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RASCOALA ŢARANILOR DIN 1888 IN JtTDEŢUL DIMBOVIŢA
GHEORGHE S. ST :\.N

Ultimul pătrar ail secolului al XIX-lea e caracterizaJt în România
printr-o stare de pcrmanen te frămîntări şi puternice mi5cări ţărăneşti.
Lupta cînd izbucnea viu şi puternic, căpătînd o amploare din ce în ce
mai mare, cînd' ISC potolea pentru cîtva timp, ca din nou să izbucnească cu o putere sporită, creînd o stare cronică de încordare, de nemulţumire generală.
Răscoala din 1888 a fost cea mai
ţărănimii din judeţul Dîmboviţa. ca şi

însemnată mişcare de masă a
din întreaga ţară, din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Ea a fost generată de contradicţiile
sistemului agrar din perioada de după l 864. Lupta s-a îndreptat împotriva rămăşiţelor feudale, în primul rînd împotriva marilor moşieri
care-i aduseseră pe ţărani într-o stare dezolantă. In acest sens, relatarea unui caz este semnificativă. ln comuna Bilciure~ti, imediat după
l-2gea rurală cin 1864 . se scoteau la licitaţie chiar uneltele agricole şi
de gospodărie ale foştilor împroprietăriţi : pluguri, seceri, coase, sape,
topoare, barde, tesle, darace şi chiar cleşti 1•
Ţăranii ajunseseră la sapă de lemn pentru că nu aveau pămînt.
Conform legii ruraile din 1864 au fost împro-pJ"ietă:riţi numali 22 864 clă
caşi dintr-o populaţie de 138 693 suflete existente_, în întreg judeţul.
Deci, numai a şasea parte din această populaţie devenea proprietară
a unei mici bucăţi de pămînt.
Documentele_, vremii mai ate_•stă fapt11l
că numai
aproxi_mativ
600/0 din numărul locuitorilor cu drept la împroprietărire au primit
loturile cuvenite.:!
Foairte multe moşii care puteau satisface pe deplin neces.arul de pă
mînt pentru împroprietărirea ţăranilor au devenit, ca prin minune.
,.strîmtP".
O altă cauză a r;iscoalci din 1E88 este cc,nstrîngcn•a ţăranilor de
a încheia învoieli prin întîrzierea dijmuirii produselor. În anul 1884

N. Şuţu, Opere economice, Ed. ştiinţifică. Bucureşti, p. 25-!.
D. Berindei, Aspecte ale problemei agrare din timpul lui Cuza
,.Studii şi materi,de de i5torie mnclernCl", vol. I, Bucuresti. p. 232.
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această formă de constringere ,,dijma întirziată" - prin care marelecultivator impunea ţăranilor îndatoriri şi învoieli, pe care sătenii trebuiau să le accepte de teama nedijmuirii şi putrezirii bucatelor pe
cîmp 3, este semnalată în comuna Comişani. Mai mult, arendaşul cere
locuitorilor şi prisos de dijmă pentru a le da voie să-şi ducă bucateleacasă. Asemenea cazuri se pl'lrcceau şi in alte comune din judeţul
Dîmboviţa.
Sătenii din partea muntoasă a judeţului, care se ocupau cu diferite meşteşuguri de prelucrare a lemnului, din cauza restricţiilor la
care erau supuşi. sint siliţi să comită permanent delicte pentru a-şi
putea procura lemnul nl'cesar meşteşugului lor. Intre anii 1886-1887
aceste delicte sînt foarte numeroase în comt1nele Bezdead, Vulcana. Moroieni, Ţiţa, Buciumeni, Pietroşiţa etc."
Tot în parte-a dl.:' de-al şi munte a judeţului, unde existau marr
livezi de pruni şi zarzări, şi sursa principală de venituri a locuitorilor
de aici era vînz~rc-c1 ţuicii, se producea o mare nemulţumire printre
ei pentru că guvernul şi autorităţile locale nu au desfiinţat taxa asupra
ţuicii instituită în anii trecuţi. Valurile de nemulţumiri au cuprins şi
comunele din plăşilL' Cobia, Valea Mare, Voineşti ş.a. crcind un pericol
grav pC'ntru drmuire. ln acc•astă zonf1 existau tl'meiuri pentri1 izbucni.rea unei puternice răscoale\
Tăranii clin c·omu,wle amintite• încep o adcvăratii campanie petiţionară către forurile superioare ri.,Iinislerul de lnkrne, Ministerul
Agriculturii -:,i Domeniilor. rnrpurile legiuitoare. Spre acestea se il~dreptau mii ele petiţii. 6 St• cl'rC'au: o noui'i r,•impărţirc 3 pămîntului,
desfiinţarea taxei ţuicii, repunerea în drepturi acolo ur.de fuseseră
frustraţi în cadrul aplicării reformei agrare din 1864. In termeni zguduitori, înfăţişau ţăranii spolierc>a la care erau supuşi de moşieri şi
marii arendaşi sam.'.lvolinicile şi :-.rbitra.l"iul administraţiei etc 7.
La toate aceste cauze al<' răscoalei se mai adaugă încă una foarte
însemnată. In anul l 887 s-a abătut asupra judeţului Dîmboviţa, ca de·
altfel şi asupra întregii ţări, flagelul foamei în urma unei secete cumplite.
Ţăranii aflaţi în acC'astă situaţie şi-au pierdt:t vitele de muncă, r.eavînd cu ce le hrăni, au contractat datorii înrobitoare la cămătari şi
marii proprietari, au făcut apeluri insistente către guvernul ţării pentru a-i c:.juta. Autorităţile însă le repartizează sume derizorii, insuficiente pentru a le satisface nevoile minime de hrană pt·ntru oameni
şi de furaje pentru vite.
J Arh. St.
Tirgovişte, Fond Ocolul Silvic, Vukana, dos. nr
2 '19fi7,
10, 11, 30.
• ..,Lupta" din 8 aprilie 1888. Bucurcc;ti.
6 Arh. St. Tirgovişte, Poliţia ora5ului Tîrgovişte, dos. nr. 127, f. 3.
6 „Lupta" din 8 aprilie 1888, Bucureşti.
7 Arh. St. Tirgovi5te, Poliţia oraşului Tirgovişte, dos. nr. 301/1888, p. , ~
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Cu toate că nu există dovezi precise, totuşi logica ne spune că
judeţul Dîmboviţa a ajuns şi cuvîntul cercurilor muncitoreşti din
Bucureşti sau Ploieşti, ţinînd seama că în judeţ existau foarte mulţi

în

ceferişti

pe liniile

Tîrgovişte-Titu-Bucureşti

petroliştii care pendulau
Ploieşti sau Bucureşti.

sau

zilnic între

s2u

Piteşti-Titu-Bucureşti,

localităţile

lor de

baştină

şi

Este imposibil ca în contactul cu mi-:;carca muncitorească din
sau Ploieşti, ceferiştii, petroliştii, minerii din judeţul Dîmnu fi acţionat şi ei în favoarea ţăranilor, mai ales că majoritatea locuiau la sate şi proveneau din mediul sătesc.
Tensiunea din rîndul sătenilor era marc. Starea ele surescitare a
ţărănimii era susceptibilă de a se revărsa într-o adev5.rată răscoală ]a
cea mai neînsemnată scînteie. Şi scînteia s-a aprins mai întîi în Ialomi:ţ,a, apoi în judeţele drin jurul Caprtalei, unde a fost centrul răs
coalei.
Spre deosebire de alte judeţe din ţară, unde au existat o neconcordanţă în timp şi intermitente ale mişcării ţărăneşti, în judeţul Dîmboviţa răscoala s-a desfăşurat pe parcursul lunii aprilie cu o perioadă
de maximă intensitate între 20-30 ap1·ilie. 8
Furia răsculaţilor se îndrepta împotri\·a conacr.'lor moşier ~şti, unele
se ţineau actele cu învoielile agricole. Răscoala începe în comunele
Bikiureşti şi Corneşti la 7 şi 11 aprilie 1888 cînd majoritatea locuitorilor înarmaţi cu furci, coase, topoare, pmnesc spre conacul boierului
şi apoi spre primărie. Primarul din Corncşti fraternizează cu răsculaţii.
Faptul acesta înfurie organele administrative ale judeţ.ului, care tl'imit
pe „majorul Ritoride" să-l aresteze pe primarul ,.1·[\1/.\Tătit"'. In discuţia
avută cu subofiţerul, acesta spunea : ,, ... ţăranii au dreptate să se răs
coale. Ce, numai bogaţii au dreptul? A1·mata nu ,·::i. trnge în fraţii ei''.
Iar subofiţerul raporta : ,,acuma (primarnl - n.n.) se află pe mîinile
parchetului, cu asemenea funcţional"i ca1·e sînt mai mult decît instigatori ar trebui mare asprime". !l
Răseoala ia amploare, cuprin.zînd în zilele următoare com11nC'le
Gura Voii, l\!Iogoşani, Mătăsaru, Crîngurile, Valea :;\l2rc, Băduleşti, după
cum transmite prefectul N. Deliu ministrului de interne prin telegrama nr. 69 din 15 aprilie 1888. to
AmDloarca răscoalei a atras în valurile ci nu numai pe primarul
din Corneşti, ci şi pe ajutorul de primar din comuna Mogoşani, ,,care
a ţinut cu răsculaţii". Ţăranii urmăreau, de asemenea, să intre în stă
pînirea unui ordin de împroprietărire ascuns în prealabil de autorită
ţile locale. De aceea, ţăranii din Mogoşani cereau ordinele pentru îmBucureşti
boviţa să

părţirea pămîntului. 1l

Arh. St. Tîrgovi";,te, Politia oraşului Tîrgovişte, dos. nr. 301)888, p. 92.
Ibidem, p. 98.
IO Ibidem. p. 99.
ll Răscoala ţăranilor din 1888. Ed. Academiei R.S.R., 1950, Bucureşti, p. 217 ..
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Iată că obiectul principal al luptei ţărănimii, principala ei revendicare, şi-a găsit expresia de multe ori în toiul răscoalei în lozinca
,, Vrem pămint !", sau în aceea a înfăptuirii unei noi improprlietăriri.
Din zi în zi intensitatea răscoalei creştea în judeţul Dimboviţja.
De mul~ ori cetele de ţărani numărau ci"'teva sute, dispuneau de arme
de foc, de conducători destoinici şi curajoşi. Masa principală a răscu
laţilor era alcătuită din ţărani ruinaţi şi pauperizaţi, din ţărănimea
mijlocaşă. De remarcat că în unele localităţi s-au alăturat răscoalei şi
intelectualii satului şi chiar unele elemente ale burgheziei săteşti.
Este interesantă de relatat descrierea răscoalei din localităţile
Găieşti şi Băduleşti, care au înmănunchiat într-un singur tot aceste
elemente.
ln aceste localităţi s-au adunat ţăranii din satele respective cit
şi din cele din jur, formindu-se adevărate coloane de luptă. Astfel, la
22 aprilie, pc şoseaua Piteşti-Găieşti au apărut deodată peste 800 de
răsculaţi oare se îndreptau cu hatArire asupra Găieştilor. Autorităţile
fiind anunţate, au trimis jandarmi la marginea comunei Băduleşti, la
5 km de Găieşti, să-i întimpine pe ţărani. Răsculaţii, somaţi, se retrag
spre Băduleşti aşteptind un moment mai prielnic să reia atacul. Ei
aveau in frunte un rezervist şi un popă, şi l'hiar dacă rîndurile lor gc,
răriseră cu cei 41 dl• ţărani luaţi prizonieri în marginea Găieştilor, ei
nu dau înapoi şi a1acA primăl'ia dm Bădu1eşti, unde găsesc pe primar,
J)<' notar şi pe proprietarul Ion Lerescu, care sint bătuţi crunt. Intre
timp sosesc jandarmii care, după trei somaţii, încep să tragă în ţărani.
Primul căzut este chiar conducătorul coloanei de răzvrătiţi, rezervistul
Stan Neacşu. Preotul şi alţi „instigatori" sînt arestaţi, iar ceilalţi răs
culaţi se împrăştie. 11
Ridicarea ţăranilor din Găieşti şi din împrejurimi la răscoală c
atribuit.A de autorităţi nu stării de mizerie în care trăiau ţăranii, nu
lipsei de pămint, d faptului că in aceste zile circiumile erau deschise
şi oamenii st• îmbată. In satul Crîngurile au dat drumul la toate buţiile
c·11 hăuturi. Dar minciuna autorităţilor era evidentă, pentru că şi fără
băuturi locuitorii din Bădulcşti, în zilele următoare, se mai ridică de
două ori la răscoală.
Intervenţia jandarmilor şi a armatei e promptă şi violentă. Iată
ce scriau ziarele vremii : ,,La moşia Cojasca. - comuna Billciureş.ti, pe
proprietatea d-lui Cofegi Başa Alexandru locuitorii s-au răsculat. S-au
tras focuri de armă şi sint 5 morţi şi 2 răniţi. Compania d'e dorobanţi
de la Bilciureşti nefiind de ajuns s-au cerut ajutoare din Tirgovişte ... " 13
Deci morţi şi răniţi la Cojasca, la Băduleşti operaţiunile de „padfkare" vor continua, numărul trupelor echipate ca de război va creşte.
Totuşi, lupta ţărănimii pentru pămint şi dreptate nu bceta, răscoala
cuprindea noi sate, noi comune. Ea se aprindea în Ghergani, Titu, Po1~

13

Ibidem.
„Lupta" din 8 aprilie 1888,

Bucureşti.
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iana de Sus, Colacu, Cătunu ş.a. Astfel, prin tclegr2.ma nr. 3014 din 17
aprilie 1888 adresată ccrpului II armată Bucureşti se arată că s-au trimis 6 companii din Bucureşti pentru Titu şi Ghergani şi că vor mai
veni încă două de la regimentul 30 dorobanţi 1". Iar ,, .. .în Poiana de
Sus un număr mare de săteni s-au răsculat, cerînd pămînturi şi ameninţînd autorităţile comunale. In momentul de faţă escadronul din
Muscel este deja în comună şi cum sînt forţe îndestulătoare în toată
partea locului e probabil că, pînă mîine, liniştea se va fi restabilit" 1~'.
In timpul răscoai'.Lei ţăranii au ,căuLa:t să pătrundă şi în oraşe. A~tfel. în afară de bcăierarea amintită a ţăranilor din împrejurimile Gă
ieştilor, un asemf:nea caz se întîmplă şi cu două zik mai tîrziu, tot la
Găieşti, unde se pare că a fost unul din principalele centre ale răs
coalei.
Acest fapt este relatat într-o telegramă trimisă de mai mulţi demnitari şi proprietari Ministerului de Interne. Ei arătau că trebuie să
se trimită de urgenţă unităţi de călăraşi pentru a înăbuşi răscoala, altfel oraşul e ameninţat să fie devastat, agitaţia e la culme rn.
Tot di'n oraşul Găieşti căpii!amll Te'tma't telegmfia colonelu'lui Algiu, la Bucureşti, că o mare ceată de ţărani a venit la subprefect cerî1nd €!liber,area unui tarestat. 1n lo,cea.sltă situaţie annalta trece la acţiune arestînd 26 de răsculaţi : 16 din comuna vecină-Gura Foii (deci în
oraş veniseră şi ţăranii din comunele veci'.1e) şi 10 din Găieşti. In
noaptea aceea e trimisă o companie la Gura Foii şi Băduleşti în urmă
rirea răsculaţilor veniţi la Găieşti şi un pluton în urmărirea celor din
!oneşti. Pentru sigurant,,ă se cere ca Întărire încă un escadron de cavallerie 17 . După aceste măsuri de „Hniştrire" a ţ.ărani1lor răsculaţi, şeful
detaşamentului de represiune din Găieşti, locotenentul Angelescu, telegrafia la Bucureşti superiorilor săi că ,, ... la Găieşti e linişte şi de asemenea în comunele din jur. La autorităţi şi la arendaşi s-au instalat
posturi fixe de gardă, la fel în piaţă, pentru că în ziua următoare era
zi de tîrg şi sînt zvonuri că va reîncepe răscoala" JH_ într-adevăr, ,.liniş
tea" din Găieşti ia fos't de foa!I"te scurtă durată pentru că un al treilea
val al răscoalei vine asupra sa spulberînd toate „eforturile şi truda"
autorităţilor şi armatei. Subprefectul, foarte alarmat, telegrafiază din
nou la Bucureşti cerind ,.armată mai multă pentru că toată plasa era
răsculată., rn_ Răscoala se extindl' şi la Potlogi.
Răsculaţii din Găieşti şi din comunele din jur, can• în trei valuri
au atacat oraşul, vizînd pe proprietari, arendaşi şi sediile- administrative, urmăreau să se răzbune pe aceştia, să impună autorităţilor elibcH Răscoala

... , p. 91

1:;

Ibidem.

rn

Răscoala ţăranilor

17

din 1888. Ed. Academiei R.S.R., 1950 p. 14G.
Arh. Ora5ului Găie5tL corespondenta primarului, dos. nr. 9. 1888 nepaginat.
Ibidem.

18
19 Răscoala

... , p.

Hi'.L
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rarea celor arestaţi sau satisfacerea revendicărilor lor, în special adoptarea unor măruri privind uşurarea învoielilor egricole şi impropr1i.etărirea.
ln comunele din zona de deal, unde locuit0rii acestora se ocupau
mai mult de creşterea vitelor, răsculaţii cer micşorarea taxei pentru ierbărilt şi învoirea de a-şi aduce vitele să pascJ. în pădure. Neobţinind
satisfacţie la cererea lor, sătenii din plasa Cobia şi-au dus vitele fără
voia cuiva în pădurea din jurul comunei. Ei cer ca taxa de ierbărit să
fie numai de un leu de vită :?11 •
Temindu-se de fraternizarea soldaţilor cu ţăranii, autorităţile locale şi centrale au recurs la dislocări de trupe dintr-un judeţ în celă
lalt. Astfel, în judeţul Dimboviţa au fost aduse trupe din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Muscel, Vlaşca 21 .
Grija autorităţilor avea un temei real : în comuna Cojasca solda\ii dintr-o companie trimisă pentru „pacificare„ au opus o slabă rczisten\ă acţiunii ţăranilor şi apoi au plecat din comună n_
Pentru a izola şi înăbuşi răsco?.la, anumite localităţi au fost ocupate milităreşte, aşa cum s-a intimplat la Găieşti, Băduleşti, Cătur:u,
Cojasca, Bilciureşli, Poiana de Sus :.?J_ ln staţiile de calc ferată se masau unităţi pentru inksnirl'a operaţiunilor de expediere cit mai grabnică a acC'stora, in func\ie de focarele răscoalei :!',.
După înăbuşirea răscoalei, către sfirşilul lunii aprilie 1688, armat;:i ~i autorităţile continuau să opereze numeroase arC'stări, ţăranii
fiir.d schingiuiţi şi supuşi la un regim de exterminare fizkă. Totuşi,
u1wh' autonta\1 luc.:ale, trăind în mijlocul acestor mase în mişcare, reniltate. inf11riak, dau dovadă de indulgenţă, de mai multă „elasticitate
şi in\l'k•gere·•, l' adevărat, uneori sub presiunea maselor, şi pun în libertate 1x• unii arestaţi. De aceea autorităţile militare se pling ministrului
de justi\ie din acea vreme, A. Marghiloman, că autorităţile administrative ale judC'ţului pun t·u uşurinţă in libertate pe ţărani, aceasta insemnînd amer.inţart'a in continuare a liniştei publice. Aceste autorităţi
cer să nu se mai elibereze nid un răsculat pină nu se primc5te raport11l ofiţerilor care au operat arestările :!5_ Ei sint acei care pot arăta
dacă există garanţia că arestaţii, odată ajunşi acasă, nu vor reîncepe
răscoala ~>6.

Răscoala ţăranilor din 1888 a fost prima marc luptă de clasă a
ţărănimii, desfăşur:ită după apariţia
mişcarn
muncitoreşti pe arena
politică a ţării. Cu această ocazie numeroşi participanţi la mişcarea so-

„Democratia" din 16,.28 aprilie 1888, Bucun.şti.
Arh. St. Tirgovişte, col. Monit. Of. din !J,'21 aprilie 1888, vol. II, Burnreşti, p. 155.
!~ Răscoala ţăranilor din 1888, Ed. Acad. R.S R., l!J50, Bucureşti, p. 126.
23 „Universul". din 9/21 aprilie 1888, Bucureşti.
2
ţ Răscoala ţăranilor dtn 1888, Ed. Acad. R.S.R., 1950, Bucureşti, p. 170, 172„
178, 179.
:!.'.i Arh. St. Bucureşti. Fond Ministerului Justiţiei, dos. nr. 302,'1888, p. 77226 Ibidem.
20

21
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cialistă

au avut un contact destul de strîns cu satdc răsculate. Astfel,
,,Cercul muncitorilor din Bucureşti... a dl·sfăsurat o oarecml' activitate
propagandistică încă în această pericadă (luna aprilil• 188B, n.a.) şi
printre ţăranii din l\lunknia (judc,ţcle llfov, Vlaşca, Dîmboviţa, Ialomiţa) ... " :! 7. i\şa se explică faptul că în comunele răsculate clin jurul
gărilor Titu, Găic';iti, Gl1C'rgani s-au găsit nenumărate manifl'sk cu semnătura : Cl'rcul muncitorilor din Bucureşti. Cor:ţinutul acestora den()tă
spiritul de solic!adtate 21 muncitorilor cu ţăranii răsculaţi. înţdcgerL'a
justă a suferinţelor accstorn. fată conţinutul unui asemenea manifest :
,,Muncitori, numai voi ştiţi ce l' amarul şi sărăcia. numai voi ştiţi ce
va să zică robi:1 muncii. numai voi puteţi să îr..ţelegeţi pe cei care disPL'rrtţi de lipsă şi 1wclreptatc s-2.u sct!lat..." 2:--.
Este inkresant de obsl'n-at cli:1 conţinutul acestui manifest faptul
că mişcarea muncitorească din ţara noastră înscrie între obiectivele sale
fundamentale şi sprijinirea luptei ţărănimii, categoria socială cea mai
numeroasă şi care, de-a lungul anilor, a constituit principala forţă de
împotrivire fată de exploc1tatori :!'l_
Socialiştii vedeau clar c.'.l lipsa dl' pămînt şi ncdrcpEi.ţill• sucialc
constituie baza exploatării satelor.
Problem« răscoall'i ţăranilor clin anul 1888 în jucll'ţl!l Dîmboviţa
a fost pc lar~ oglinclit[t în coloanele unor zi2.rc socialistl'. printre care
,,Emanciparl'a·'. Ell' au luat pozitic împotri\·a rl'pn'siunilor sîngeroas1..',
analizau cauzele răscoalelor, relatau dl'sfăşura!·ea lor. Citcva exemple
sint revelatoare : .,Din Dîmboviţa căpitanul Toml'scu telegrafiază că
s-au liniştit GhNganii, Boamba, VE\cliceanca... Dar s-au ri:isculat Cojasca, Poenari" :3o; sau : ,,Procurorul de Dîmbo,,iţa telegrafiază că locuitorii din Poiana de Sus s-au răsculat şi Cl'r pămînt. S-au trimis trupl•·· :11 •
Simpatie pentru cauza răsculaţilcr dîmboviţeni o văcle-;;tc 1.iarul
„Democraţia'' care in<;era într-un număr al său un articol în care se
scria: ,.Se zice că duminicj 6tpit;:mul care- S(• afla cu un cktasament
la Găie)ti a ornorît cu l"C\'olverul Pl' un locuitor clin acel ora0. care s-a
prezentat la domnia sa spre a cere libertate unor arl•staţi.
Aştcpl:"'im ca guvernul să confirme sau să dezmintă această ştire,
căci noi o credem oribilă" :::.i_
En,nimentC'!e pri,·itoare la răscoala ţăranilor clin 1888 în judeţul
Dîmboviţa ercrn cvicic•nll', fapt ce a făcut ca şi zi2rclc care exprimau
~7 D. Hureze.1nu.
rcustă de i~l01·iL'.

Studii.

"~ A1·!1. St.

Po:dtia mişcării socialiste faţă de răscoala din
nr. :J 1%:!. p. 5G~.

Tî!·~ovişLP.

Politia

or;1sului

Tirr•,,>vi~Le,

rlo-;.

nr.

1/1S8.

:rn4 ·!im::, r.

în
70:t

C. Corbu. ,lriîncirea conflictului social in perioada 1878-18B:/. in Anr;lele
Inst. de slud. ist. i;,i social-politice cil' pe lîng[1 C.C. al P.C.R. ni". ;î UHî::. Ducu~!J

reşti,

p. B7.

lnst. dP stud. i<;t. şi soei::il-politice .
.:o „Lupta", IO aprilie 18!!8, Bucureşti.
:11 „Lupta", 10 aprilie 18!lll Bucuresti.
32
„Democraţia'", din H, 26 aprilil' iUBU, Bucure5li.
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punctele de vedere ale clasei

conducătoare să

le relateze, uneori chiar
31
• Aşa cum
s-a văzut ea a fost generată de contradicţiile sistemului agrar din perioada de după reforma din 1864. Tăişul răscoalei s-a îndreptat în primul rînd împotriva rămăşiţelor feudale, a marii proprietăţi moşiereşti,
împdtriva autorităţifor locale exponente ale cîrmuirii şi autoa!I"e a numeroase abuzuri şi samavolnicii.
Această răscoală a fost o replică lia adresa cercuriaor dom'inante,
care- căutau pe toate căile să prezinte problema agrară ca rezolvată,
iar situaţia maselor ţărănimii ameliorată odată pentru totdeauna, după
reforma agrară din 1864. Dar aşa cum s-a arătat înainte, în realitate
exploatarea ţărănimii dimboviţene se intensifica din zi în zi, situaţia
ei devenea din ce în ce mai grea, în timp ce veniturile moşierilor şi
arendaşilor sporeau neîncetat O dovadă concludentă în acest sens o
eonstituic urcarea învoielilor agricole într-un ritm şi în proporţii deosebite faţă de anii anteriori.
Răscoala din 1888 a avut trei centre de mare intensitate: Găieşti,
Cojasca şi Ghergani. însă lupta revoluţionară a ţărănimii dimboviţenc
a cuprins marea majoritate a ~atelor din judeţ „In judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Dimboviţa şi Vlaşea, valul răscoalei a cuprins zeci şi
chiar sute de sate ... " Yi_
Dacă pentru rPstul judeţelor perioada de maximă intensitate în
desfăşurarea răscoalei cadL• pc prima decadă a lu!1ii aprilie, în judeţul Dimboviţa răscoala a cunoscut o curbă ascendentă, in special intre
20-30 aprilie, dnd în aproape fiecare comună din judeţ era adusă cel
puţin o unitate militară, cînd gările erau militarizate, iar mii de ţă
rani luau cu asalt conacele moşiereşti, primăriile locale. In toiul acestei răscoale, de trei ori. răsculatii din jurul Găieştilor au căutat să pă
trundă in ora~. odată fiind organizaţi milităreşte într-o coloană de
700-800 de ţărani conduşi de un rezervist şi de un preot.
Durata răscoalei a variat intre 4-5 zile la Găieşti şi 2-3 zile
la Titu, Cojasca, Ghcrgani, în funcţie de intensitatea ei, de gradul de
organizare a răS<."tllaţilor şi de caracterul aeţiunilor întreprinse de unităţile de jandarmi sau călăraşi împotriva acestora.
Răscoala a fost înăbuşită în sînge. Zeci de ţărani au căzut jertfă
sîngeroasei represiuni organizată de guvernul junimist conservator de
sub conducerea lui Th. Rossetti, ,,Căptuşeala lui Carp şi Maiorescu",
după o subtilă caracterizare a ziarului ,.Lupta" 35 .
pe larg. Aşa au fost ziarele „Universul", ,,Românul 04 ş.a.

33

Liberă"

„Universul" din 9, 11, 15, 22, 25, 27 aprilie 1888, Bucureşti ; ,.România
din 11, 17, 22, 29 aprilie 1888, Bucureşti ; ,,Românul" din 18, 30 aprilie 1888,

Bucureşti.

34

D. Hurezeanu, Poziţta mtlcdrfi socialiste faţă de răscoala din 1888, din
559.

revistă de istorie, nr. 3/1962, Bucureşti, p.
:i.s „Lupta" din 23 martie 1888, Bucure~i.

Studii.
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Grupările po1i'tice care erau exponentele clasiel01r dominante susţineau acţiunea de reprimare dezlănţuită de guvern. Formula : ,,întîi
reprimarea mişcării, apoi vom vedea ce c de făcut", C'ra unanim acceptată

de aceste grupări.
Lupta ţărănimii din judeţul Dîmboviţa împotriva dominaţiei economice şi politice a moşierimii a dezvăluit cu claritate fizionomia şi
caracterul celor dolllă grupări afliate faţă în fată : ţărănimea şi moşierimea.
De asemenea, fiecare clasă socială, grupare politică sau curent social,
confruntate cu realitatea satelor răsculate, şi-au arătat atitudinea faţă
de evenimentele grave petrecute. Evenimentele din 1888 din judeţul
Dîmboviţa au arătat forţa şi hotărîrea de luptă a ţărănimii, care s-a
dovedit capabilă să dea lovituri puternice claselor dominante.
Răscoala din 1888 a constituit c nouă pagină înscrisă în istoria
h1ptei maselor populare din judeţul Dîmboviţa pentru progres şi dreptate socială.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

NOI DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIALIŞTILOR
DIMBOVIŢENI IN PREAJMA CREARII P.C.R.
EUGEN FRUCHTER şi GABRIEL l\UHĂESCU

In anul 1920 se reînfiinţea7,J Organizaţia jude\l'ană a Partidului
Socialist, iar cluburile socialiste din Tîrgo,·işte. Moreni (creat ca sindicat la sfîrşitul anului 191B, transformat în secţiune socialistă la 19
:J.lie 1919), Gura-Ocniţei, Ochiuri, Vişineşti şi cele mai mici din Măr
gineni, Haimanale. Ederile (40 dl' muncit<H·i petrolişti în martie 1920)
:';i V.:ilca-Lungă (30 de lucrători petrolişti în martie 1~20 : organi7,aţia
comunistă din satul natal al poetului revoluţionai- Neculai V. Scurtescu
L·ste menţionată de documentele locale şi în Hl24, alături de cele din
Tîrgovişte. Ochiuri, Şotînga, Vîrfuri, Cojasca). duc o activitate considerabilă înainte şi clupă alegerile parlamentare din primă,·ară (pro_narnate în zilele dl' 25-27 mai -- .:\dunarea deputaţilm şi 30-:n mai
--- Sl'nat). 1.
La 8 mai 1920, 57 membri ai organizaţiei clin comuna Vişi
neşti a Partidului Socialist propum,a11 Comisiei ek'ctoralt:.• centrale judeţene candidatul'ilP lui Gheorghe CristPscu, Ion Sion, Dumitru S. Ari<.'escu (din Moreni), Ion Gh. Şerban (din Mărgineni):!, Alexandru Popescu (de la Arsenalul armatr:i. participant la reorganizarea Clubului
-socialist din Tîrgovişte) pentru Adunarea deputaţilor, iar alţi 26
de sorialişti din Vişineşti declmau c::mdidaturil,e lui Alexandru Dobro1 Eugen Fruchter, Acţiuni de luptă ale proletariatului dim/Jovitean, premergătoare Gre1,ei generale din octombrie 1920, în „Vc1lnchica 19G0" : Gab.••iel
Mihăescu, Greva generală din octo,n/Jrie 1920 în judeţul Dim1J01,iţa, în „Sti.;dia
Valachica - 1970" ; Eugen Fruchter, Propaganda socialistă din judetul Dîmboviţa
în perioada premergătoare Grevei generale, idl'!m ; Fl. Dragne, Momente din acti-

vitatea desfăşurată la sate de militanţii aripii revolu/ionare a mişcării muncitoreşti, în frunte cu grupurile c0muniste ( 1917-1921), în „Studii si materiale de
istorie contemporană", voi. II. E. A., 1962, pp. 28-20: Vasile G. Ionescu, Mişcarea
muncitorească din Valea Prahovei (1880-1921) E. P„ 1971, pp. 119, 12G-127,
136-13D.
2 Credem că este acelnsi cu maislrnl şef sondor Ion Gh. Şerbănescu. c2.re.
la 16 mai 1920, iăcea propagandă electorală socialistă în comuna Răzvad. difuzînd
manifeste, militînd pentru afilierea la Internaţionala a III-a şi manifestîndu-şi
atitudinea antimonarhică şi antimilitaristă, Jucru pentru care a fost alungat de
agenţii electorali ai burgheziei (ziarul burghez „Viitorul Dimboviţei", Tîrgovi~te,
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geanu (Gherea), Apostol Georgescu (din Răzvad), Gheorghe I. Hampel
(din Gura-Ocniţei) - pentru Senat.
Deşi propunerile erau însoţite de certificate eliberate de Primăria
corn. Vişineşti, prin care se atesta înscrierea propunătorilor pe listele
electorale, şi, în ciuda insistenţelor lui Al. Popescu, D. Aricescu, A.
Georgescu 5i Gh. Hampel, tribunalul a respins iniţial candidaturile, sub
pretextul unor vicii de formă, organele siguranţei şi jandarmeriei urmărind, de fapt, împiedicarea participării socialiştilor la alegeri, aşa
cum rezultă din alte documente :i_
Cu citeva ore ina.illltea expirării termenului de depunere a listelor,
la 11 mai 1920, 67 propunători din Răzvad. Hrăneşti, Gura-Ocniţei.
Glodeni. Ocniţa, Valea-Lungă, prezentaţi la tribunal, reuşeau să obţină
aprobarea Listei nr. 5 - Partidul Socialist, cu semnul „Două ciocan~
încrudşate"; aceleaşi forme au fost îndeplinite apoi, la 13 mai, de W
propunători din Glodeni, Răzvad, Gura-Ocniţei, Ocniţa şi Tîrgovişte,
cu listele candidaţilor pentru Senat.
Dintre documentele prezentate Comisiei electorale judeţene, reţinem telegramele de acceptare a candidaturilor, trimise din Bucureşti
de fruntaşii Partidului Socialist : Gh. Cristescu (3 mai), I. Sion (8 mai)
- ambele expedialt.e din str. Sf. Ionică. 12, sediu.I central a1 partiklwui şi Al. Dobrogeanu (14 mai), ceilalţi candidaţi prezentînd personal declaraţii de consimtire. Gh. Cristescu şi Al. Dobrogeanu, în calitate de
eonducălori ai grupurilor de candidaţi socialişti, au primit de la Comisia electorală judeţeană cite un ex<'mplar din declaraţiile de candidatură, vizate şi semnate.
Participarea socialiştilor dîmboviţeni in alegeri mai este consemnată şi in alte documente : încheierile de la expirarea termenelor de
depunere a candidaturilor pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat, telegramele către Ministerul Justiţiei pentru verificalrea declaraţii.loc die candidatura, telegramele de la Minris'berul Justitiei pen'tru autorizarea imprimării buletinelor, ordinele de trecere la imprimarea bUil.etinellor, buletine imprimate, tabele cu cărţile de intrare şi buletinele de vot eliberate candidaţilnr, delegaţilor şi asistenţilor.
Un rol deosebit îi revenea lui Alexandru Popescu, însărcinat, ca
~i Ion Gh. Şerban, de conducerea partidului cu organizarea campaniei
nr. :! din 2î februarie 1921 : ,.Duminic4 16 mai st. n. în R4zvadul-de-Sus. Sătenii
s-au adunat grdmad4, vreo 80-9(1 la un loc şi discută de politică, de vreme, de
vti, de livezi ş.a. E ora 5 dup4 amiazi. Deodată atenţia sătenilor este atrasă de
un individ care venea pe bicidetl cu repeztcjune spre grupul lor. «Bund ziua
t?vardşi f.. / ... ] Omul nostru intrd în vorbă şi începe să le împartă manife~te
I ... ]. -Dumneavoastră nu mai vreţi să avem rege» ? «Nu», răspunde individul [ ... ].
Vrind să se retragă cu cinste, se adresează ( ... J : •• Tovarăşe. văd că eşti om deştr.pt
şi că am cu cine sta de vorbă. Dă-mi voe să-ţi dau cartea mea de vizită» ; şi-i
intinde un carton pe care ii este tipărit numele: ION GH. ŞERBANESCU -MAIS'fRV ŞEF SONDOR -

MAGURENI, PRAHOVA( ... ]".

Arh. St. jud. Dimboviţa, fond Tribunalul s. I, dos. nr. 220.'1920, f. 178-185 ~
Eugen Fruchter, Acţiuni de luptă, op. cit., f. 137-141.
3
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electorale în Dîmboviţa. în această calitate, îl întîlnim ca redactor al
documentelor electorale prezentate tribunalului; ca semnat3r în locul
propunătorilor neştiutori de carte şi ca împuternicit de Gh. Cristescu
1
şi I. Sion să prezinte declaraţiile lor de acceptare a candidaturilor '.
Odată cu listele de ca!nidlildaţi socilail.i~ti s-au prezenltait şi propunerile de delegaţi şi asistenţi la secţiile de vot3re Tîrgcvişte, Pucioasa,
Bezdead şi subsecţiile Tîrgovişte şi Pucioasa. Aceştia erau originari din
centre[e munciltorr'eşti Guria-Ocniţei, Răzvadrul-de-Jos, Glodeni, Gorgoteni, precum şi din satele Sacuieni, Bezdead, Bela, Valea-Lungă, Vişi
neşti. Printre aceştia întilnim şi pe Ion Bărbulescu din Răzvadul-de-J os,
ulterior delegalt al greviştilor de la „Astra Română"-Ochiuri în timpul
grevei genera[le din 01otombrie ·'.
Cu privire la rezultatele alegerilor pentru Senat, documentele au
păstrâ't ştiri numai în legătură cu Secţia de votare Titu, unde, deşi
sociruiştii nu au trimis delegaţi, eandidiaţii Partidului SociiaHs:t (Jis-'ta
5) au obţinut 42 voturi, în timp ce lista 4 (Partidul Democ!"at) a avut
numai 11 voturi. Acest fapt trebuie pus în legătură cu intensa propagandă socia!istă desfăşurată aici în primăvara anului 1920.
Alegerea în organul legislativ al ţării a unor deputaţi sociali~ti,
printre care Gh. Cristescu şi Alexandru Dobrogcanu-Ghen'a, este şi
rezultatul votului numeroşilor socialişti dîmboviţeni, deoarece, spre
exemplu, Gh. Cristescu a candidat numai în trei judeţe : Argeş, Dîmboviţa şi Do[j "· Reţinem şi faptul că Al. Dobrogeam.u-Gherea a cand:ik:11at
în Dîmboviţa pentru Senat, în vreme ce în Prahova a candidat pentru
Adunarea Deputaţilor (fiind ales acolo), socialiştii luptînd pentru a-şi
trimite reprezentanţii în ambele camere.
În articolul „La ţară", apărut în „Socialismul·' din 2:3 iulie 1920,
Petre Constantinescu-Iaşi remarca : ,,Un început bun s-a făcui în timpul
alegerilor. El nu trebuie neglijat. ln cîteva judeţe (Prahova, Ilfov, Dîmboviţa, Buzău .. .) există mase conştiente la ţară, chiar subsecţiuni de ale
partidului [ ... ] ".
Printre problemele dis1cut.c,.te în cuvîn'tările de la consfătuirile şi
întrunirile ţinute la sate, autorităţile locale remarcă faptul „e.--ccepţio-•
nal de grav deja constatai" că propagandiştii ~arc cutreieră satele lansează „un atac direct la adresa coroanei", cum a fost cazul unui ţă1 an
din Vulcana-Băi, care a rostit la Pucioasa „cuvinte calonmioase la
adresa M.S. regelui", precum şi faptul că „din cauza propagandei făcute
la sate împotriva jandarmeriei [... ], autoritatea jandarmilor s-a resim" Arh. St. jud. Dîmboviţa, ibidem, f. 39-59, 81-8-l, 113-n8, 154-155
dos. nr. 408/1922, f. 15, 20, 21 ; E. Fruchter, Acţiuni de luptă, op. cit., p. 140-141
şi Propaganda socialistă, op. cit., p. 46, 47, 51.
r, Arh. St.
jud. Dîmboviţa, ibidem, f. 39-42, 53-58, 113-115. 122-127,
154--157, 178, 182 ; G. Mihăescu, Greva generală, op. cit., p_ 9, 12, 23, 28.
,; Arh. St. jud. Dîmbovita, idem, dos. m. 221/1920, f. 10, 11, 11 bis, 20-24 ;
E. Fruchter, Acţiuni de luptă, op. cit .. p. 125-126, 136-137 şi Propaganda socialistă,
op. cit., p. 48-4fJ ; v. ,,Socialismul" din 29 mai 1920.
şi
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mult, astfcl că numni cu mari qreutăţi işi mai pot îndeplini sen,iciile ce cad în sarcina lor"'. De altfel, şi poliţaiul oraşului Tirgovişte
este rec-lamat pentru abuzuri Ministerului de Inter!le de „trn grup de
locuito,i", a~a cum se ,·ede din adresa din 7 iunie a Ministerului~'.
In special. în actidt3tc>a Clubului socialist din Tirgovi.şte !l se evidenţiază orientarea revoluţionară comunistă. metodele luptei revoluţionare. atitudinea împotriva războiului, sprijinirea Unirii din 1918,
atitudinea patriotică a sodali<:,tilor, revendicările imediate. directivele
pentrn socialiştii din judeţ, formele de legătură cu conducerea P.S.R.,
l'll Consiliul Gerwral ~! SindicatL•lor şi cu duburill' sodaliste din Bucurcşti, Ploieşti şi Cimpina, ideik· privind neccsitatca organizării şi propagandei so<:ia)i-.ll". sprijinirea frmcilor muncitoare, solidaritatea cu
Marca Re\'ol11ţil· Socialistă din Octombrie. cu Lenin, cu Republica Sfaturilor din l'ngaria şi cu proletariatul internaţional. formele c:oncrete
de acti\'itate. makrialul de propagandâ şi discutarea unor probleme
(·ulturall' şi etke.
In acţiunile cele mai importante ale Clubului tirgoviştcan un rol
clt-o-.eb1t l-au avut muncitorii Arsenalt1lui şi Depozitului de armătura din
Tirgovişk. l!1~ul din condu('ătcrii socialişti locali, Alexandru Irimescu,
hi ami11teştc : ,,Tn presa socialistă. cu o săptămină înaintea Grevei generale, conducătorul socialist Mihai Bălineanu, secretarul Com.isiei Generale a Sindicat<>lor, <>ra şm,ăielnic, intrebind int r-un arlic0l : «Oare
sint copţi muncitorii pentru ca greva să fie in 20 octombrie ? ►-.
Alţii au polemizat cu ~l. răspunzindu-i tot în prqsa socio listă:
«Sint
copţi, de mizerie şi foame !••· Cu toate acestea,
cind socialiştii
tirgov4teni l-au trimis pe Gheorghe llie la Bucureşti, Bălineanu
i-a dat un afiş pe care scria d<'sp1·e necesitatec ca greva să înceapă la
20 octombrie şi a semnat pe verso, ca să fie crezut in privinţa faptului
cei pentru atunci s-a hotărit declan~area gr·evei generale pe ţară. Con.form inţelegerii. la Depozitul de armiitură -~ la Arsenal nu a1t venit la
lucru in dimineaţa de 20 octombrie nici lucrătorii civili şi nici cei militari şi atunci ambele s-au închis. Chiar in seara de 20 octombrie au fost
arestaţi membrii comitetului (Jri11iescu, Anghel Stancu, Gheorghe Ilie,
Zaharia Mărgărit şi incci unul de care nu-mi amintesc ntmLdeJ. Am fost
plimbaţi 8 zile prin oraş Ji am fost ţinuţi doHă luni în penitenciarul
1'irgovişte, după aceea, Jării a fi judecaţi. După citva timp fuseseră
ad11şi la penitencia1· şi conducătorii greviştilor din petrol (Dumitru Ari; Idem. fond Prefectura jud Dimboviţa, dos. nr. 28/1920, f. 169 şi 52.
Ibidem, f 150.
n Clubul şi-a desMşurat, la început. activitatea in atelierul mecanic din
str. Libertătii, nr. 3!1 (azi cinema ,.Popular" - infcrmaţie dată nouă de soţia lui
M. Grumberg, prin scrisoarea datată 24.12,1!)67), iar apoi in sala de dans „Stelian
Vătămanu" din Calea Domnească, nr. 249, azi dispărută (un referat, din 26 martie
1924, al poliţaiului ora5ului. menţionează că a fost folosită pină atunci ca „local
de intrunire pentru comuni.~ti" - Arh. St. jud. Dimboviţa, fond Primăria Tirgo\'işte. dos. nr. 7 '1924. f. 18-20).
t<
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cescu, Ion Btirl;ulescu, Ion Bucur, Ion Botez, Ion Focşa - moldoveCi1i
de origine, fon Ionescu, Orăşeanu) şi conducătorii socialişii!or locali:
Griimberg 10 •:i Rădulescu. La judecată, cei de la Arsenal si Depozitul
de armament au fost condamnaţi, în general, la trei luni închisoare, dar
li s-a dat drumul în baza principiului Bc, anger ( suspendarea pe timp
de un an a restul Hi dC' pedeapsă de o lunii). lnt re tinip, greva 11w,ncitorilor continua chiar şi la începutul l11i noiembrie. La Titu, cu trei zile
înainte de începutul grevei generale pe ţară, ceferiştii an lăsat trenurile
pe linie si au Juoit, iar după ce au fost prinsi, au fost schingiuiţi pentru aceasta. !mi mai amintesc cum în timpul alegerilor din primăvara
lui 1920 a treb11it sa _(1.19 din Rc1zvad pentru a nu fi bătut de agenţii electorali ai burghc>ziei" 11.
Creşterea 2mploarei luptelor muncitoreşti în legătură cu grcYa
generală determină în toamna şi iarna anului 1920 - intensificarea
răspîndirii ideilor socialiste de către muncitori, atunci cînd se duceau în
satele din care proveneau. Astfel, aflăm din documente că ideile socialiste sînt purtate de grevişti - care şi la 10 noiembrie întîrziau a Sl'
prezenta la lucru - în localităţile Vişineşti, Răzvad, Ocniţa, Glodcni,
Gura-Ocniţei, Moreni, Doiceşti. Valen-Lungă, Bezdead, Gor;;olc1 )i chiar
din judeţul Prahova : Proviţa, Tclega 12 •
La sfîrşitul anului 1920 şi începutul celui următor, conclucătmii
greviştilor din Moreni şi alte schele din judeţ erau judecaţi la Tribunalul
din Ploiqti, proces relatat de ziarele „Soci.1lismul'' din 3 ianuarie b)21
şi „Lupta soci2lisUi" din 12 martie, acelaşi an.
Ecoul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie este rncntionat într-un document din G octombrie 1920, prin care Ministerul ele Interne
îl informează pc prefect că ţăranul Grigore Iordă1wscu (în \'Îrstă de
33 ani) din comuna Tîţa, care lucra ca funcţionar civil la Societatea forestieră „Anavi, Algranti et Co" Moroicni, a spus la o întrunire a ţă
ranilor ,,cc'i împroprietărirea promisă în timpul războiului si în timpul
alegerilor nu s-a făcut şi, dacă nu li se va da ptimint, se vor scula c11
toţii şi vor face cum au făcut ruşii, intrind pc moşiile proprietarilor",
iar în comuna Moţăieni, Ioan Brezea!1u (în vîrst[1 de 28 ani), de asemenea lucrînd ca muncitor industrial, a spus că „au să se slringc1 cu
toţii la primăi;ară şi vor pune plugurile pe nwşia d-lui Corbescu, care,
dacă se va opune, vor şti ei ce au să fadi" l:l_ Aceeaşi influenţă o înscriau documentele de arhivă şi în privinţa luptei din 1919 a ţăranilor
din satele Pătroaia, Potlogenii-dc-Jos, Ciupelc, Morteni, !oneşti, GuraFoii, Comişani, Săteni şi Botcni.
10 Urmărit pentru activitatea comuni::;tă ş1 m 15 decembrie 1934 şi 18 iur;ie
1935 (Arh. C.C. al P.C.R, col. 50, dos. 1470, f. 165 si -190).
11 Convorbire consemnată de noi în 13 septembrie 1967.
tJ Arh.St. jud.
Dîmboviţa,
fond
Inspectoratul mundi
Tîrgovişte. dos.
nr. 2/1920, f. 41-44, 46, 182 et pass. ; fond Prefectura, dos. nr. 28/1!120, f. 76,
77, 142.
13 Idem, dos. nr. 28/1920, f. 242-246.
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Arendaşul moş1e1 Potlogenii-de-Jos se plingea prefectului că ţă
ranii „voiesc să pună mina şi să ia în stăpinire moşia cu toate cele
aflate la conac, deoarece, zic ei, 11wşia trebuie aC'tim să se stăpinească
de ei, constituiţi în obşte".
Dintre cei anchetaţi de jandarmi, Ion Ciobanu şi Dumitru Ion
Ciobanu din Ciupele sint declaraţi „agenţi de propagandă", care cutreieră mai multe sate, ,.aţiţă populaţia din comună cu scop de revoluţie" şi au spus că „degeaba au mai fost P'-' f rnnt", că „nu s-au ales
cu nimic" şi că „mai bine ar fi să se facă r'-'voltă, ca şi în Rusia, contra
boierilor noştri". La Comişani, ţărănimea desfăşoară o luptă hotărî tă,
fiind - după cum scriu documentele - influenţată de ideile comuniste.
Din reclamaţia preotului către prefec-t şi din declaraţiile învăţă
torului şi şefului postului de jandarmi se desprinde starea de spirit revoluţionară a populaţiei satului : .,Ne roade bol~wz·ismul ; şi de unde
pină act noi, cei care ii vedem simptomel'-' chiar în mijlocul nostru, il
socoteam ca ceva ce in aparentă ne-ar inşela, astăzi îl vedem sub forme
tot mai t•ăditc manifestindu-se. Sub ochii celor care sînt autoritatea direct imputzmieită să uegheze pentru a nu-şi face apariţia şi la noi,
acest bol1evism şi-a luat fiinţa [ ... / De cind avem căderea de a fi păstori
şi luminători ai acestei comune, şi pe de altri parte prin instrucţiunile
datP de autoritatea imediat superioară nouc"i, veghetori
alătu1'i
de celelelate autorităţi. ca boala, ce bintuie omenirea întreagă
aproape, să nu ne molipsească / ... J nu mai sintem stăpîni la noi in
casă şi curte [ ... / Iată dar principiul bolşevist pus în aplicare:
ce e averea unuia e a tuturor.••
Auzeam numai, ne îngrozeam si mai nu ne venea a crede / ... J. Aci ne e dat să vedem că bolşevismul işi. dezvăluie simptomele lui din faza a doua : nesupunere şi
insultă faţă de autoritate. nu numai /faţă/ de particulari / ... / Mergem,
spre anarhie şi poate chiar mai departe. Vă rugăm a lua măsurile cut~enite spre a putea scdpa de starea aceasta de lucruri, şi aceasta nu o
vom putea /face] decit fund autoritatea noastră poliţienească puţin
mai minei de fier/ .. /.
/ ... / Anarhia a crescut in comună şi fapte> noi vin să dovedească
că bolşevismul şi-arată m('reu simptomele lui tot mai mult { ... ] Primarul a fost ameninţat / ... /, au fost şi unii loviţi. A ieşit un indit,id
chiar cu pusca. Gardienii cimpeni sini împiedicaţi în serviciile lor [ ... /
şi, cînd sint prinşi, sar asupra gardienilor cimpeni, înarmaţi cu puşti,
spunind că ei .<·int stăpini, pentru asta au luptat[ ... ].
ln comuna Comişani există bnlş'-'z,ismul !"
Cel mai hotărit dintre ţăranii din Comişani, Stan Ion Dincă, este
anchetat şi trimis în judecată. La Săteni. ţăranii conduşi de „cei doi capi
de agitaţie", Ioniţă Antohie Nl'dl'ku care luc.Ta la mina de lignit
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Corbescu - şi Moise Băsceanu, împart pămîntul moşierului, iar la Boteni s-au înarmat şi atacă fruntaşii satului. I'.
Rapoartele administratorilor de plasă din Bilciureşti, Voineşti, Pucioasa, Bogaţi şi Titu, numiţi de prefect „agenţi ai pulerii centrale la
periferie", relatează stările de lucruri, scriind de exemplu despre starea politică din comuna Bogaţi că „sint mulţi rătăciţi" şi că „în comuna
Ciupele si Bogaţi mulţi îşi arată nemulţumirea de menţinerea conlingentelor 1917 şi 1918 sub arme". (înainte de 5 octombrie); în plasa
Voineşti (la 2 octombrie), administratorul semnalează că ,,ţăranul nu
mai înţelege de autorităţi ca să-şi execute îndatoririle sale", sau face
aprecierea demagogică (la 13 decembrie) - din care rezultă totuşi atitudinea ţărănimii din plasa Voincşti faţă de regim că „din punci
de vedere politic [... ], locuitorii satelor noastre sînl incă departe de a
avea simţul politic al iubirii de patrie şi lege, de a uza de> drc>ptul său
de vot spre> a alege pe cei cinstiţi şi capabili a le rc>prezenla interesele,
colaborînd la alcătuirea de legi bune", menţionînd din nou (la 29 noiembrie) că „prea puţini [jandarmi-n.n.J îşi fac datoria { ... ] în aceste grele
11wmente". t:,
Cel mai interesant ni se pare raportul din 22 decembrie 1920 al
administratorului plăşii Pucioasa, M. Miculi, carp Pxpune - după cum
singur declară cîteva din ideile unui studiu pe care l-a publicat într-o revistă
social-economică :
,,starea
de
spirit a
populaţiei este o chestiune care merită multă atenţiune, prezenlînd oarecare gravitate. E peste măsură de îngrijitoare tendinţa de rezistenţă
pasivă, uneori de adevărată obstrucţie printr-o contrariere manifestă
-- la toate măsurile de interes obştesc ce dispun dif eritelc> autorităţi".
După aceste consideraţiuni, exemplifică : ,,Respectul legilor se menţine
de avtorităţi cu foarte multă greutate. S-ar părea că au pierdul cu desăvîrşire simţămîntul legiuit al binelui şi al răului" şi „Numărul acelora care se ameţesc zilnic cu idei de[spreJ inechitate socială, rău tăl
măcite, este foarte mare [ ... ]. Foarte mulţi dint1·e locuitori şi-au creat
despre echitate şi egalitate o mentalitate curioasă, de care se conduc
în toate acţiunile lor, mergînd pînă a pretinde distrugerea celor mai
răsăriţi dintre dînşii. Dau un exemplu intervenţia locuitorilor de la
'J.'îţa, care-mi cereau a expropria din folosinţa a 40 pogoane fineaţă pe
un alt sătean, chiabur din aceeaşi comună. Cu toate că acesta din urmă
avea o turmă de vite şi nu poseda alte terenuri, am căutat a mijloci,
H Idem, dos. nr. 30 ·1cn9_ f. 12, 14, 35-37, 55, Gl-71, 105-109, 111, 123-125,
IG3, 173-174, 178-179, 190-191, 207, 210-218, 281,-287 ; dos. nr. 21/1918, f. 12.
21-23. 25-27.
1" Idem, dos. nr. 28 "1920, f. 87, 93, 229, 237-2-H, 251-252, 257-259.
1
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pe cale de bună înţelegere, satisfacerea în parte a cererii lor. Sătenii
n-au ruit să primească cele 15 pogoane oferite de proprietar, stă
ruind în pretenţiunea lor de a lua tut [ ... ] Caz111"il<' ele la Huncu, Fieni şi
Brebu, despre care az·eţi cunoştinţă, sint tot ntit clt! eloci·ente." (este
\"Orba de mişcările ţărăneşti din ,·ara anului 19::!0).
,,Simplele abateri de la diferite legi sau 1·e9ulamente au ajuns atit
de curente incit nu mai impresionează pe nimeni. creindu-se un fel de
desuetudine pe care autorităţile încep să o respecte. Consideraţiunea datorită autorităţilur aproape a dispărut. Spiritul de animozitate faţă de
funcţionarii publici este atit de puternic, indt uneori pan·ine a-i intimida. ln multe localităţi, agenţii fiscului mărturisesc teama ce o au de
a proceda conform legii la sechestrarea arerii celor care refuză plata
impozitelor".
Administratorul analizează şi cauza acestor frămint.1ri : ,,Explicaţia
acestei stări ele lucruri să n-o căutăm numai în obişnuitele form,ule :
cleruta 11wralii a tiremurilor, ne1-roza rii=b<Jiului etc . .-\cestea au pregătit
numai o atmosferă tulbure, z:remelnir<i''.
După ce scrie că : Predominaţi de sentimente ele un grozav indi1,icluali.,m, locuitorii refuză mai totdeauna <·<•nrur.rnl lor autorităţilor,..
care-şi fndeplinesc misiuni fn folosul comunit/iţii. O dot:adă el'identă este·
îndărătnicia cu care se sustrag ele la ,,;en·iri11l de pază", raportorul revine apoi la cauză, subliniind lucruri re\'datoare : .,Cauza acestei stări
de agitaţie - după purerea mea - este acţi1:11ea de fiecare mmnent a
--semidocţilor» de la sate, care, sub 11uzsca de prnpagandă a unor idei
demoCTate. impră.~tiP idei subrersire, menite a prezenta îndreptăţită <>
stare de anarhie descil'irşită, spre care ţintesc. Toate neajunsurile, efect
al timpurilor anormale, sint tot atitea ocazii pentr·u dinşii ele a specula
ideea că ele se datoresc actualei ordini de stat şi dl riisl11rnarea ei ar
constitui remedierea rn,ult dorită a tuturor relelor. 7'ăranul nostru simplu, eredul şi abandonat in mod exclusiv acestor ruu sfătuitori - care
sfnt tocmai factorii educatfri şi moralizatori - primeşte cu adei,ărată
devoţiune aceste îni·ăţăminte şi se lasă din ce în ce mai mult conduşi
de ele".
Administratorul se plingc că „incălciirile prin forţă a proprietăţii
altora au devenit extrem de frecvente şi dau de gindit prin ineficacitatea mijloacelor de infrinare. Legea nu ne pune la indemînă nici-o cale
de represiune, lăsînd pro?ri,etatea sub slaba ocrotire a măsurilor administrative" şi propune următoarele : ,,Cea dintîi măsură ar fi organizarea unor conferinţe săptăminale de contrapropagandă la care sătenii
vor trebui să asiste în n:wd obligator. Chestiunea prezi~tă multe obstaînsă
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cole şi necesită multă discuţie; nu poate fi trataiă în cadrul restrîns al
acestiâ raport.
}Wăsurile represii:e nu sînt totdeauna de recomandat. De nwlte cri
îndirjesc mai mult, decît să calmeze. S-ar putea totuşi primeni puţin
şcolile, Jăcîndu-se di.f crite transferări de personal, acolo unde se va
constata că îri.văţătorii s-au îndepărtat de la adevărata lor menire". l!i
Acest din urmă citat vine în c:oncordanţă cu ceea ce scriau sociuli5tii într-o broşură difuzată în primăvară în judeţ : ,,Adevărul nu
convine statului, adică ciocoilor bogaţi care au in mină puterea. Şi dacc1
s-ar găsi vre-un funcţionar de la sate, care set îndrc"iznc>ască să vă luminezP, repede ar fi măturat dintre voi ca primc>jdios siguranţei statului.
Statul, aşa cum e alcâtuit astăzi, nu poate fi sigur decît dacă voi, ţă
ranii, zăceţi în întuneric. Căci dacă t:oi, cei niulţi, v-aţi lumina, cum
aţi mai putea răbda strîmbătatea de pe lume şi cum aţi mai avea încredere în ciocoii care vă conduc" 17 •
Unele documente ne poartă cu inform2\iile dc~pre avîntul revoluţionar din judeţ pînă în ajunul primului Congres al P.C.R
Astfel, după cum scrie la 28 martie l a21 :rvîinisterul ele Interne
prefectului, în comuna Pierşinari un funcţicnar ,,instigă pe locuitori de
a nu ieşi la muncile ele prim.ăvară, precum şi nici la învoielile agricole
la moşia reclam..anţilor, unde locuitorii acelei comune lucrau tottieauna,
şi ţine în acest scop întruniri revoluţionare, promiţind sătenilor că va
stărui să li se dea gratuit întreaga moşie." rn
Aflăm, de asemenea, că în luna aprilie 1921, lucrătorul de manevră la C.F.R. Ion Simion Petre (zis şi Bălaşa Simion Ion), din comuna
Crovu, a fost arestat „pe cînd citea manifestul în chestiune locuitorilor
din comună", iar în comuna Tătărani au fost arestaţi Ion Marin Enachc
Niţă (în vîrstă de 20 de ani) şi Constantin Arghir, asupra cărora s-au
mai găsit numai 27 manifeste comuniste, ,,pe care le afişau prin sat
şi, le răspîndeau printre săteni" în între2ga plasă Voineşti. Chiar în
ziua de 8 mai 1921, tribunalul cerea companiei de jandarmi cercetarea
urgentă, în tot judeţul, şi descoperirea de „m.anifeste revoluţionare [ ... /
din cele găsite la indivizii Ion Marin Enache Niţă, Constantin Arghir şi
Ion Simion Petre, care au Jost ares[aţi de noi."
Din documentele amintite reiese că aceste manifeste erau aduse
din Ploieşti, unde ei lucrau probabil ca muncitori petrolişti (legătura cu
organizaţiile din Ploieşti fiind menţionată şi în timpul grevei generalede şefii schelelor „Internaţionala"
Gura-Ocniţei şi „Astra-Română"·
16

17

18

Ibidem, f. 253-256.
Ibidem, f. 110-115.
Idem, dos. nr. 23/1921, f. 91.
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Ochiuri) şi că activitatea cil' propagand3 comunistă se desfăşura şi
printre lucrătorii dL· la Mina l\1ărgineanca din judeţul Dîmboviţa, unde
autorităţile fac investigaţii. 19
Ingrijorarea autorităţilor are la bază şi faptul că în judeţ fusese
semnalată aC'ti\'itatea de propagaPdă desfăşurată de delegaţi de la centru. intre care lsidor Roşianu (Rotman). care pleca la 27 martie la Tîrgovi~te ,,spre a face propagandă comunistă. a1 1ind asupra lui scrisori,
documente şi manifeste revoluţionare, pentru a le di.~tJ·ibui lucrătorilor
din regiunile petrolifere, foresti•!re, carboni.frre <'te din acest judeţ" 20 •
In acela5i timp, ('Onducătorii comunişti lGt·ali sînt închişi pentru
a nu dL•sfăşura acti\'itatea de propag;,.ndă î1~ \'ederea transformării Partidului Socialist în partid l'omunbt.
Ziarul .Socialismul"' din 11 aprilil' 1921 r<.'lata că la Conferinţa
tineretului diri. regiunea petroliferă ('(' se va tine la Ploil'şti în 24 aprilie
,·or participa şi delegaţi ai CC'n-ului tineretului socialist (cu orientare
l'omunist.ă) din Moreni. aC'elaşi cerc· activ pe ('arc-1 întilnim amintit în
presă in anii 1911-1912 ~i 1919-1920, dnd organiza întruniri de protest şi c·ori.tribuia la participarca. ('hiar din după amiaza zilei de 20 octombri.:>. a tuturor muncitorilor din Moreni la greva generală.
ln activitatea cluburilor socialisll• din judeţ se evidenţiază proce:-.ul de darificarc ideologică a mişcării locale. La Congresul din 8-13
mai 1921, c·a urmare a orientării pronunţat comuniste a Organizaţiei
socialiste· judcţene. va participa şi un delegat al Secţiunii din Tirgovişte
a Partidului Socialist (intre principalele centre din provincie reprezentate) 21 precum şi Dumitru Aricescu de la Moreni (arestat odată cu
c-t>ilalţi congn-~isli). c·arP rc'prc>zenta pe petroliştii din Dimboviţa şi care
a criticat activitatea de propagand3 a vechii conduceri a Partidului
Socialist, c-erind intensificarea c-i în spirit revoluţionar. 22
19

Idem, dos. nr. 21 'l'l21. f. 34. 38 ; fond Legiunea de jandarmi, dos. nr. 4,'1921,

f. 245.
:JJ Idem, Legiunea de jandarmi. dos. nr. 4.'i.921, f. 132 ; I. Roşianu trebuia
prezinte, la Congresul I al P.C.R., raportul despre Mişcarea tineretului (al cărei
secretar t-ra).
21 Clara Cuşnir-Mlhailovici. Mifcarea muncitorească din România între nnii
1917-1921. Crearea P.C R., E. P., 1960, p. 320 ; Gh. Rădulescu, Anii furtunilor,
E. Şt.. 1!162, p 136 (harta) : Analele I.S.I.S.P. nr. 2-3/1966, p. 94 ; Partidul Comunist Român - 50 de ani in slujba poporului, expoziţie editată de I.S.I.S.P., 1971,

să

planşa

10.

Un ecou al evenimentelor petrecute la Congresul I al P.C.R. apare şi în
ziarul tirgovi,$tean „Viitorul Dimbcviţei" nr. 13 din 15 mai 1921 (informaţie C. Manolescu) : ,.La ultima şedinţă a Congresului socialist-comunist. guvernul / ... ) a
ordonat arestarea tuturor congresi~tilor / ... /. Din ei s-au reţinut vreo 72 mai
t•inovafi, intre cari şi 4 deputati în frunte cu Cristescu. Ancheta continuă. Ei au
fost depuşi la Văcăreşti".
72
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Un document din iunie 1921 confirmă influenţa ide_,ilor rPvolu\ionare asupra lucr5torilor cdcrişti domicili2ţi în l'omuna Bolovani
ş1
asupra petroliştilor domiciliaţi în comuna Bucşani. :n
Ca rezultat al propagandei comuniste, revoluţionare, lupta clasei
muncitoare este mai bine organizată. Multe documente conţin rderiri la
greva lucrătorilor militarizaţi de la C.F.R. Toate satele de pe liniile
Bucure~ti-Titu-Pictroşiţa şi Titu-Căieşti sînt răscolite de jandarmi în
perioada 26 martie - 7 iulie, la cererea comandamentelor militare ale
staţiilor, pentru a aduce pe lucrători la lucru cu forţa (Pietroşiţa, 'fîţa,
Moţăieni, Glîmbocata, Sălcuţa, Băltcni, Bîldana, Ghergani, Conţcşti, T5rtăşeşti, Bolovani, Mogoşani, Ciupele, Branişte). '.!'i
In vechiul centru revoluţionar Moreni au crescut atunci noi militanţi comunişti : ,,Erau numeroşi muncitori la Uzina mecanică din Moreni, care au intrat, încă din primul an al creării partidului, în rîndul
comuniştilor. Am putea spune că aici se formase o adevărată şcoală
rc>voluţionară" '..!:i_

în perioada

următoare, lupta clasei muncitoare cunoaşte noi acsub forma conflictelor colective de muncă semnalate la : minele
din Şotînga si Aninoasa ale Societăţii „Carbon'' (8 octombrie 1921 şi
28 ianuarie 1922), exploatările de păduri ale statului din comuna Butoiu - Ocolul silvic Tîrgovişte (iulie - august 1922). Fabrica de ciment a Societ2ţii „Dîmbovita" Fieni (18-20 iulie 1922), Societatea „Internaţionala" Gura-Ocniţei (31 ianuarie 1922), precum şi numeroase l'onflicte individuale. '.!li
Crearea P.C.R. a ridicat pc o treaptă mai înaltă mişcarea muncitorească din judeţul Dîmboviţa. în anii ilegalităţii organizaţia judeţeană a P.C.R. primind îndrumarea directă a unor activişti de frunte
ai C. C. al P.C.R., care s-au stabilit un timp sau au venit să organizL'Ze
acţiunile revoluţionare în Tîrgovişte, Moreni, Gura-Ocniţei, Ochiuri, Că
ieşti. Bikiureşti, Titu ş.a. : Nicolae Ceauşescu, Lazăr Gri..imberg, Nicolae_'
Popesc:u-Doreanu, Constantin Mănescu, Rebeca Borţoi, Constantin David,
l\liron Constantinescu, Gheorghe Vasilichi, Ştefan Voicu, Constantin
Agiu ş.a.
Masele populare din judeţ. conduse dC' partid, au putut contribui
astfel, prin lupta revoluţionară continuată şi după 23 August 1944, la
înfăptuirea idealurilor pc care şi le-au propus acum o jumătate de veac.

ţiuni,

>

Arh. St. jud. Dîmboviţa, idem, dos. nr. 3 '1921, f. l 113.
Idem, dos. nr. 4 ·rn21, f. D, 33-34, 119, 248, 2G4, 545-549, 630, 838-f.39,
841-842.
2" Amintkile lui Va-,ile Condrea, în ziarul „Dîmboviţa·', (Tîrgovişte), nr. 1128
şi 1129 din 9-10 oct. 1971.
z,; Cf. Arh. St. jud. Dîmbovita. idc•m. dos. nr . .'3/Hl:.!1 şi fond Inspectoratul
muncii Tîrgovişte, dos. nr. 2 1 1920 : dos. nr. 2/19:.!l ; dos. nr. -tll!l21 ; dos. nr. G/19:.!1 ;
dos. nr. 11/1921 ; dos. nr. 4/192:.! <:,i 6 '1922, passim.
23
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DOCUMENTUi~ NR. I
(Referat :) Pr. R mai 1920. lnreg. n. 1908.
Se respinge, nefiind făcută in conformitate cu disp. art. 29 şi 30 din Decretul-lege electoral, neprezentindu-se înaintea noastră niciunul din alegătorii
propunători ai candidaturilor şi nici semnăturile lor n-au fost legalizate în conformitate cu di!-p. art 30 dln Decretul-lege electoral.
Prim preşedinte, [ss) C. S. Pisău.

•
Am primit carnete de identitate, 8 mai 1920, ora 2•/z. (ss] Al. Popescu„

D. S. Aricescu, G. Hampel, Apostol Georgescu.

•
DOMNULE PRIM

PREŞEDINTE,

Subsemnaţii cetăţeni domiciliaţi in corn. Vi5ineşli, jud. Dimboviţa, alegători
lnscrişl in listele elect01·ale, propunem pentru alegerile de C.a-neră, care vor ave-a.
l.x in zilele de 25, 26 şi 27 mai 1920, următoarea listă de candidaţi :

1. Gheorghe Cristescu
" Ioan Slon
:1. Alexandru Popescu
◄. Dumitru Aricescu
5. Ion Gheorghe Şerban.

Semnul li!'tei noastre este

ciocane încrucişate", fixat de Paiiidul
vi-l depunem odată cu aceasta.
AsistenţU şi delegaţU noştri la secţiunile de votare sînt următorii cetăţeni
alegători înscrişi in listele electorale şi niciunul nu este funcţionar public.
Secftunea Tîrgovi.şte. Delegaţi : Ion Nită Preda, Vasile D. Stan din
corn. Gura-Ocniţei, Asistenţi : Gheorghe S. Petre, Dumitru S. Petre - din corn.

Socialist in

toată ţara şl

al

„Două

cărui clişeu

Săcuieni.

Tîrgovtşte. Delegaţi
Gura-Ocniţei. Asistenţi :

Subsecrta

din cam.

: Gheorghe Turtureanu, Gheorghe Hampel Nicolae Jon, Dumitru I. Mihai din corn.

Gura-Ocniţei.

Secţiunea Pucioasa. Delegaţi : Apostol Georgescu, Ion Bărbulescu ciin
corn. Răzvadu-dc-Jos. Asistenţi : Ion Pantazică corn. Gura-Ocniţei, cătunul
Gorgotenl, Ion R. Constantinescu - com. Vişineşti.
Subsecţia Puctoa.aa. Delegaţi : Ghiţ..:'t
Spoială.
Gheorghe Gh. Gh. Petre
din com. Vişineşti. Asistenţi : Marin F. Danciu, Grigore F. Danciu din
corn. Bela.
Secţiunea Bezdead. Delegaţi : Arsene Baciu, Marin Vlădoiu din corn.
Bezdead. Asistenţi : Nicolae Sarnoilă, Tănase Râcă.şanu - corn. Bezdead.
[Urmează

Arh. St. jud.

Dirnboviţa,

57 sernnAturi].

fondul Tribunalul jud.

nr. 220/1920, f. 178.
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SOCIALIŞTILOR

DOCUMENTUL Nr. 2

PROCES VERBAL
8 mai 1920

Noi, Constantin S. Pisău, pr.im preşedi~te al Tribunalului Dîmboviţa şi
şedinte al Biroului electoral central din judeţul Dîmboviţa ;
Constatăm că, astăzi opt mai anul una mie nouă sute douăzeci, ora 2
s-au prezentat înaintea noastră în pretoriul acestui tribunal d-nii :
1. Alexanc:1.ru Popescu, din Eucuresti, strada Ţepeş Vod{1, 136, a cărui

prep.m.,

identitate s-a stabilit cu carnetul de identitate cu no. 147, liberat de Arsenalul armatei.
2. Dumitru Aricescu, clin Moreni (Prahova), a cărui identitate s-a stabi,lit
cu ordinul de demobilizare dat de Regimentul „Cantemir'·. no. 12, sub. no. 14-l/1918.
3. Apostol Georgescu - din Răzvad-Dîmboviţa, a cărui identitate s-a stabilit
cu ordinul de serviciu no. 103 din 1 aprilie 1919, al Comandamentului milit,air
Ochiuri - Gura-Ocniţei ; şi
4. Gheorghe Hampel din Gura-Ocnitei, a cărui identitate s-a stabilit cu
biletul de demobilizare pe ziua de lî mai 1918, liberat de Comandantul Companiei IV ponton-fluvii ;
Care ne-au prezentat declar·aţiunea de candidatură înregistrată la no. 7908
-din 8 mai 1920, subscrisă parte propriu şi parte prin punere de deget. de un
număr de 57 persoane, care propun pentru alegerea de Cameră, care va avea loc
în zilele de 25, 26 şi 27 mai 1920, urm[1toarea listă de candidaţi
1. Gheorghe Cristescu
'2. lc;:in Sicn
'.l. Alex;indru Popescu
-l. Dumitru Aricescu ; şi
5. Ion Gheorghe Şerban.
Depunîncl în acelaşi timp şi certi [icatul liberat de preşedintele Comisiunii
interimare din comuna Visineşti, judeţul Dîmboviţa, no. 46D/1920, prin care se
afirmă că locuitorii din declaraţiunea de candidatură sînt înscrişi în lista generală
electorală pentru Adunarea Deputaţilor.

. . . . . . .I

Văzînd că nici unul din ale.~[1lorii semnaţi în declaraţiunea de candidatură,
prezentată ar.estui birou de doi din candidaţii listei propuse, nu se prezintă înaintea noastră spre a-şi stabili identitatea şi pentru 8. li se lua consimţămîntul
şi nici semnăturile lor nu sînt legalizate în conformite-:te cu dispoziţiunile art. 30
din decretul-lege mai sus menţionat ;

Pentru aceste motive,
respingem cererea de propunerea declaratiunii de candidatură la alegerea pentru
Adunarea Deputaţilor a d-lor Gheorghe Cristescu. Ioan Sion, Alexandru Popescu,
Dumitru Aricescu şi Ion Gheorghe Şerb.;n.

. . . . . .l

f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele
Dîmboviţa,

Biroului

[ss] C. Sim. Pisăv,
Grefier, [ss] L. V.

electoral

central,

prim

preşedinte

al

Tribunalului

Borş

*
Am primit un exemplar de proces verbal

şi

de

declaraţiune.

[ss] Alexandru Popescu
D. S. Aricescu
Arh. St. jud. Dîmboviţa, fondul Tribunalul jud.
nr. 220}1920, f. 180-101.
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DOCUMENTUL Nr. 3
Timbrată cu 30 bani şi ajutor
[Referat :] La dosar, spre a se avea în vedere
[ss) C. Pisău

.c

TELEGRAMA

Pr. 4 mat 1920

tnreg. Nr. 4542 cu

lucrările

[ss) C. Ptstlu

•

UrgenL
Prezentată

la

Bucureşti,

Nr. 56, el. p. cuvinte 38, data 3/5, ora 15,40', data 22Preşedinte

D-lui

al Tribunalului,

Conform art. 30 din Legea electorală, declar prin aceasta
figurez pe lista Partidului Socialist, cu două ciocane.

că

consimt

să

[ss) G. Cruteacu
Sf. Ionică, 12.
p. Conformitate
[ss) lndesclfrabll
Dimboviţa,

Arh. St. jud.
nr. 220/1920, f. 43.

foodul TrlbWlalul jud.

Dimboviţa,

secţia

I, dos.

DOCUMENTUL Nr. 4
[Referat :] Pr. 9 mai 1920
lnreg. Nr. 7445. Cu lucrările.
[ss) C. Pisău
·
La dosar, spre a se avea în vedere.
(ss) C. Pisdu

•

TELEGRAMA

Urgent.
Preşedinu-lul

Prezentată

la

Tribunalului Dimboviţa,
Bucureşti, nr. 1363, ci. p, cuv. 36, data 8/5, ora, 19,30'. Trans-

ora 23,45'.
Conform art. 30 dir. Legea electorală declar că consimt să figurez pe lista
socialistă de candidaţi pentru Cameră, cu semnul : două cioc:me încrucişate.
misă

[ss) I. Ston

sr.

IonicA, 12

p. conformitate
[ss) Indescifrabil
Arh. St. jud.

Dimboviţa,

fondul Tribunalul jud.

nr. 2:!0 1!120, f. H.
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DOCUMENTUL Nr. 5
[Referat :] Primit 8 mai 1920. Inreg. la n. 7914
Se respinge, nefiind făcutil în conformitate cu dispoziţiunile art. 29 şi 30
din Decretul-lege electoral. Neprezentînctu-se în faţa noastră nici unul din alegătorii
propunători ai candidaturilor şi nici semnăturile lor n-au fost legalizate în conformitate cu disp. art. 30 din Decretul-lege electorai.
Prim preşedinte. [ss] C. S. Pisău.

DOMNULE PRIM

PREŞEDINTE,

cetăten.i domiciliaţi în comuna Vişineşti, jud. Dîmboviţa, c1klistele electorale, propunem pentru alegerile de Senat, care vm·
avea loc in zilele de 30 şi 31 mai 1920, următoarea lif.tă de candidaţi :
1. Alexandru Dobrogeanu.
2. Apostol Georgescu.
3. Gheorghe Hampel.
Semnul listei noastre este „Două ciocane încrucişate", fixat de Partidul
Socialist în toată ţara, şi al cărui clişeu vi-l depunem odată cu aceasta.
Asistenţii şi delegaţii noştri la secţiunile de votare sînt următorii cetăţeni
- alegători înscrişi în listele electorale şi nici unul nu este funcţionar public.
Secţiunea Tîrgoviste. Delegaţi : Ion Niţă Preda, Vasile D. Stan din comuna
Gura-Ocniţei. A:sistenţi : Gheorghe S. Petre, Dumitru S. Petre din corn. Săcuieni.
[Urmează semnăturile a 26 propunători şi un proces-verbal similar celui cu
propunerhle pentru Adunarea Deputaţilor]. Am primit un exemplar proces verbal
şi ,de declaraţiune.
gători

Subsemnaţii
înscrişi în

(ss] G. Hampel
Apostol Georgescu
Arh. St. jud. Dîmboviţa, fondul Tribunalul jud.
nr. 220/1920, f. 182-185.

Dîmboviţa,

secţia

I, dos.

DOCUMENTUL Nr. 6
Primit 11 mai Hl20. Inregistrat No. 8057
Lista No. 5.
[Referat :] Am citit, vizat şi luat consimţămîntul alegătorilor propunători ai
candidaturilor, care s-au prezentat în faţa noastră şi a căror identitate a fost stabilită prilI1 cărţile de alegător, de care s-a luat notă şi restituit în urmă celor
in drept.
Semnul listei de candidatură a fost deja depus de Partidul Socialist, pentru
întreaga ţară, la Comisiunea electorală de pe lingă Ministerul de .Justiţie, şi este :
„Două ciocane incrucişate", după cum ni s-a comunicat de Dl. Preşedinte al acdei
comisiuni, cu telegrama no. 17237 din 17 aprilie 1920. Exemplarele în număr de 4
a~ semnului ales se vor lua în păstrare de dl. grefier Ilie V. Bors. Se va încheia
cuvenitul proces verbal.
·
Prim

preşedinte,

[ss] C.

Pisău.

https://biblioteca-digitala.ro

EUGEN FRVCHTER şi

3.2

DOMNULE PRIM

GABRlEL MIHAESCU

PR::ŞEDINTE,

Subsemnaţii cetăţeni domiciliaţi in judeţul Dimbo\"iţ:t, alegători înscrişi in
li--tc!e elei:torale. propunem pentru alegerile pentru Adunarea Deputatilor. care
,·or avea loc in zilele de :!5--26 şi :!7 mai 1920. următoarea listă de candidaţi :
1) Gheorphe Cristescu
2) Alexandru Popescu
3) Dumitru Arie-eseu
4) Jon G . .Şerban
5) Ioan Sion.
Semnul listei noa.o;tre c--.le „Dou[1 ciocane incrucişate", fixat de Partidul
Socialist in toată ţara. ~i al cărui diseu vi-l depunem odată cu aceasta. Asist mţii şi delegaţii n05tri la secţiunile de votare sint următorii cetăţeni alegători
inscrişi in listele electorale şi nici unul nu este funcţion'lr public.
Secffunea Tirgoi„işte. Delegaţi : Ion Nită Precla. Vc1sile D. Stan - din comuna
Gura-Oe-niţei. Asistenţi : Gheorghe S. Peh·e, Dumitru S. PPtre din comuna
Sacuieni.
Subsecf?unea Tirooi·işte. Dr 1e~'.lli : Gheor~he Turtureanu, Constantin Cioc~n
din comuna Gura-Ocniţei. Asistl"nţi : Nicolae Ion, Dumitru I. Mihail din
comuna Gura-Oe-nit.ei.
Subsecţiunea Pucioasa. Delegaţi : GhilA Spoială. Gheor~he G. Petre din
c-om. RAzvadu-de-.Jos. Asislm\i : Ion Pant.azică - din corn. Gura-Ocniţei, cătunul
Gorgoteni. Ion R. Constantinescu - din com. Vişineşti.
Subsecfiunea Pucioasa. Dl"lt>c:ali : Ghiţă Spoială. Gheorghe G. Petre din
corn. Vişlneşti. Asisteo\i : Marin F. Danc-iu. Grigf\re F. Danciu - din corn. Bela.
Secţtunea Bezdead. Del~aţi : Arsene Baciu. Marin Vlădoiu din corn. Bezde-acl. Asistent! : Nicolae Samoilă. Ti\nase Răcăşanu - din corn. Bezdead.
(Urmează, semnăturile a 67 propunători şi numele a 31 propuniltori absenţi).

Arh. St. Jud. Dimbm•ita. fondul Tribunalul jud.

Dimboviţa.

i.ecţia

I. dos.

nr. :!20 rn20. f. :1!,--tn.

DOCUMENTUL Nr. 7
(Referat :] Primit 11 mal 1920. Intrare No. 8059
Se ia act. Se
încheia cuvenitul proces-verbal.
Prim pre!-edinte,
I ss) C. Pisdu

,·a

•
DECLARAŢIUNE,

Subsemnaţii. Gheorghe Cristescu şi Ioan Sion, declarăm că consimţim sa ni
se pună candidaturile in circumscripţia electorală a judPţului Dimboviţa, în ale~erile penw Adunarea Deputatilor, care vor avea loc în zilele de 25, 26 şi
27 mai 1920, însârcinind cu prezentarea acestei declaraţiuni pe d-l Alexandru
Popescu. candidat pe aceeaşi listă.
(ss} Gh. Cristescu
[ss] Jon Sion
D-sale
D-lui Preşedinte al Biroului Electoral Central al jud. Dimboviţa.

Arh. St. jud.
nr. 2:!0 1920. f. 45.

Dîmboviţa,

fondul Tribunalu\ jud.
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DOCUMENTUL Nr. 8
PROCES VERBAL
11 mai 1920

Noi, Constantin S. Pisău, prim-pr~edinte al Tribunalului Dîmboviţa ş: preal Biroului Electoral Central din judeţul Dîmboviţa,
Constatăm că, astăzi unsprezece mai anul una mie nouă sute două zeci, s-a
prezentat înaintea noastră în pretoriul acestui Tribunal domnul Alexandru Popescu,
-candidat pentru alegere la Camera Deputaţilor, cunoscut de noi personal, care
ne-a depus petiţiunea subscrisă propriu de d-nii Gheorghe Cristescu şi Ion Sion.
,care s-a înregistrat sub no. 8059 din 11 mai HlW, prin care numiţii : Gheorghe
·Cristescu si Ion Sion, declară că acceptă candidatura ce li s-a propus de mai
mulţi alegători din judeţul Dîmboviţa în conformitate cu dispoziţiunile art. 30
.din Decretul-lege electorală, pentru a fi aleşi la Camera Deputaţilor.
Luînd act de acest consimţămînt dat de susnumiţii candidaţi, în condiţiunile
si în termenul prevăzut de art. 29 şi următori din Decretul-lege electorală No. 3600
<lin 26 august 1919, am dispus încheierea acestui proces verbal. care s-a semnat
<le noi şi grefier.
Făcut la Tîrgovişte, astăzi 11 mai 1920.
PreşedintE-le Biroului Electoral Central,
Prim preşedinte al Tribunalului
Dîmboviţa, [ss] C. Sim. Pisău, Grefier [s3] I. V. Borş.
:ş~dinte

Arh. St. j'..ld. Dimboviţa. fondul Tribunalul jud. Dimbo,·iţa.

nr. 2201920, f. 43

sec[ia T.

clos.

V.

DOCUMENTUL Nr. 9
'{Re(eral :] Primit 11 mai 1920. Intrare No. 8060.
Am luat consimţămîntul d-lor candidaţi, personal cunoscuţi de noi. că
.acceptă candidatura ce li s-a propus prin petiţiunea înregistrată sub no. /3057
,din 11 mai Hl20. Se va încheia cuvenitul proces verbal.
Prim preşedinte,
[ss] C. Phău

*
DECLARAŢIUNE

Subsemnaţii candidc1ţi prezenţi declar[1m că consimţim să ni se punii can<li.datura - depusă prin petiţia înreg, la nr. 8057_'920 - în circumscripţia electo~ală a judeţului Dimboviţa. în alegerile pentru Adunarea Deputaţilor care vor avea
Joc în zilele de 25, 2â şi 27 mai Hl20.

fss] D. S. Aricescu
[ss] Ion Gh. Şerban
[ s;:;J Alexandru Pope~.cu
Arh. St. jud.
c:r. 220."1 f!20, f. 46.
'.! -

C.

Dîmboviţa,

fondul Tribunalul jud.

560
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DOCUMENTUL Nr. 10
[Referat :) Primit 13 mai 1920. lnregistrat No. 8267.
Am citit, vizat şi luat consimţămintul alegătorilor propunători ai candidaturilor, care s-au prezentat in faţa noastră şi ~ caror identitate am stabilit-oprin certificatele de alegător ce ne-au infătişat şi care le-au fost restituite
dupA ce s-a luat notă de ele. Semnul listEi de candidaturi s-a depus deja
pentru toată ţara la Comisiunea electorală de pe lingă Ministerul de Justiţie
- şi este ,.Două ciocane încrucişate" - după cum mi s-a comwticat de
d-l preşedinte al acelei comisiuni, cu lelegrama no. 17237 din 17 aprilie 1920 ..
Se va încheia cuvenit.ul proces verbal.
Prim preşedinte,
[ss) C. S Pi.sdu.

•
Usta No. 5
DOMNULE
Subsemnaţii

cetăteni

domiciliaţi

PREŞEDINTE,

in

judeţul

Dimbovil,a,

alegători

înscrişi

în,

listele electonile, propunem pentTu alegenJe pentru Senat, care vor avea loc în
zilele de 30

şi

31 mai 1920, unnAtoarea

listă

de candidati :

1. Alexandru Dobrogeanu

2. Apostol Georgescu
3. Gheorghe Hampel

Semnul listei noastre este „DouA ciocane încrucişate", fixat de Partidul
Socialist in toată ţara, şi ni cărui clişeu vi l-am depus odată cu candidaturile depusepentru Cameră.
Asistenţii şi deleGaţii noştri la SE'<"tiunile de ,·,1tare sint următorii cetăţeni
alegători inscri1I în listele electorale şi nici unul nu este funcţionar public.
Secţiunea Tirg0t.•işte. Delegaţi : Gheorghe Turtureanu,
Ion Banciu
clin.
corn. Gw-a-Ocniţel. Asistenţi : Gheorghe M. Vlădoiu, Dumitru MihAescu
din

cam.

Răzvadu.

Subaecţiunea Târgovişte. Delegaţi : Constantin Ciocan, Constantin Stanciu din corn. Gura-Ocniţei. Asistenţi : Ian I. R. Brezeanu - din corn. Glodeni, Constantin S. Mocanu - din corn. Răzvudu.
Secţiunea Pucioasa. Delegaţi : l<m R. Constantin, Ion Z. Vlad din corn.
Vi.şineşti. Asistenţi : Ilie N. Moraru, lrimia I. Călineţ din com. Vişineşti ambii.
Subaecţiunea Pucioasa. Delegaţi; Ghiţă Spoială din com. Vlşlneşti, Marin
CArlan - din corn. Valea-Lungă. Asistenţi : Ion Irimia Banu, Gheorghe A. Laţea din corn. Vişlneşti.
Secţiunea Bezdead. Delegaţi : Ion I. Stoic.eseu, Ion I. Stăncioiu din Vişi
ne,tt. Asistenţi : Nica I. Creţu, Vasile Spoială - din corn. Vişineşti.
[Urmează 26 semnături].
Scriitor şi redacta, semnlnd pe cei ce nu ştiu carte, (,;s) Alexandru Popescu_

Arh. St. jud.
nr. 220/19:20, f. 113.

Dimboviţ:a,

fondul Tribunalul jud.
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DOCUMENTUL Nr. 11

[Referat :] Primit 13 mai 1920. Intrare no. 8268.
Se ia ac~ de declaraţiunea d-lor candidaţi, persoane cunoscute nouă, ct1
acceptă
candidatura ce li s-a propus, prin petiţiunea înregistratl1 ,ub
no. 8267/19~0.
Se va încheia proces verbal.
Prim

Preşedinte,

[ss] C.

Pisău.

*
DECLARA ŢIU NE
Subsemnaţii

candidaţi

prezenţi

declarăm

didatma în circumscripţia electorală a
Senat, care vor avea loc în zilele de 30
cu petiţia înregistrată no. 8267/1920.
[ss] Apostol Georgescu
[ss] G. Hampel
Arh. St. jud.
nr. 220/19:20, f. 116.

Dîmboviţa,

că

ni se pună omîn alegeriJe pentru
31 mai Hl20 ; declaraţia care s-a depus

judeţului
şi

consimţim

să

Dîmboviţa,

fondul Tribunalul jud.

Dîmboviţa,

secţia

I, dos.

DOCUMENTUL Nr. 12

[Referat:] Pr. 14 mai 1920, lnreg. No. 8275.
Se .ia act. Se va încheia cuvenitul proces verbal.
[ss] C. Pisău
TELEGRAMA

Ex, urgent.

cu 1 leu şi ajutor.
Tribunalului Tîrgovişte. Biroul Electoral.
Prezentată la Buc. No. 4033, el. p, cuv. 40, data 14_15, ora 12.
Transmisă ora 14,30.
Consimt prin aceasta la candidatura care mi s-a pus pentru Senat de
Partidul Socialist. cu scrr.nul două ciocane încrucişate.
Timbrată

Preşedintelui

[ss] Alexandru Dobrogeanu
Gara Ploieşti.
p. conformitate,
[ss] Indescifrabil
Arh. St. jud.
nr. 220/1920, f. 117.

Dîmboviţa,

fondul Tribunalul jud.
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DOCUMENTUL Nr. 13
PROCF.S VERBAL
14 mai 1920
Noi, Constantin S. PisAu, prim preşedinte al Tribunalului Dimboviţa şi preal Biroului Electoral Central,
Constatăm cA, astăzi patrusprezece mai anul u!'la mie nouă sute două2'eci,
s-a primit prezenta telegramA din partea domnului Alexandru Dobr~eanu, din
Gara Ploieşti, lnre,l~trată sub no. 8275 din 14 mal 19'20, prin care numitul declară
că acceptă c.andidatura ce i s-a propus de mai mulţi alegători din judeţul
Dimboviţa in conformitate cu dispoziţiunile art. :_\Q din Decretul-lege electorală pentru a fi ales la SenaL
Luind act de acest conslmţAmînt dat de susnumitul candidat in condiţiunile
şi în termenul prevăzut de art. 29 şi urm. c!in Decretul-lege electorală nr. 3600 din
26 august 1919, am dispus încheierea acestui proces verbal, care s-a semnat de
noi şi grefier.
Fkut la Tfrgovişte, astAzl 14 mai 1920.
Preşedintele Biroului Electoral Central,
Prim preşedinte al Tribunalului Dimboviţ.a,
(ss) C. Sim Ptsdu
Grefier
(ssJ I. V. Borş
şedinte

Arh. St. jud.
nr. 220/1920, f. 117 v.

Dimbovlţa,

fondul Tribunalul jud. Dimbovita, sectia I, dos.

DOCUMENTUL Nr. U
Ministerul de Interne
Di.recţiunea Poliţiei şi Siguranţei

Generale, Biroul secretariatului

no. 48053 S. 6 oct. l!l~O
JJ<'rson.al - con.fldenţtJl.
Prefel'I ura judeţului Dimbovi la,
serviciul administrativ.
intrarea no. 78 confidenţial,
anul 1920, luna octombrie, ziua 11

•
[Rezoluţie:] D-lui comandant al Comp. j. r., spre a dispune anchetarea. referindu-ne de urmare.
Prefect. (ss] Repezeanu.

•
DOMNULE PREFECT,
Avem onoare a vă comunica copie, pe contrapagină, de pe nota de informc1.\iuni primită la Direcţiunea Sigurantei Generale, de care vă rui..:ăm să bine-
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arătate,

iar rezultatul

să

la timp.

Ministru, [ss] Indescifrabil.
Director general, [ss] N. Al. Stoicescu.

*
[Rezoluţie :] B. II.
Şefului de secţie a

cerceta

şi

înainta acte

pină

la 2, oct.

[ssj Lt. E.

*
Copie.
Notă. Ţăranul Grigore Iordănescu din comuna Ţiţa, jud. Dîmbovi\a, pe cînd
vorbea cu alţi ţărani tot din acea comună, ar fi spus c{1 împroprietărirea promisă
din timpul războiului şi în timpul alegerilor nu s-a făcut şi, dacă nu li se va
da pămînt, se vor scula cu toţii şi vor face cum au făcut ruşii, intrind pe moşiile
proprietarilor cu sila. Ţăranul Ioan Brezeanu din comuna MoU-1ieni ar fi spus faţă
de alţi tărani că au să se strîngă cu toţii la primăvară şi vor pune plugurile pe
moşia d-lui Corbescu, care, dacă <;e va opune, vor şti ei ce au să fad.

*

tează

Prefectura judeţului Dîmbovi ţa,
n. 3614,
1920, oct. 13,
Companiei de jandarmi, loco, cu rug2minte a ancheta cazul despre care traordinul din faţă şi a ne da relaţiuni odată cu înapoierea prezentei cores-

pondenţe.

Prefect, [ss] Repezeanu.
Intrare,
Jandarmeria rurală,
Judeţul Dîmboviţa,

n. 13827, data 15-10-920.
Arh. St. jud.

Dîmboviţa,

fondul Prefectura jucl. Dimbovi(a, clos. !"Ir. 28.'1920,

f. 243.

DOCUMENTUL Nr. 15

Brigada

specială

de

siguranţă

Tîrgovişte

No. 233
1921,

Juna aprilie, 7iua 1

[Referat :] Confidenţial 2 4 - 921 Sig.
Ord. circ. con fid. la secţii pentru
urm[1rire.
[ss] căp. Br.

DOMNULE COMANDANT,
Siguranţa generală, prin telegrama nr. 18229, ne comunica ca m ziJa de
27 martie a.c. a plecat din Bucureşti, spre oraşul şi judeţul Dîmboviţa, individul
Rotman Isidor, zis Roşianu, de fel din Bucureşti, spre a face propagandă comunistă,
avind asupra lui scrisori, documente şi manifeste revoluţionare, pentru a le distribui lucrătorifor din regiunile petrolifere, forestiere, carbonifere etc. din acest
judeţ. Semnalmentele lui sînt : etatea 19-20 ani, statura mică, şaten, mustaţa mică,
ras, gitul puţin cu capul aplecat spre spate şi cam ţapăn.
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Vă rugăm ca prin organele domniei
!şi va face apariţia in vreuna din
imediat arestat, percheziţionat şi înaintat

individ

dispune

să

şi

GABRIEL MIHAl!:SCU

voastre să se supravegheze dacă acest
aceste regiuni sau prin comune, să fie
acestei brigăzi. De rezultat vă rog a

ni se comunice.
Şeful brigăzii,

[ss] I. Folesc-u.
Dimboviţ.a,

Arh. SL jud.

fondul Legiunea de jandanni, dos. nr. 4/1921, f. 132.

DOCUMENTUL Nr. 16

[Rezoluţie

Prefectura jud. Dimboviţa,
I.rrtrarea no. 9 conf.
Anul 1921, li.una aprilie, ziua 25
:] 26/4, se ,•a comunic-a cazul Ministt>rului Interne, (ss] Repezeanu .

•
pla.sri VoineJtf, Jud.
22 aprllle 1921.

Adminutraţta

no. 590 -

Dfmboufţa,

Conffdenţfol.

DOMNULE PREFECT,
Respectuos vA supun la cunoştinţă cA ln urma ordinului domniei voastre
telegrafic n. 8 din 1-1 aprilie 1921, veghind continuu împreună cu celelalte organe
de sub conducerea. noastrA la descoperirea manifestelor şi colportorilor lor, despre
care tratea1.A zisul ordin, s-a descoperit in comuna Tătărani, de către şeful postului respectiv. un ~ment>a caz.
Indi,•idul surprins aJişind martifestelt> - care l" s1itt>anul minor Ion Mari.n
Enache Niţii, in virstA de 20 ani, din comuna TAtărani - a fost inaint.at secţiei
Volneştl împreună cu un stoc de 27 manifeste.
Cum numai din actele dresate de şeful postului Tătărani nu s-a putut stabili
clar sorgintea manifestelor căci simpla afinnaţiune a susnwnitului
individ
cum cA le-ar f1 glsit in sul pe bulevardul gA.rli Ploieşti, pe cind venea la gară,
nu o gAsim sufictentă - şi, deci, urmează să continuăm noi cercetările, făclnd
şi dl!erite Investigaţiuni şi o descindere ta mina Mărgineanca, unde sint diferiţi
stnUni ; \'A \'om da ulterior complecte detalii.
VA înaintez - aci alăturat - unul <Un manifestele in cestiune.
Administratorul plăşii, [ssl I. N. Iliescu.
Arh
St.
nr. 21,'1921, f. 3-1.

jud.

Dîmboviţa,

fondul

Prefectura

jud.

Dimboviţa,

dos.

DOCUMENTUL Nr. l'1
No. 11,
1921. aprilie, 26,
conf ideriţial.

LA MINISTERUL DE INTERNE,
Ca rezultat ordinului dv. no. 1751/921, avem onoare a vă comunica că, în
urma investigaţiunilor autorităţilor administrative, a fost prins locuitorul Ion
Simion Petre, zi~ şi Bălaşa Simion Ion, din comuna Crovu, acest judeţ, lucrător
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de manevră la C.F.R., pe cînd citea manifestul în chestiune locuitorilor clin comună.
Acest individ, împreună cu actele dresate, a fost înaintat Parchetului local, fiind
depus de către Tribunalul local.
De asemenea, în comuna Tătărani au fost prinşi .indivizii Ion Marin şi (sic]
Enache Nită - cu un număr de 27 asemenea manifeste, pe care le afişau prin
sate şi le răspîndeau printre săteni. Numiţii indivizi, împreună cu cele 27 manifeste ce s-au mai găsit asupra lor, au fost înaintaţi cu acte în regulă Parchetului
Trib. local, 5pre a dispune.
S-au dat ordine să se continuie cu stăruinţă cercetările pentru descoperirea
-oricăror tentative de răspîndire a unor asemenea manifeste. din care un exemplar
vă înaintăm şi d-voastră pe lingă aceasta.
Prefect[ul].
Arh.
21,r1921. f.

St.

jud.

Dimboviţa,

fondul

Prefectura

jud.

Dimboviţa,

dos.

:m.

nr.

DOCUMENTUL Nr. 18

Judele

instructor

al

Tribunal

Intrare
Jandarmeria rurală
Compania Dîmboviţa
N. 331 bis/16/G.'921

D-viţa

N. 3523
l!l21 mai 8

•
[Referat :] R J4i.5
16. V.

Sig. va comunica d-lui jude
instr. că nu se mai găsesc în
rnza judeţului pină acwn ; pe
dată ce se vor ivi. jandarmii au
ordine să le aducă raportare.
Căp., [ss] Indescifrabil

DOMNULE COMANDANT,
Am onoare a vă ruga să luaţi măsuri de urgenţă, spre a cerceta în tot
şi a se descoperi daci\. se mai găsesc manifeste revolutionare emanate
la nwnele d-lui general Averescu - din cele găsite la indivizii Ion Marin Enache
Niţă, Constantin Arghir şi Ion Simion Petre, care au fost arestati de noi.
Jude instructor,
[ss] P. Vlădescu

judeţul

Grefier,
[ss] Stoicescu
Arh. St. jud. Dîmboviţa, fondul Legiunea de jandarmi, dos. nr. 4.'1921, f. 245.
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DOCUMENTUL Nr. 19
N.

331

Secţia

Sig.

bis/16/921

;and. Cazaci

Intrare
Jandarmeria rurală
Compania Dimboviţa
No. 3850 Data 18/6/921

La compl.

Către

Compania Dimbovita

Am onoare a raporta că spiritele populaţiei sint liniştite. Locuitori din
corn. Bucşani luC'reazA la fabricile petrolifere din Prahova şi au oarecare tendinţe
socialiste ; nu se manifestA însă în comună. Asemenea. o parte din locuitorii
corn. Bolovani sint cu serviciul în C.F.R. ; aceştia nu privesc tocmai bine autorităţile - tot din cauza curentului sociallsl
Şeful secţiei,

[ss] Plut. maj. Dragomir.
Arh. St. jud. Dimbovita, fondul Legiunc>a ele jandarmi, dos. nr. 3/1!.l::!l, f. 1113.

DOCUMENTUi, Sr. 20
No. J.171

2; martie 192-1

lntr. No. IG7::!
DOMNULUI POLIŢAI LOCAL,
Domnul Stelian Vă!Amanu. prin petiţia inreg. la No. 1672 din 2G mart.ie l!l24,
cere p~rmisiunea de la aceaslA primărie ca în localul său din C. Domnească
No. 2-t!l să funcţioneze mai multe spectacole de dans în ziua de joia şi duminica

ale

fie<'ărei săptămînl.
Şi ca să putem a\'l7.a
voiţi a ne comunica dacă

asupra acestei cereri, am onoare a vă ruga să bineputem ~ă-i acordăm o asemenea autorizaţiune, cercetindu-se in ce scop cere aceasta şi care sint tinerii care constituiesc comitetul
pmtru darea acestor spectacole de dans.
Preşedinte,
Secretar,
Arh. St.
nr. 7,'1924, f. 19.

jud.

Dimboviţa,

fondul

Prim~ria

oraşului

Tirgovişte,

dos.

DOCUMENTUL Nr. 21
Poltţta

oraşului

Tirgot•lşte

No. 2799
1924 luna martie, ziua 29
21
924

Prhndrta Tîrr,oviste
Intrat no. l'i fl!l
192-1 martie :!9

(Referat:]
i.....a dosar,

[ss] Repezeanu

DOMNULE PRIMAR,
Referitor adresei Dv. No. 1471, avem onoare a vă face cunoscut că nu sintem
de pdrere a se da autorizaţiunea cerută de Dl. Stelian Vdt4manu, intrucît o asemenea autorizatiune i s-a mai liberat şi acum doi ani. domnia sa însă a schimbat
destir.:iţia acestei săli de dans în local de întrunire pentru comunişti.
Poliţai,
Director,
(ss) Const. P. Dogaru
iss) Indc>scifrabil
D-lui Primar al oraşului Tirr,ot•iştea.
Arh.

St.

jud.

Dimboviţa,

fondul

Primăria

nr. i. 1!124, f. 20.
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DOCUMENTE PRIVIND MIŞCAREA ML'"NCITOREASCĂ DIN MORENI
IN ANII 1930-1935
l\IIHAI RACHIERU

şi

VIRGINIA NISTOR

Bogăţiile solului şi subsolului au transformat începînd cu primele două decenii ale secolului al XX-lea - localitatea Moreni într-unul
din cele mai importante centre economice şi muncitoreşti din România.
Petrolul a atras aici foarte mulţi capitalişti, al:tohtoni şi străini.
Paralel cu dezvoltarea economică a zonei respective s-a dezvoltat
şi oraşul, concentrînd reprezentanţi ai tuturor societăţilor petrolifere mari
din ţara noastră; Astra Romfmă. Columbia, Româno-americană, I.R.D.P.,
Creditul Minier.
Dezvoltarea economică a determinat creşterea numărului proletariatului din localitate. Prezenţa lor în istoria mişcării muncitoreşti este
tot mai mult simţită, astfel îi întilnim printre greviştii din anul 19'.2lJ,
1929-1933 şi ulterior.
La Arhivele statului Ploieşti se păstrează în fondurile : Prefectura
judeţului Prahova şi Chestura poliţiei Ploiesti. un număr însemnat de
documente care oglindesc ÎP.ceputurilc org2nizc1rii muncitorilor din Moreni şi lupta lor împotriva exploa.tării.
In dorinţa de a contribui la îmbogăţirea informaţiilor documentare
despre mişcarea muncitorească din judeţul Dîmboviţa, prezentăm cî:eva documente mai importante clin perioada 1930-1935.
Documentele oglindesc acţiunile care au avut loc la Moreni în
timpul crizei economice, intensa propagandă desfăşurată de partidul
comunist printre lucrători, precum şi lupta dusă împotriva exploatări]
capitaliste.

DOCUMENTUL Nr. 1
Nr. 310/20 mai 1930.

Domnule Inspector,
nota

Alăturat avem onoarea
informativă, relativă :

a înainta spre
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1) Agitaţia muncitorilor din regiunea petroliferă Moreni, în urma
deciziunei pe care societăţile intenţionează a lua, a concedia personalul
în masă, întrucit în prezent este o supraproducţie de petrol.
2) In schimbarea conducerii şi a sediului lucrătorilor din petrol
.Moreni.

Chestor,
Şeful

biroului

Siguranţei,

Director,
Domniei sale,
Domnului Inspector al Regiunii I de

poliţie

-

Bucureşti

•
NOTA INFORMATIVA
Informatorul nostru din Moreni ne raportează că în urma suprapro-ch1cţici de petrol, societăţile petrolifere sint pe punctul de a proceda la
-concedierea în masă a lucrătorilor.
Aceste socictAţi sint : ,,Unirea", ,,Astra română", ,,Columbia" şi
,.Româno-americană" din Moreni, ,,Creditul minier" din schela Gura
-Ocniţei.

Din motive economice şi revendicări, mai sint pe punctul de a
izbucni conflicte şi intre lucrătorii şi Direcţiunea rafinăriilor ,,Românoamericană şi „Astra română" Moreni.
Faţă de această stare de lucruri, conducerea Partidului social-democrat din Moreni se pregătc~te să întreprindă o serie de memorii, instigind în acest sens printre muncitorii sus-arătatelor societăţi.

•
Sindicatul muncitorilor din petrol-Moreni îşi va schimba sediul în
sala cinematograf ului „Moderr.", proprietatea N. Alexiu.
Localul a fost închiriat de Casa poporului-Cimpina, pe termen de
trei ani, începind de la 1 iunie 1930.
Cum localul este în centru! Morenilor, conducătorii speră să-şi
intensifice mai uşor activitatea sindicală.
Ştefan Vasilescu, secretarul regional al sindicatelor de pe \'alea
Prahovei, nemai activînd în Partidul social-democrat, a avut drept
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consecinţe

înlocuirea lui la Moreni cu G.

-43
Rădulescu,

secretarul regional

Cîmpina.
Şeful

biroului
Director,

Siguranţei,

Arh. stat. Prahova. fondul
nr. 253/1930, f. 482, 484.

Chestura

poliţiei

municipiului

Ploieşti,

dos.

DOCUMENTUL Nr. 2
Inspectoratul regional jandarmi
Ploieşti

Legiunea Prahova

Prefectura judeţului Prahova
Nr. 27148/17 nov. 1931
Registratura generală

Buletin de evenimente
Nr. 55/16.XI.1931
Conflict de

muncă

Postul j. Moreni cu rap. tclef. de
azi 16.XI.1931, raportează că azi 16.XI.
1931, ora 13. la societatea I.R.D.P., un
număr de 21 de muncitori de la fosta
societate „Guess" din Moreni s-a prezentat la birourile societăţii I.R.D.P., cerind ca să li se plătească salariile ce nu
le-au primit din iulie 1931.
La ameninţarea lor că nu vor pă
răsi birourile pînă nu li se va face plata,
societatea şi-a luat angajament că pînă
la 21 noiembrie să le plăteasc5.
La aceste promisiuni lucrătorii au
prelucrat în linişte la lucrn, aşteptînd împlinirea promisiunii societăţii.
A fost linişte între m11nl'itori.
S-a avizat Inspectoratul muncii şi
prefectura judeţului Praho,·a.

Arh. St. Prahova, fondul Prefectura Prahova, dos. 16ilD31, f. 80 \'erso.
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DOCUMENTUL Nr. 3

Legiunea de jandarmi rurali Prahova

Prefectura judeţului Prahova
Nr. 2966/15.dec. 1931
Registratura generală

NOTA INFORMATIV A
Nr. 1 din 14 dec. 1931
Sp('Cificarea
informaţiei

Postul pe
raz.a căruia
s-a întîmplat

Descrierea

informaţiei

:

Ir. ziua de 13 decembrie

1931, ora 20, în comuna Moreni s-au răspindit manifeste
semnate de „Blocul Naţional",
secţia Prahova, prin care îndeamnă la solidaritate pe funcţionarii particulari pentru
a
lupta împotriva impozitului pe
salarii.
Comandantul Legiunii de jandarmi rurali Prahova.
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura judc\ului Prahova, dosar 16/1931, f. Sfi.

DOCUMENTUi. Nr. 4

Inspectoratul jandarmi rurali Prahova

Ploieşti

Prefectura judeţului Prahova
Nr. 28753/5 dec. 1931
Registratura generală

Nr. 11049
1931 dec. 4
Către

Prefectura

judeţului

Prahcva

Am onoarea a vă înainta anexat, in copie, adresa legiunii către
parchetul trib,malu!ui Prahova cu privire la conflictul de muncă dintre
71 de muncitori şi societăţile petrolifere „Guess" şi I.R.D.P. din Moreni,
rugind să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune cele legale, intrucit
starea de spirit a acestor muncitori este îngrijorătoare şi se impune a
urgenta soluţionare.
Comandantul legiunii de jandarmi rurali Prahova
Maior,
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura

judeţului
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DOCUMENTUL Nr. 5
Legiunea de jandarmi rurali PrahC\·a
Ploieşti

Nr. 11048 1931 dec. 4

Parchetul tribunalului Prahova

Am onoare a yă comunica :
Personalul exploatării .,Guess" din Moreni, în numflr ele 71 fiind
neachitat pc lunile februarie-noiembrie 1931, au de primit de la societatca respectivă :
pe luna februarie
,. martie
„ aprilie
„ mai
„ iunie
„ iulie
„ august
„ septembrie
,. octombrie

48.680
125.461
156.371
248.4GG
234.871
342.589
104.018
120.160
106.702

lei
,.
,.

„
,,
,,
,,

„

Tot'.'ll 1.187.:nB lei,
datorie recunosc11tă de exploatarea „Guess"
prin administratorul Popescu.
La data de 3 august 1~31, lucrătorii ncmaiavînd cc mînca au
plecat acasă şi atunci societatea I.R.D.P., la care lucra exploatarea
,.Guess", şi-a luat angajamentul prin scrisoarea Nr. 1507 din 3 septembrie 1931 ca să c1chite lucrătorii. însă să continue lucrarea făcîndu-le
plata direct lucrătorilor, fără a mai o faC'l' la societatea Guess.
Societaka Guess în conformitate cu dauza cc a avut-o cu societatea.
I.R.D.P. ca în timpul lucrului societatea I.H.D.P. să achite 500/o treptat
cu lucrul efectuat prin Cc\re să asigure lucrătorii, iar restul de 500/o
să-i plătească după cc lucrarea s-a efectuat în total, clauza nu s-a
respectat.
Societatea Guess a încasat cota ele 50°/o fără să el.chite lucrătorii,
iar aceştia văzînd di nu-şi primesc drepturile, parte din ei au plecat
acasă încetîncl lucrul. Accast2 s-a înt.împlat în luna august a.c.
în timpul acesta, direcţia societăţii I.R.D.P. văzîndu-sc cu lucrările
stagna te şi-a luat angajament.111 prin scri:;oarca Nr. 1507 clin 3 sept.
1931, pc care le-a citit-o fără să dea copie clupă ea în mina lucrătorilor,
că le va plăti lucrul cl2.că va continua.
Bazaţi pe această scrisoare, lucrătorii 2u făcut şi ci un angajament că vor lucra pînă la terminarea lucrului.
Societatea după 3 zile de lucru le-a făcut o plată, fapt care a
întărit pe lucrători în crC'dinţa că societatea îşi va ţinc angajamentul.
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De atunci şi pină la 1 noiembrie 1931 cei 71 de lucrători au lucrat întruna fără ca societatea să le mai dea vreun ban.
La cererile lor insistente de a li se face plata au fost amînaţi
sistematic.
In ziua de 2 decembrie 1931, ducîndu-se la biroul societăţii
1.R.D.P. pentru a cere copie după scrisoarea nr. 1507 cu care se angajase să le facă plata, reprezentantul societăţii I.R.D.P. d-l inginer Protopopescu a refuzat să le dea şi astfel, se văd oamenii după o muncă
de citeva luni de zile că drepturile lor nu le sînt luate în consideraţie.
Fapta societăţii I.R.D.P. prin care şi-a luat angajamentul întîi,
prin scrisoarea nr. 107 din 5 septembrie, prin care i-a atras la lucru şi
apoi nu le-a plătit şi ceva mai mult, nu le-au încredinţat scrisoarea
angajament, credem că constituie un act de înşelăciune din partea societăţii I.R.D.P. care intră în prevederile art. 332 c.p.
Pentru aceste motive, Domnule Prim Procuror, vă rugăm a dispune cercetarea acestui caz şi a se decide acţiune publică rc>prezentantului societăţii I.R.D.P.
Comandantul legiunii de jandarmi rurali Prahova

Maior,
(ss) N. Bl'Cl1R
Conform cu originalul.
Comandantul legiunii jandarmi rurali Prahova

Maior (ss) N. BUCUR
Arh. SL, Prahova, fondul Prefectura

judeţului

Prahova, dos. 9/931, f. 226.

DOCUl\lENTUL Nr. 6

Prefectura judeţului Prahova
Nr. 15836/13 iulie 1931
Hegistratura generală

Legiunea de
jandarmi rurali Prahova
Ploieşti

Nr. 5677 1931 iulie 12
Către,

Prefectura

judeţului

Am onoare a

vă

Prahova

comunica

că

raportează că lucrătorii societăţii

mai

Postul jandarmi Vornicu Mărgineanu,
I.R.D.P. n-au primit salariile pe lunile

şi

iunie 1931.
Societatea în prezent
d'U-le salariile cu 200;0•

lucrează

la

ştatele
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agitaţi

din această cauz:1 ~i au
declare grevă.
binevoiţi a dispune cele legale.

hotărît

ca pentru

să

Comandantul Legiunii de jandarmi rurali Prahova

Maior, (ss) Bucur.
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura jud. Prahova, dos. 10/1931, f. 63.

DOCUMENTUL Nr. 7
Legiunea jandarmi Prahova

judeţului
Dîmboviţa

Prefectura

Intrare
Nr. 21607/30 oct. 1932·
Reg.

specială
Notă informativă

Nr. 37 din 2 octombrie 1932
Postul jandarmi Moreni cu nota informativă din 1 octombrie 19:32,
în ziua de 30 septembrie a.c. orele 18, a avut loc în sala
cinematografului Stan Alexiu din Moreni o întrunire a partidului socialist independent, secţiunea Moreni, unde, au participat circa 120 persoane şi s-a discutat despre problema scumpirea traiului, somajului,
scăderea salariilor şi concedierile.
întrunirea a decurs in linişte şi nu s-a făcut manifestări contra
siguranţei de stat sau publică şi nici chestiuni politice nu s-au discutat.

raportează că

p. Comandantul Legiunii de jandarmi rurali Prahova
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura

judeţului

Prahova, dos. 17/1932, f. 107.

DOCUMENTUL Nr. 8
Copie de pe ordinul Inspectoratului regional de
nr. 11401 din 7 sept. 1933.

poliţie Bucureşti,

Domnule Chestor,

In referire la raportul dvs. nr. 1330/1933. vă aducem la cuno?tinţă
prin ordinul Direcţiunei Generale a Poliţiei nr. 60411 din 7 septembrie 1933, se aprobă redeschiderea căminului sindicatului lucrătorilor·
că
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şi vă rugăm să luaţi măsuri

în con-

secinţă.

Inspectoratul regiunei I de
(ss) Cariadi

Poliţie

Şeful

Serviciului

Comisar
Arh. St., Praho\"a, fondul Prefectura

Poliţ.

de Sig.

şef,

judeţului

Prahova, dos. 10/933, f. 307.

DOCUMENTUL Nr. 9
Nr. 10754
1!133 OC'l. Î
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 2041/9 oct. 1933
Hcgistratura generală
Către,

Prefectura

judeţului

Prahova

La adrC'~a nr. I :H/551 1!U3, a,wxată ; Am onoare a i,~apoia core~ponck·n\a şi \'ă c-,imt:nicăm <·ă pc>nlru a se redeo;chide sindicatul este şi ordinul Dire<·til'i GC'1wral<.• a Poli\iC'i Nr. 60-11111933, pc c-are-1 anexii.m
in copi<'.
Cum la întrunirile.- c-c se• ţineau la an•st sindicat se puneau la cale
difC'ritclc· mi~c-ări munc·itore~ti, iar dC' la data de cind a fost închis
am avut completă linişte> in judeţ şi pentru ca pe viitor să avem
acecasi lini';,k. Lc•giunra <•ste de părC're a nu se aproba deschiderea lui.
In<"hiderC'a si!1clic-atului s-a făC"ut în urma ordinului verbal al d-lui
gC'1wral Comanclan t al Di\'ii'il'i a 1:i-a
Rugindu-vă să binl'voiţi a dispune.

Comandantul Legiunii de jandarmi Prahoi·a
Maior,
Arh. St., PrahrJ\'a. Pr(.'feclura jude\ului Prahova, dos. 10/193:!, f. 305.

DOCUMENTl:L Nr. 10
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 25519/12 dec. 1933
Hegistratura generală
Notă informativă

Nr. 226 din 10 decembrie 1933
ln noaptea zilei de 8/9 decembrie partidul comunist din comuna
Moreni, judeţul Prahova, a răspîndit cca. 1000 manifeste şi broşuri cu
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-caracter incendiar, iar înir-unul din manifeste propun ca în ziua de
18 dec. a.c. să se declare o grevă generală demonstrativă de o zi şi
demonstraţii de stradă.
Se anexează cite un exemplar.
Comandantul Le9i1mii de jandarmi Prahova

Maior,
.'~ief biroli poliţie
Căpitan

Ionescu

Comunicat : Iri.sp. gen. al jand.
Insp. regional jand. Ploie:~ti
Prefectura jud. Prahova
Chestura Poliţiei Ploieşti
Arh. St.. Prahova, fondul Prefectura

judeţului

Prahova. dos. 12'Hl3:J, f. 3fi.

DOCliMENTUL Nr. 11
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 8:H5/2 mai 1934
Registratura Generală
Reg.

'>]Jecială

Notă informativă

nr. 15
din l mai 19:14

în noaptea zilei de 30 aprilie 19~4. prin colonia
română şi

schela Cricov din comuna Moreni, s-au

societăţii Astra
răspîndit manifeste

comuniste.
Manifestele au fost adunate de jandarmi.
Comandantul Legiunii jandarmi Prahova

Maior,
(ss) BUCUR NICOLAE
Comunicat:
Inspectoratul General al jand.
Inspectoratul g-ral de jud.
Inspectoratul regional jand. Ploie!;'ti
Divizia 13-a infanterie
Prefectura judeţului Prahova
Chestura Poliţiei Ploieşti
Parchetul Tribunalului Prahova.
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura
-1 -

judeţului

c·. :iliO

https://biblioteca-digitala.ro

Prahova, dos. 24,'193-1, f. 146.

MIHAI RACHIERU

50

şi

VIRGINIA NISTOR

DOCUMENTUL Nr, 12
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 8606/7 mai 1934
Registratura generală
Nr. 361 1934 mai 5
Divizia XIII-a Biroul II
Către.

D-l Prefect al

judeţului

Prahova

Cu onoare vi se face cunoscut că în ziua de marţi 8 mai 1934,
ora 9,30 sinteţi invitat la Comandamentul Diviziei a 13-a în str. Alexandru al II-lea nr. 19 din Ploieşti.
Se vor discuta măsurile ce sînt de luat pentru siguranţa fabricilor, faţă de incendiile din ultimul timp.
După aceea se vor discuta măsurile de siguranţă pentru 10. V.
Comandantul Diuiziei a 13-a

General (ss) P. DUMITRESCU
Şeful de Stat major
Lt. col.
(ss) I. MIHAILESCU

Arh. St, Prahova, fondul Prefectura

judeţului

Prahova, dos. Hl/l!l34, f. 50.

DOCUMENTUL Nr. 13

14098/12 nov. 1934
Domnule Ministru,
Avem unoare a vă aduce la cunoştinţă că în regiunea Moreni din
acest judeţ. răspîndindu-sc manifeste comuniste cu caracter incendiar
şi cercetindu-se amănunţit, s-a dovedit că sufletul acestei mişcări comuniste este Brutus Ioan, care umblînd printre lucrători cu un protest
impotriva condamnării lui Constantin Doncea, Gheorghe Petrescu, Chivu
Stoica, Ghiţă Al. Vasilic-hiei şi Gheorghe Gheorghiu Dej, implicaţi in
procesul C.F.R. Griviţa, căutau să provoace dezordim·.
Faţă cu acl'astă situaţie, în noaptea de 6 spre 7 noiembrie a.c.
proct'dîndu-sc la percheziţia domiciliului celor semnalaţi s-a găsit tînărul Temduc Mihai cu una broşură cu caracter comunist şi s-a stabilit în mod precis că indivizii Brutus Ioan, Temciuc Mihai, Voinea
Ştefan, Cupşea Gavrilă, Printea Constantin, Măndica Tache, Sas Gheorghe. Bărbieru Constantin, Brătescu Vasile, [... ]. Victor Covaci, Pînzaru
Vladimir, Bătăneaţă I. Ion, Anghealoş Zoltan, Rudolf Iosif, Sclion Jo-
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sif Vesct. Moldoveanu Alexandru, Petre C. Iliescu, Haralambie Tclescu,
Andrei Toma, Colţ Gheorghe şi Oprişan Mihai, au subscris listele de
protest cu caracter comunist cu scopul de a le r:.'i.spîndi, însă, nu voiesc
să declare pe cei ce le-au adus.
Toţi aceşti indivizi împreună cu actele adresate s-au înaintat Consiliului de război al Corpului V armată.
Făcîndu-se cercetări şi în Ol'aşul Ploieşti s-a constatat că organizaţia comunistă se află sub conducerea unui delegat de la centru şi a
cunoscutului propagandist şi agitator comunist Stoica Ioan, de profesie cizmar, avînd un aparat tehnic unde se tipărea ziarul Petrolistul
roşu, care aparat era depozitat de către Stoica Ion la comunistul Truţă
Andrei, în strada Arcului nr. 3, pentru a fi în. siguranţă şi unde, regulat
şi aproape în fiecare seară, tipăreau ziare şi manifeste cu caracter incendiar.
1n noaptea de 1 noiembrie a.c., făcîndu-sc o descindere la adresa
de mai sus, a fost găsit aparatul şi întreg materialul respectiY, care au
fost ridicate împreună cu comunistul Truţă Andrei.
O dată cu ridicarea aparatului şi comunistului Truţă Andrei au
fost ridicaţi şi concubina acestuia, anume Elena Gîrjeu precum şi 2 frr.ţi
mai mici a lui Trută Andrei, (Vasile şi Aclam (?), ambii ucenici mecanici ; primul în etate de 19 ani şi secundul de 15 ani. Acesta din urmă
deşi minor, a fost perfect iniţiat în doctrina comunistă de către fratele
Andrei Truţă şi chiar a asistat la tipărirea manifestelor cunoscînd şi
persoanele cu care lua contact fratele său.
S-au mai făcut descinderi şi au mai fost ridicaţi comuniştii Tă-
nase Avramescu, Moise Vasilescu şi sora sa Marieta. cizmarul Cheleanu Ion, Gheorghe Avramescu, însă la domiciliile !1umiţi!or nu s-au
găsit acte compromiţătoare.
In noaptea de 7 noiembrie a.c. orele 4 dimineaţa au fost ridicaţi
de la domiciliu comuniştii Radu C. Petrescu şi Nicolae Baişan, la care
s-au găsit diferite broşuri cu cv.racter subversiv, concepte de manifeste,
precum şi o listă semnată de un număr de 36 muncitori de la societatea
Vega din localitate, prin care cereau Consiliului de revizie din Bucureşti eliberarea ceferiştilor condamnaţi de către Consiliu de război al
Corpului II armată Craiova şi totodată intenţionau ca în ziua d1· 7 nciembric a.c. să răscoale muncitorimea din fabrică contra Direcţiunii societăţii, reuşind chiar, să răspîndească manifeste în interiorul fabricii
cu cîtva timp mai înair..te.
Menţionăm că Nicolae Bai.şan este delegatul Centrului tineretului
comunist.
Făcîndu-se cercetări pentru arestarea comunistului Stoica Ioan,
în dimineaţa zilei de 8 noi2mbrio a.c. orele 9 fa un anumit punct a fost
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arestat(ă)

o dc-legaţie de la centru, o anume Mina Rotenberg, născută
Ohringer. care era însoţită de soţul ei, Rotenberg A. Aurel, deasemenea
c-omunist, ambii delegaţi ai centrului şi domiciliaţi în Bucureşti, Calea
Văcărl'5ti nr. 21.
Prefect.
Secretar general,

J\1inistrn de interne
Bucureşti

Arh. St.. Praho,·a. fondul Prefectura Prahova, dos. 19 11934. f. 85-86.

DOCUMENTUL Nr. 14
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 6677 /20 aprilie 1935
Notă informativă

Nr. 19 din 18 aprilie 1935
Sociertatea ,.Româno-americană" dm corn. Ariceşti-Rahtivani înceorice 1activitate, a concediat un număr de 75 lucrători, oprind pC:!11tru strictul neoe.sar numai 25 lucrători. în care intră şi atlminisbraţia.
Lucrătorii sint agitaţi din cauză că au rămas fără nici un rn1jloc
de E:Xistenţă.
Nemulţumiirile unora se datoresc (datorau) şi faptu]ulj că, deşi serviciile şi posturile lor nu s-au desfiinţat. to:tuşi, au fost înlocuiţi cu a1t
personal.
Societatea a luat rnăsw-i ca la lucrătorii calificaţi şi funcţi~rilor
să 1i se plltească un preaviz de 3 lu.ni, conform
legii, ilar la oei neca14.ficaţi un preaviz de 14 zi·le.
S--au luat măsuri de ordine.
Comandantul Legiunii jandarmi Prahoua
(ss) ANTON VIRGIL
tează

M.A.1.S.R.
Comunicat:

Inspect. general al jandarmeriei
Inspect. reg. jand. Ploieşti
Divizi.a 13-a Infanterie
Prefect. jud. Prahova
Inspectoratul Muncii
Chestura Poliţiei Ploieşti.

Arh. St., Praho\'a, fondul Prefectura

judeţului
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DOCUMENTUL Nr. 15
Municipiul Ploieşti
Legiunea jandarmi a

Prefectura judeţului PrahO\'a
Nr. 7578/14 mai 1935
Hcgistratura generală

oraşului

Ploieşti

Nr. 65
1935 mai 1
Către,

Prefectura

judeţului

Praho\·a

Am onoare a vă comunica că, în vedL'r~a menţinerii ordinci u1
ocazia zilei de 1 mai 1935, Legiunea jandarmi Ploieşti oraş de comun
acord cu Chestura Municipiului Ploieşti a luat măsuri preventive instalind gărzi la următoarele instituţii publice şi întreprinderi industriale- :
Administraţia financiară

Abatorul comunal
Percepţia I comunală
Percepţia

II

comunală

Serviciul de întreţinere al primăril'i
Uzina electrică
Of ici ul de telefoane
Gara Ploieşti Nord
Gara Ploieşti Triaj
Depoul CFil
Staţia de pompe Concordia
Rafinăria Vega
.,
Unirea
Standard
Româno-americană

"

Astra

română

Redevenţa şi Cometa
Or ion şi N oris
Xenia
"
Columbia
Transformatorul electric.
Pînă în prezEnt spiritele sînt

liniştite.

Comandant Legiunii oraş Ploieşti
Col.
(ss) IONESCU PETRE
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura Prahova, dos. 13/In35. I. 21.
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DOCUMENTUL Nr. 16
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 7076/6 mai 1935
Registratura generală

Legiunea jandarmi Prahova

Notă

informativă

Nr. 32 din 3 mai 1933
Sec:ţia jandarmi Băicoi ne raportează că în ziua de 1 mai 1935. intre
orele 5-6 dimineaţa, prin comuna Floreşti, judeţul Prahova, a trecut
spre Moreni CJ maşină cupeu de culoare neagră, care a aruncat manifeste comuniste prin comuna Călineşti-Prahova.
Şeful Postului jandarmi Călineşti a găsit în acea zi pe şosea trei
broşuri comuniste şi anume : ,,PartidC'le comuniste în lupta pentru
mase .. , ,,Pentru Cl' luptă partidul c:omunist în România" ,,Presa noastră
cotidiană".

Informatorul nu a putut să ia numărul maşinii, fiind murdărit
c·u noroi.
Ac·t-eaşi maşină. în ziua d<' 2 mai a.c. a trecut prin comuna Arlceşti-Rahtivani cu direcţia spre Moreni.
Se crede a avea legături în comuna Floreşti şi Moreni, in care
scop s-a dat ordin de urmărirl' şefului secţiei Băicoi şi Moreni, care
sint în curs a face noi descinderi in raza secţiei lor, pentru descoperirea ac:estor c·omtmişti.
Spiritele sint liniştite.
Comandantul Legiunii jandarmi Prahova

Maior.
(~s) _l'l.filTON VIRGIL
Comunicat:
lnspect. g-ral al jand.
lnspect. reg. jand. Bucureşti
Divizia 13 Infanterie
Parchet trib. Prahova
Chestura Poliţiei Ploieşti
Prefectura jud. Prahova.
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura

judeţului
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DOCUMENTUL Nr. 17
Prefectura judeţului Prahova
Nr. 7620/16 mai lf)35
Registratura generală
Registratura

specială

NOTA I NFORMATJV A
Nr. 36 din 12 mai 1935
Urmare la nota informativă nr. 32 din 3 mai 193:j;
Secţia jandarmi Moreni raportează că în seara de 27 /28 aprilie
1933, între comuna Mărginenii de Sus şi Mărginenii de Jos, pe şosea.
s-au găsit două broşuri „1 Mai zi de luptă inkrnaţională a proletariatului", un manifest „Scînteia'' şi un tablou cu fotognfiile capilor mi~cării de la atelierele CFR Griviţa, care au fost găsite de guarzii cîmpeni
Spirea B. Toma şi Duţu Mihai, care neştiind carte nu le-au dat importanţă şi au prezentat aceste manifeste cu întîrzicn' notarului comunei Dărmăneşti, care la rîndul său a avizat Postul de jandarmi
Dărmăneşti.

Bănuielile cad asupra individului Gheorghe Rădulescu din comuna Dărmăneşti, care este lucrător la fabrica de postav „Dorobanţu"
din Ploieşti, care este identificat agent al acţiunci comuniste.
S-a dat ordin de informaţii şi căutan' organelor în subordine, iar
Chesturii Poliţiei Ploieşti s-a cerut a se fa('c descinderi la locuinţa numitului, după care să fie cercetat.

Comandani1.1l Legiunii jandarmi Prahova

(ss) ARITON VIRGIL
Comunicat:
Inspector general al jand.
Inspector Reg. jand. Bucureşti
Inspector Reg. jand. Ploieşti
Divizi,a 13 Infanterie
Parchet trib. Prahova
Sect. jud. Prahova
Prefectura Pol. Ploieşti.
Arh. St., Prahova, fondul Prefectura

judeţului
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DOCUMENTUL Nr. 18
Prefectura judeţului Praho\"a
Nr. 012025/19 iulie 1935
Registratura generală
Registr.

specială

Notă informati\'ă

Nr. 54 din 16 iulie 1935
Urmare 13 110ta informati\'ă nr. 28 din 29 aprilie 1933 ;
ln ziua de 15 iulie I 935, D-l Comisar Safta şi agentul Mateesc-u
de la poliţia Tirgoviştc s-au prc:zentat la postu! jandarmi Moreni, pentru a lua în primire copacul din pădw"a statului, de pe teritoriul postului jandc.:rmi Gura Ocniţei, judeţul Dimboviţa ce serveşte drept cutie
de scrisori pentru comunL5ti.
ln scorbura copacului s-a găsit un ziar „Dcscătu5arca·• cu data
de 25 mai 1935, pP care l-au luat cu D-lc)r.
Comandant ul Legiunii jandarmi Prahrwa
l\laior.
(ss) AHITON \IIHGIL
Comunic-at:
Inspect. G-1 al JWld.
Inspect. Reg. j. Bucureşti
Pol informative
Prefect. jud. Prahova,
Chest. pol. Plol~li.
Arh. St., Praho\'a, fondul Prefet·tura Prahova, dos. 18d!J:i5, L 146.

DOCUMENTl1L Nr. 19
Personal-confiden\ial

Plăşii Filipeşli
Judeţul Prahova

Prefectura

Nr. 2712
1935 oct. 21

Prefectura judeţului Prahova
Nr. 016689/23 oct. 1935
Registratura generală
Domnule Prefect,

Ca urmare raportului nostru nr. 2374 din 13 septembrie 1935,
avem onoare a vă înainta pe lingă aceasta, copie de pe nota informativă nr. 16 din 19 octombrie 1935 a postului de jandarmi Moreni, prin
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care face cunoscut că elementele comuniste fac prop3gandă de la om
la om şi întrucît au aranjat sii se întrur:easc[i clandestin în locuinţa
lucrătorului Focşăneanu din colonia Creditul minier Tciş, şeful postt!bi aşteaptă momentul oportun ca să-i prindă pc toţi participanţii.
Rugîndu-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă.
Prim pretor,

(ss) InclcscifrRbil
Secretar,
(ss) IndPscifrabil
D-lui Prefect al

judL,ţului Prahova-Ploieşti

Arh. St,. Prahova, fondul Prefectura

judeţului

Prahova, dos. 19.'19:15, f. 15-t.

DOCUMENTl'L Nr. 20
Copie

d11pă

Nota

informativă

nr. JG din 19 octombrie 1935

a Postului de jandarmi

.'\foreni

In conformitate cu ordinul de informaţiL' nr. 77 din 9 octombrie
1935 al Legiunii jandarmi Prahova, urmat dt'.pă ordinul nr. 9941 al
Prefecturii judeţului Prahova.
Făcînd cercetări şi investigaţiuni discrete prin agentii acoperiţi
rezidenţi, am putut afla că activitatea nucleului comunist de la societatea Astra română, Columbia şi Creditul minier Moreni şi Stavropoleos precum şi a celor de la societatea Concordia Gura Ocniţei, judeţul
Dîmboviţa, continuă a activa în mod cu totul direct, în felul următor.
Propaganda se face numai de la om la om în mod cu totul discret,
prin persoane bine cunoscute că nu trădeaz:'i secretul, fără însă a se
vedea la manifestaţiuni, iar în zilele de sărbători ale lor prin răspîn
diri de manifestaţiuni cu caracter subversiv AeL•a,;;ta datorită faptului
că regiunea se află pc un teritoriu declarat sub stare de asediu.
La societatea Creditul minier s-a angajat de curînd ca turnător
Moraru Mihail din oraşul Cîmpina, judeţul Prahova, a cărui activitate
urmărindu-se îndeaproape prin agentul acoperit s-a stabilit precis că
aceasta s-a pus în legătură cu lucrătorii afiliaţi org. comuniste de aici,
deja identificate de noi şi au fixat ca loc pentru ţinerea în truniriior
clandestine locuinţa lucrătorului Focşăneanu din colonia societăţii Creditul minier-Teiş, care locuinţă se află în cur~ ele supraveghere sprl' ·
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şi

VIRGINIA NISTOR

a se identifica precis numărt.:l şi identitatea participanţilor, iar la momentul favorabil, pentru justiţie şi cu probe legale de ,·inovăţie să fie
arestaţi şi cu actele dresate să se înainteze Legiunii.
Şeful

Postului
Jand. Plut. (ss) SOARE HADU
Raportat:
Leg. Jand. Prahova
Sect. Jand. Cimpina
Sect. Jand. Moreni
Preturei Filipeşti de Tirg
Arh. St., Praho,·a, Prefectura judetului Prahova, dos. 1!111!135, f. 155.
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PRIVIND ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI P.C.R.
Jl'DEŢUL DIMBOVIŢA IN ANII ILEGALITAŢII

DIN

ION TOACA

Pentru a întJri influenţa partidului în rîndurilc muncitorilor şi
din Dîmboviţa, Comitetul Regional P.C.R. Prahova (în a cărui
rază de activitate intra şi judeţul Dîmboviţa) crează la sfîrşitul anului
193:1, un comitet local la Tîrgoviştc, care a îndrumat activitatea comuniştilor din oraş şi din localităţile învecinate 1• Gruparea celulelor
P.C.R din Tîrgovişte, şi împrejurimi şi îndrumarea lor directă de către
un comitet local a constituit un important succes
în lupta dusă ele
partid pentru atragerea muncitorilor pc făgaşul luptelor revoluţionare.
Scurt timp după crearea comitetului local, activitatea acestuia s-a făcut
simţită m regiunea petroliferă şi în mai multe localităţi din Dîmboviţa. Sub influenţa comuniştilor se desfăşoară şi greva celor 600 de
muncitori de la depozitul de fermentare a ~.utunului C.A.M. din Găieşti,
declarată în septembrie 193:\ în semn de protest împotriva scăderii salariaţilor şi a concedierii unor muncitori:!_ Grevi"Ştii au determinat Pl' conducătorii depozitului să le promită satisfacerea revendicărilor lor.
Membrii organizaţiei P.C.R. au răspîndit în judeţ o scrie de manifeste editate de C.C. al P.C.R., contribuind astfel la l'ducarea maselor în spirit revoluţionar. In anul 1933, de pildă, la Tîrgoviştc şi în
localităţile din jur au fost difuzate : ,,Buletinul C.C. al P.C.H:' nr. 11
din 1933, hotărîrile şedinţelor plenare ale C.C. al P.C.R. din 1933, ziarul „Sdnteia"' şi alte materiale tipărite de partidul comunist. Organele de poliţie din Tîrgovişte menţionează că comuniştii din Tîrgovişte au răspîndit manifeste referitoare la importanţa zilei de· 1 august
,,în localităţile : Tîrgoviştl', Pucioasa, Vulcana, Sotînga şi Doiccşti... ;; ..
Pentru a cuprinde mai bine munca politică şi organizatorică în
rîndul maselor muncitoare din judeţul Dîmboviţa, la sfîr.~itul anului

ţăranilor

1 Despre crearea şi activitatea comitetului local şi apoi a celui judeţean,
ne-au relatat şi T. i3orţoi. P. Iubu. I. Cocev, D. Ionescu, G. Popescu. Gh. Dumitrache. Şt. Georgescu şi .::!\ii.
~ Arhi\'a C.C. al P.C.R.. dos. nr. 40205 12\121, vol. 8, L 29:t
:; Arhiva C.C. al P.C.R., dos. m·. :n693, L G2.
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1934, comitetul local al P.C.R. din Tîrgo,·iştc a fost transformat în comitet judeţean.
Ca urmare a activităţii desfăşurate de comitetul judeţean al
P.C.R., în scurt timp au fost c-reate celule de partid într-o serie de
localităţi urbane şi sate din cuprinsul
judeţului. Astfel,
între anii
1934-1938 au fost organizate celule ale Partidului Comunist Român
în oraşul Tîrgovişte şi în comunele Valea-Voievozilor. Răzvadul-de
Sus, Răz\'adul-de-Jos, Gura-Ocniţei, Ocniţa, Săcuieni, Rîul-Alb, Ulmi.
Găiel-ti şi Bildureşti. Celulele de partid au fost organizate la Arsenalul armatei din Tîrgovişte, precum şi în rindurile muncitorilor pctrolisti care lucrau la sodctăţilc pl'troliPre .,Astra română", ,,I .R.D.P. ·•,
,.Creditul minier·• şi ,.Praho\'a".
In afară Je organizarea celuklor P.C.R în localităţile menţionate
mai sus. comitetul judetean avea legătura cu cite unul sau doi locaitori -·- mcmhrii sau simpatizanţi ai partidului din localităţile :
Adînca. Văcărc5ti. Bucşani, Finta. Odobeşti, Diaconeşti, Pucioasa, Glodeni, Lăculeţe, Bezdead, Rafinăria Doiccşti, Brăneşti, Moreni, ValeaLungă, Virfuri, Săbieşti, Gtiimpati, Ghergani, Răcari, Titu, Colacu, Sperieţl•ni, Suţa, Viforita ~i Şotinga.
Uin 'il1JdiPrea doe11mentC'!ur de> arhivă, cit şi din relatările mai
multor militanţi ai partidului care au desfăşurat activitate in judeţul
Dimhoviţa în timpul regimului burghezo-moşieresc, rezultă C'ă structura organizatorică pe c-are o avea organizaţia judeţeană a P.C.R. !n
ace-a perioadă corespundea atît cu sarcinile dt şi cu condiţiile de muncă
în care erau obligaţi să activeze comuniştii în acei ani. Comitetul judeţean al P.C.R. Dîmboviţa, care primea ajutor şi îndrumare atit de
la Comitetul regional Prahova, cit ~i de la Comitetul Central al partidului, se baza în anii 1934-19:18 Pl' un activ de peste 50 de persoane,
provenite din rindurile muncito!"ilor (care deţineau majoritatea) ţăra
nilor, micilor meseriaşi şi al intelectualilor.
Printre vechii membri de- partid care au desfăşurat activitate în
judeţul Dîmboviţa se numără : Nicolae Poplac:ă,
Tănase Borţoi, Rodica
Borţoi, Ilie Cocev, Gheorghe lubu, Pc-trc Iubu, Ion Dascălu, Maria
Dascălu, Gh. Popescu,
Nicolae Gabrielescu, Vasile Toboşaru, Iosif
Tolmaci, Ion Leu, Jon Bănulescu, Ion Rădulescu, Constantin Sandu,
Alexandru Mănoiu, Dumitru kădulescu, Gh. Duran, Damian Ionescu,
Radu Bănescu, Gheorghe Dumitrache, Gheorghe Duvalmă, Petrică
Radu, Vladimir Tarnovschi, Manole Mărculesc:u, Gheorghe Bădoiu,
Constantin Constantin, Ion Luţă, Jon Banu, Ion Brutus, Ion Stănescu,
Alexandru Stănescu, Valerian Bucur, Ion Bunescu, Ştefan Georgescu,
Victoria Georgescu şi mulţi alţii. Aceştia îşi desfăşurau activitatea atit
în celulele de partid existente în localităţile menţionate mai sus, cit şi
in diferite sate, avînd contact cu numeroşi muncitori înaintaţi şi simpatizanţi ai partidului. Prin ei, organizaţia dl' partid avea o puternică
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influenţă

în rîndurile maselor largi de muncitori din principalele intreprinderi industriale, '?i menţinea o strînsă legătură cu majoritatea
satelor din judeţul Dîmboviţa.
Pentru cuprinderea muncii politice ce se desfăşura cu perse,'C'renţă, fiecare membru al comitetului judeţt,nn Dîmboviţa din care au
făcut parte (în diferite perioade) tovarăşii : Tănese Borţoi (care a avut
mult timp funcţia de secretar), Ilie Cocev (care a îndeplinit funcţia de
secretar în diferite perioade), Vasile Toboşaru, Nicolae Popladi, Alexandru Stănescu, Georgescu Ştefan, Petre lubu, Iosif Tolmaci şi alţii\
răspundea de o localitate sau un grup de sate în care existau celule
sau simpatizanţi ai partidului. Influenţa comuniştilor c·ra mai putermca m rîndurile muncitorilor din schelele petroliere, clin oraşul Tîrgovişte, precum şi în fostele plăşi : Găie.şti, Ghergani, Titu şi Bikiureşti.

Cu privire la difuzarea publicaţiilor ele partid în judc\ul Dîmbofaptul că, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 1934, au
fost răspînditC' manifeste pe strada Cetăţii şi în piaţa oraşului Tirgovişte. Manifestele au fost dtitt> de numero~i muncitori din Tîrgovişte,
precum şi de locuitorii satelor îm·ccinate aflaţi în dimineaţa aceea în
piaţa oraşului. Manifeste cu conţinut asemănător au fost răspînditc
.şi în mai multe localităţi din judeţ ca : Valea-Voievozilor, Tiăzvad, GuraOcniţci, Săcuieni, Viforîta ş.a ..-,. Manifestele erau semna.te de• Comitetul regior.al Prahova al Partidului Comunist Hom[m şi chemau masele exploatate şi asuprite din centrele petroliere din Prahova şi Dimboviţa să lupte în front unic împotriva exploatării capitaliste şi a pericolului fascist.
O largă acţiune de răspîndire a manifestelor şi a literaturii de
partid a desfăşurat Comitetul judeţean al PCH Dîmboviţa cu ocazia
zilei de 1 Mai 1935. Astfel de manifeste au fost împrăştiate şi printre
ţăranii din comunele Prise3ca, Dragomireşti, Voineşti etc. Tot în anul
1935, la sfîrşitul lunii octombrie, în comuna Boteni au fost lipite pe
gardurile unor locuitori mai multe manifeste semnate de C.C. al P.C.H.,
prin care se îndemnau ţăranii să lupte alături de muncitori pentru
pămint ~i o vi2.ţă mai bur~ă G_
ln afară de mar.ift,stc, au fost răspînditc '5i popularizate în jude\,11 DîmlJoviţa .şi o seric de broşuri editate de C.C. al P.C.H. sau ele
Comitetul regional Prahova. Una din aceste broşuri, can demasca inviţa, menţionăm

" Pînă în prezent nu dispunem de doc-umente din care să rezulte cu claritate
- nominală - a Comitetului judeţean al P.C.R. Dîmboviţa şi sarcinile
îndeplinite de fiecare membru al comitetului în diferite perioade ; din acenstă
c<1uză cele menţionate mai sus au !osl consemnate pe baza relatărilor făcute de
rnai mulţi membri vechi ai p.artidului ce au activat în Dîmboviţa şi nu este
exclus ca unele d&te să nu corespundă întocmai.
~. Arhiva C.C. al P.C.R.. idem, f 9-12 şi dos. nr. 2991.
G Arhiva C.C. al P.C.R. do'>. nr. 39530-9, f. 335-363 : dos. 3:13-H-3980, f. 5 ;
dos. 5;:,49-16, f. 1-4 ; ziarul .. Curentul·' din 31 octombriE.. 1D35.
componenţa
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tensific2rea exploatării capitaliste în întreprinderile petroliere, a fost
difuzată în anul 1935 printre mur.cit.orii din schelele Gura-Ocniţei,
Ochiuri. Moreni, Răzved, Viforîta, precum şi în localităţile Tîrgovişte,
Valea-Vcievozilor, AninOc!sa, l.:lmi etc. 7 .
ln anii ilegalităţii o circulaţie largă au avut în rîndurile comuniştilor ~i ale simpatizanţilor din judeţul Dîmboviţa şi unele organe de
presă editate de P.C.R. ca „Scînteia .. , ,.Cazarma", precum şi „Scînteia
Prahovei" - 0rganul Comitetului regional Prahova al P.C.R. In paginile „Sdnteii Prahovei" au fost publicate o serie de articole privind
munca de partid desfăşurată de Comitetul judeţean al P.C.R. Dîmboviţa, l11pta muneitorilor şi ţăranilor din judeţ şi se lua apărarea acestora împotriva t•xploatării capitaliste"· Astfel, într-un articol publicat
in ziarul .,Se-în tl'ia Prahovei" din 20 mai 1935, se protesta energic împotri\·a amenciării a 42 muncitori petrolişti de la societatea „Concordia'' din Gura-Oc11i\ei. De asemenea. tot in acelaşi număr al ziarului,
în articolul intitulat „Din satul Bucşani-Dîmbo,·iţa", se demascau fără
delegile comise de autorităţile administrative din acea comună, iar ţă
ranii erau îndc>mnaţi să aleagă un comitet larg de acţiune format din
elementele cele mai cinstite. Ac-est comitet, se spunea in articolul susmenţionat, ,.trebuie să organiz<>ze întruniri şi discuţii asupra nevoilor
şi păsurilor pe care le au ~ranii, să organizeze lupta ţăranilor pentru
cucerirea cererilor drepte". Tot în acelaşi articol se spunea : ,,Ţărani
cinstiţi şi hotciriţî. intraţi în partidul comunist, f armaţi în satul vostrn
o celulei pute:nică de partid care să ţie mereu trează conştiinţa ţăra
nilor din Bucşani, să-i organizeze şi să-i conducă in lupta zilnică impot rit,a exploatării burghezo-moşiereşti" r,_
Au fost răspindite manifeste cu conţinut revoluţionar, precum şi
ziarul „Cazarma", şi în curtea Şcolii de ofiţeri de cavalerie şi în cea
a Hegimentului 22 Infanterie din Tîrgovişte, prin care era demascat
regimul aspru aplicat soldaţilor 111 •
In condiţiile grele ale muncii ilegale s-au folosit cele mai diverse
forme şi metode pentru difuzarea materialelor propagandistice ale
P.C.R. Astfel, unul din locurile mai importante unde membrii de partid
din judeţul Dimbo,·iţa ţineau ş~dinţe sau se intîlneau cu legăturile supc>rioare pe linie dt• partid, pentru a primi materiale propagandistice
şi instrucţiuni, se afla în apropierea unei păduri de lingă comunele
Gura-Ocni\,ei şi Răzvadul-dc-Sus în punctul numit „La Vii" li_
Infruntînd teroarea dezlănţuită împotriva lor, membrii de partid
din judeţul Dimboviţa au reuşit să ţină permanent legătura cu Comi7 Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C.
al P.C.R., cota Ab XIX, inv. 3, p. 13-23, 29-30.
~ Arhiva C.C. al P.C.R., dos. 2976, p. 3.
9 „Scinteia Prahovei", anul II, nr. 6, din 20 mai 1935.
10
Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 739 şi ziarul „Cazarma", anul IV, nr. 2,
din aprilie 1934.
11 Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 33341-3!'180, f. 3 şi 17.
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tetul regional Prahova care le trimitea material de partid şi le dădea
îndrumări asupra organizării şi desfăşurării muncii. Acest. fapt rezultă
şi dintr-un raport adresat forurilor superioare, în februarie 1936, de
către organele siguranţei din Tîrgovişte, în c:J.re se menţiona că „in
regiunea petrolieră Gura-Ocniţei, limitrofă cu regiunea petrolieră Moreni - Prahora, cum şi în comunele lim.itrofe cn oraşul Tîrgovişie, se
face o intensă propagandă de căire membrii care activeazâ în organizaţiile comuniste de pe teritoriul judeţului Prahova, avînd legături la
Tîrgovişte .. .'' 12 •
Ca urmare a înrăutăţirii condiţiilor de viaţă şi a activităţii depuse de partid, de demascare a exploatării capitaliste, muncitorii devin tot mai combativi şi mai hotărîţi în luptă. în octombrie 1936, bună
oară, muncitorii de la societatea „Astra romi:nă" se ridică la luptă
pentru mărirea salariilor. In acest scop, cei 50 de muncitori de la atelierul eiectric declară grevă, care a durat ;3_4 ore. Pentru a împedica
prelungirea acesteia, patronii au fost nevoiţi să majoreze salariile muncitorilor cu 100;0. Succesul grevei de la atelierul electric a stimulat
lupta tuturor petroliştilor din Dîmboviţa. Deoarece se prevedea declanşarea unei greve de mari proporţii, conducerile celorlalte societăţi au
fost nevoite să mărească salariile muncitorilor de la diferite ateliere
şi instalaţii pentru extracţie.
Cu toate măsurile represive luate împotriva lor de către organele siguranţei, comuniştii au acordat o deosebită atenţie tineretului
muncitor, atragerii acestuia în organizaţiile U.T.C. In anii 1934-1936,
au activat în U.T.C. mai mulţi tineri din localităţile Tîrgoviştc, Hăz
vad, Ulmi, Gura-Ocniţei, Ocniţa, Colanul, T2iş, Lazuri şi Arsenalul
armatei din Tîrgovişte. U.T.C.-iştii din judeţul Dîmboviţa participau
la răspîndirea manifestelor şi broşurilor cu conţinut revoluţionar, demascau activitatea organizaţiilor fasciste şi mobilizau tinerii muncitori
la lupta pentru salarii mai bune, pentru respectarea orelor de muncă,
desfiinţarea bătăii ucenicilor etc. 1:1.
Un sprijin substanţial în activitatea desfăşurată în c1.nii ilegaliW.ţii au primit organizaţia de partid şi cca de U.T.C. din judeţul Dimboviţa din partea tovarăşului NICOLAE
CEAUŞESCU,
militant
ele•
seamă al Partidului Comunist Român. Infruntînd condiţiile grele de
teroare impuse de regimul burghezo-moşieresc, tovarăşul Nicola('
Ceauşescu, care se ocupa din partea conducerii centrale si de îndrumarea organizaţiilor revoluţionare din judeţul Dîmboviţa, · caracteristic
stilului său de muncă s-a deplasat de mai multe ori la Tîrgovişte, precum şi în localităţile Vlmi, Valea-Voievozilor, Răzvad etc., unde exista
un număr important de muncitori încadraţi în partid şi U.T.C. Pc
baza cunoaştc1·ii concrete a situaţiei din aceste organizaţii, a concluziilor desprinse din discuţiile purtate cu ccmuniştii, uteciştii şi munli12

Ibidem.

t:J

Arhiva C.C. al P.C.R, dos. nr. 739,'1.
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torii înaintaţi din acest judet. se stabileau sarcinile ce reveneau comitetului judeţean şi se indica11 membrilor din comitet metodele cele mai
eficace pentru întărirea organizaţil'i şi creşterea influenţei comuniştilor
în mase H. Amintindu-~i d~spre această perioadă. tovarăşul Nicolae
Ceauşescu sublinia la 23 iulie 1969, cu prilejul vizitei sale în municipiul
Tîrgovişte şi judeţul Dimboviţa : ,.Cunosc municipiul şi judeţul dumneavoastră din anul 1935. Mă leagă multe aniintiri de aceste locuri,
de activitatea desfăşurat<'i aici in condiţiile ilegalWiţii pentru apărarea
intereselor oamenilor muncii. l\'11 departe de aici am fost arestat de
siguranţă. Desigur aminlirilc pot fi plăcute sau neplcicute. Păstrez o
amintire plăcută despre oamenii minunaţi pe care i-am intilnit
pe
aceste meleaguri. ::;i at unei, i1! anii ilegalităţii, am simţit în rindul
muncitorilor, ţc1ranilnr, uamPnilor muncii de pe aC'este meleaguri acelaşi sprijin, ac·eea1i hntcirire dc> a urma politicu comuniştilor, de a face
totul pentru triumf ul socialismului în ţarn noastră'' i;,_ Arestarea de
către orga,wk· siguranţei a tovarăşului Nicolae CeauşcsC'u, precum şi a
unor ffil'mhrli ai orgc>nizaţii!or P.C'.H. şi U.T.C. din acest judeţ, ~-a
produs în anul 193fi. în C'omuna Ulmi. in vecinătatea oraşului Tirgovişte m. toţi u·i arestaţi fiind trimişi în faţa Consiliului de flăzboi al
Corpului 5 Armată - Braşo,·.
In timpul C'('r<"etărilor. dl şi la proC'C~s comuniştii şi uteciştii au
avut o atitudine dîn:ă. Ei al! rnndamnat politica reaC'ţionară, antipopulară, du!-ă de• dasc·ll' l'Xploatatoarc. transformind procesul în adevă
rată tribună de' dl'masC'an• a n·~imului burghezo moşieresc şi a peri<·olului fa<;dst, de• mob!liz,ffe a poporului în lupta pentru apărarea
drepturilor ~i libertă\ilnr dc•moeratic-r-. a integrităţii teritoriale..•, independenţei şi suveranităţii patriei. l\lartorii cil:lţi la proC'es (peste 100
dC' persoanc•) -:;i solidariu.tca muncitorilor din Braşo\' (unde se judeca
proC'esul) c·u C"l'i ares~ţi au c·c,ntribuit la lărgirea opiniei antifasciste
în Romtmia. la dc·mascarc•a regimului de• teroare' burghezo-moşieresc.
Masele muncitoare ati protC'stat şi împotriva sentinţei pronunţate la
29 mai Hl36 de dtre Consiliul de Război al Corpului 5 Armată - BraljO\' împotriva militanţilor C'omunişti ti_ MăsurilC' drastice luate de autorităţile burghezo-moşiereşti (arestări, schingiuiri, co!1damnări) nu au
putut însă abate organizaţiile..• revoluţionare din Dimboviţa de la lupta
dreaptă şi dirză condusă de partid.
fo acţiunile duse împotriva pericolului fascist, comuniştii au atras
-şi o seric de tineri intelectuali. Organele siguranţei din Tîrgovişte informau forurile superioare C'ă în luna octombrie 1935 s-a constituit
la Tirgo\'işte c-omiteh!l loc-al al Frontului DemocratiC' Studenţesc, corn11 Arhiva C.C. al
•~ ,.Scinteia". din
u; Arhiva C.C. al
,; Arhiva C.C. al

P.C.R.. dos. nr. HI, f 11.
23 iulie 196!1. p. 3.
P.C.R., ibidem.
P.C.R„ dos. nr. 3:3341-3980, f. 2-8.
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pus din mai mulţi tineri studer.ţi U\ Se sublinia că acest comitet intl'nţiona să tipărească un manifest care să cheme tinerii studenţi din judeţul Dîmboviţa la luptă pentru cîştigarea de libertăţi democratice.
Menţionăm şi faptul că în anul 1936 sînt anchetaţi o seric de tineri
intelectuali care îndemnaseră pe profesorii de la Liceul din NuceL să
citească publicaţiile sovietice, cît şi ziarele democratice ce apăreau în
ţară rn_
Comitetul judeţean al P.C.R. Dîmboviţa s-a preocupat intens şi
<le îndrumarea organizaţiei „Ajutorul Roşu", în activitatea căreia a
f0st atras un număr însemnat de muncitori, funcţionari şi mici meseriaşi. Membrii „Ajutorului Roşu" au participat şi la răspîndirca manifestelor care chemau la ajutorare şi solidaritate cu luptătorii antifascişti aflţi în închisori şi lagăre, între care manifestul ,.Chl'mar ea
celor închişi", tipărit în decembrie 1933 de către C.C. al Ajutorului
TToşu din Rom,înia şi răspîndit în noaptea de 23-24 ianuarie 19:M pe
străzile oraşului Tîrgovişte şi în comunele din împrejurimi. Prin răs
pîndirea de manifeste şi broşuri 21 ', cît şi prin munca de lc1murirc de
la om la om, membrii organizaţiei „Ajutorul Roşu" din judeţul Dimboviţa arătau maselor largi de muncitori, ţărani şi intelectuali cauza
dreaptă pentru care luptau comuniştii, chemîndu-k la c\cţiuni hotă
rîtc pentru eliberarea deţinuţilor politici. Organizaţia ,.Ajutorul Roşu'·
din Tîrgovişte a mobilizat muncitorii, ţăranii, funcţionarii şi micii ml'seriaşi în acţiunile cte strîngere a obiectelor destinate ajutorării deţi
nuţilor politici. Familiile muncitori!or confecţionau
mănuşi.
ciorapi,
flanele. cămăsi si alte obiecte necesare celor închisi. iar tăranii donau
alimentate. în' ajutorarea deţinuţilor politici au contribuit şi o seric de
inteleC'luali şi mici meseriaşi din Tîrgovişll'. Obiectele şi medicamentele
procurate de organizaţia „Ajutorul Roşu" din judeţul Dîmboviţa erau
trimise deţinuţilor politici din închisorik Doftana, Caranselwş, Vac~rcşti şi Dumbrăveni 2 1.

În scopul lărgirii luptei antifasciste, comitetul judeţean, aplidncl
111 practică hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din ianuarie 19JG, ele împletin' a luptei ilegale, cu cca legală, crează o scrie de organizaţii largi
cil' masă. în jurul cărora s-au grupat muncitorii, ţărari.ii. micii meseriaşi şi intelectuali şi a atras în acţiunile duse împotriva politicii de
fascizare a ţării o parte a membrilor organizaţiei partidului raclic2.lţărănist (iunianist) Munca dusă ele comunişti în rîndurile organizaţiilor
P.N.'ţ'. a dat unele rezultate pozitive. Astfel. în ziua alcgPrilor generale clin decembrie 1937, ţăranii din satele vecine cu oraţa1l Pucioasa
s-au prezentat la vot în mod organizat, dejucînd astfel planurile liber2.lilor care acţionau pentru a împiedica masele: populare să ,·oteze pc
18
1!1
20
~1

~

-

c.

Idem, dos. nr. 3337, f. 7.
Idem, dos. nr. 740.
Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 737, 7-12 şi 33.'25.
Arhiva C.C. al P.C.R., dos. 395-17-38, f. 1-9.
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acei candidaţi care se pronunţau într-o măsură sau alta pentru apă
rarea libertăţilor democratice. Alegerile de la Pucioasa au constituit o.
înfrîngere nu numai a liberalilor, conduşi de industriaşul Nicolae Rizescu, dar şi a cuziştilor, reprezentaţi de fratE'le acestuia, Mircea Rizescu. ln plasa Ghergani, la o mare adunare organizată de P.N.Ţ. în
ajunul alegerilor, la care au participat aproape 6.000 de ţărani, a luat
cuvintul şi un membru al organizaţiei P.C.R. din localitate. El a chemat masele la luptă împotriva elementelor fasciste şi a sprijinitorilor
acestora. La adunare s-a citit şi o declaraţie a Uniunii Democratice„
c.ceată in 1937 în urma desfiinţării Blocului Democratic. Datorită muncii
duse de comunişti în rîndurile maselor ţărăneşti din Ghergani, forţele·
democratice au obţinut succese importante. lnc:ă în ajunul alegerilor,
locuitorii din satele Săbie5ti şi Colacu au huiduit şi au aruncat cu
pietre intr-un grup de elemente fasciste ce mărşăluiau prin sat. ln
ziua alegerilor din decembrie 1937, ţăranii din comunele
Colacu,
Ghimpaţi, Săhic-şti, Răcari, Bălăneşti etc. s-au prezentat în număr marela \'Ol, făcind inofensive cetele de huligani plătiţi de reprezentanţii
partidului liberal. Majoritatea locuitorilor din aceste comune, sub influenţa forţelor democratice, au respins candiciaturile liberalilor şi cuziştilor, dînd voturile lor acelor candidaţi, care se pronunţau cit de
dt pentru apărarea democ-ra\iei.
Comitetul judeţean al P.C.H. Dimboviţa a folosit c-u s11cces asociaţia sportivă „A vin tul Muncitoresc Tirgovişte", din conducerea
căreia făceau parte ~i membri ai organiza\iei P.C.R. din Tirgovişte.
Deplasările echipei de fotbal in diferite localităţi din judeţ erau· folosite de membrii partidului comutiist pentru a lua legătura cu organjzaţiilc de partid din localităţile respectivl', cărora le dădeau indicaţii şi le tran.smitl'au materiale de partid. Şvdinţele periodice ,de
asociaţiei sportive prilejuiau, de asemenea, intilniri ale membrilor de
partid şi discutarea unor probleme ale muncii desfăşurate de P.C.R.
In anii I 938-1940, Comitetul judeţean al P.C.R. Dimboviţa şi-a
concentrat activitatea îndeosebi in rindurile muncitorilor cuprinşi în
bresle. Referitor la activitatea desfăşurată în bresle, organele siguranţei din Tirgovişte menţionează in tr-o notă din 29 octombrie 1939 că
membrii organizaţiilor P.C.R. răspindeau manifeste, prin care imprimau activităţii breslelor un conţinut revoluţionar :n. ln ace~i timp,
comuniştii care erau mai puţin cunoscuţi de organele represive „au
reufit să ocupe locuri in comitetele de conducere a cîtorva bresle" din
judeţul Dimboviţa. Ca wmare a acestei activităţi, in unele localităţi
ca de exemplu, l<i Gura-Ocniţei, breslele „Chimic-electricitate" şi „Metalurgie" se unesc şi luptă împreună pină la interzicerea organizaţiilor
:ci Arhiva
reşti (sfirşitul
Dîmboviţ:i, cru·e

C.C. al P.C.R., do!. nr. 742 ; La congresul breslelor din Buculunii aprilie 1939) a participat ,;i un delegat al breslelor din
era membru al P.C.R.
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(septembrie 1940). în rîndurile muncitorilor din aceste
bresle au fost răspîndite manifeste şi broşuri editate de P.C.R., care.
aşa cum menţionează o notă a siguranţei ,,se dau ele la om la om, iar
aceştia le citesc şi le comentează cu mlllt interes" :!:i_
In activitatea sa de zi cu zi, Comitetul judeţean din Dîmbovita
a primit din partea C.C. al P.C.R. şi a Comitetului regional P.C'.H.
Prahova un sprijin substanţial. ln acest scop, Comitetul Central a trimis la Tîrgovi5te numeroase matericlc de propagandă, precum şi instructori cu experienţă, printre care se numără şi Constantin David.
în anul 1939, în condiţii de ilegalitate, Clmstantin David a vorbit în
faţa membrilor celulei P.C.R. de la Arsenalul Armatei şi a membrilor
Comitetului judeţean Dîmboviţa. El a arătat care erau sarcinile comuniştilor din judeţ în perioada respecti\·ă şi cum trebuiau să ducă ei
lupta împotriva politicii de fascizare susţinută de vîrfurile cele mai
reacţionare ale claselor dominante, folosind în acest scop şi posibilită
ţile de activitate în cadrul breslelor.
O particularitate a muncii desfăşurate în anul 1940 de către organizaţia partidului din Dîmboviţa constă în aceea că aceasta a continuat să activeze în cadrul breslelor şi după cc în primăvara anului
1940 C.C. al P.C.R., în mod inadecvat, dăduse cuvînt de ordine comuniştilor să iasă din acestea pe motiv că erau create de burghezie. Continuîndu-şi activitatea în cadrul breslelor, organizaţia P.C.R. din Tîrgovişte a hotărît să imprimc un caracter combativ sărbătoririi zilei de
1 Mai 1940. ln a2eastă zi, peste 100 de muncitori, mobilizaţi de comunişti, s-au adunat în sediul breslelor din localitate şi, împreună cu
familiile lor, au mers încolonaţi pînă la locul unde urma să se desfăşoare serbarea cîmpenească. Trece rea coloanei muncitorilor pc stră
zile principale ale oraşului a constituit o vie manifestare pentru apă
rarea drepturilor democratice ale maselor muncitoare. În timpul serbării, comuniştii, în jurul cărora se adunaseră mai mulţi muncitori,
au vorbit despre importanţa zilei de 1 Mai, despre necesitatea unirii
tuturor celor ce muncesc în lupta contra exploatării şi a pericolului
fascist.
Acţionînd în bresle şi în afara acestora, comuniştii din Dîmboviţa au stat în fruntea acţiunilor muncitoreşti, pentru mărirea salariilor şi împiedicarea concedierii muncitorilor. în 1940, de pildă, cînd
conducerea Arsenalului armatei din TîrgoYişte a dispus concedierea
a circa 300 de muncitori, pe motiv că nu aveau fonduri a le plăti salariile, membrii celulei P.C.R. au iniţiat forma.rea unei delegaţii can,
a mers la comandantul Arsenalului. Unul din muncitorii comunişti a
vorbit în faţa directorului, în numele tuturor muncitorilo!" şi a protc~23

Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 39522-4, f. 28.
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tat împotriva măsurii de concediere a salariaţilor. ln urma acestei acţiuni, conducerea Arsenalului a fost nevoitf să anuleze hotărirea luată.
In anu! I 940, in industria petrolieră, au avut loc unele frămîn
tări şi chiar acţiuni greviste, la care au participat muncitorii de la
societăţile „Prahova", .,Sondrum", ,,Creditul minier" şi „I.R.D.P.'' Petroliştii cereau mărirea salariilor şi imbunătătirea condiţiilor de viaţă.
In urma unei greve de scurtă durată a muncitorilor de la societatea
.. Prahova", direcţia societăţii, cil şi conduc-ătorii Camerei de munc-ă,
a~1 fn.,_t det<>rminaţi să promită rl'zolvarea cen•rilor formulate de salariaţi. ln a,:ela~i an. petroliştii dL• la sodetalco ,.Astra română" inainl<>ază un memoriu :Ministerulm Muncii, prin care cereau mărirea salariului. Ca urmare, Ministrul :'\I uncii a vemt la faţa locului şi a făcut
dtcva promisiuni care pină la urmă nu au fost realizate, ci au fost
urmatl' de Juarc•a unor noi măsuri repre!-ive.
In anul 1941, organele siguranţei din an•st judeţ. cercetează şi
inainkază CmÎii Marţiale un număr mare de muncitori, tineri şi int<.'leC'luali '.!", pe motiv că c-c.·reau m~ri!"l'a salariilor şi condiţii mai bune
de viaţă. Printre cd trimişi în faţa instanţelor de judeC"ată se numără
şi un grup dl' muncitori din Tirgodşte şi din comunele Valea-Lungă
şi Gura Ocnitd, precum şi dţiva ţărani din comuna Săcuieni şi un
sc·rg<>nt din OetaşamC'ntul dl' mu,wă din Găieşti '.!:,_ In comuna ValeaVoit·vozilor. organ,:.-le siguranţei urmăreau îndeaproape cinci membri
ai organizaţiei P.C.H. din localitate c-arl' ţineau legătura cu eomuni!)tii
ciin oraşul Tirgoviştc :.•c;_
Sub îndrumarea comuniştilor. în anii războiului antisovietic au
avut !ol' în difl'rite întrt'prinderi din judet o sc·ril• de manifestări împotriva hitleriştilor şi a războiului purtat dl' aceştia. Astfd, în toamna
anului 1941. muncitorii de la Arsc•nalul armatei din Tirgovişte refuzau să lut-reze· pt'stc orl'le de program, iar dacii erau totuşi forţaţi rebutau pic•sde, sabotau producţia. In acest scop, menţionăm scoaterea
din funcţiune a unei ,.maşini dl' grosime". care se folosea la confecţio
narea părţilor de lemn ale armelor şi a lăzilor pentru obuze, confcctionan'a unor lăzi de ambalaj rH.'conforme eu dimensitmile cerute, pC'ntru c-a armele ambalate să se defl'cteze în timpul transportului lor spre
front. rebutarea a sute de în-:.·hizătoarc de tun de.
ln societatea petroliferă „Astra română„ din Răzvad, muncitorii
au defectat un transformator eL·drie de man• putere, a eărui reparaţie
~1 In
condamnaţi

anii 19:34-l!l-U au fost înscenate peste 20 de procese, la care au fost
mai mulţi memb, i ai organi7.aţiilor revolutionare din Dimboviţa.
~--• Arhiva C.C. al P.C.R.. dos. nr. 2977, 29729 ·2, 7'13 şi 744, P. I. şi II.
~'ll Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 9522-4, f. 28.
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a durat două săptămîni, şi un motor electric care acţiona pompele. La
atelierele centrale ale societăţii „Prahova", la staţiile de compresoare
şi dezbenzinări aparţinînd societăţilor „I.R.D.P.", ,.Creditul minier",
,,Astra română", ,,Columbia" şi altele, muncitorii au produs numeroase
defecţiuni şi au scos din funcţiune pc timp îndelungat mai multe instalaţii.

In septembrie 1841, au fost cercetaţi mai mulţi muncitori de la
atelierele centrale „Unirea" din Gura-Ocniţei. pentru că sabotaseră
producţia şi îndemnaseră pe tovarăşii lor de muncă să lupte pentru mă
rirea salariilor. Un strungar rupsese un burghiu care costa 75000 de
lei, iar aşa cum rezultă dintr-o notă a siguranţei. ,,înainte cu trei săp
tămîni a def eclat şurubul mamcz de la strung clin acelaşi atelier" :.>î
În anul 1942, o mare acţiune de sabotare• a producţiei de război
are loc la Arsenal. În legătură cu acest fapt, organele represive din
localitate consemnau în raportul lor din 12 iunie 1942 că ,,. lrsenal11l
de la Tîrgovişte a fost incendiat" :!b_
Ostilitate-a populaţiei din Dîmboviţa faţă ele regimul militaro-fascist şi ocupaţia străină era deosebit ele puternică. La accentuarea nemulţumirilor populare contribuia şi lipsa de produse alimentan·, !;,i în
special a porumbului, c2re crease o stare de spirit foarte agitată. ln
legătură cu acest fapt. în raportul nr. 46904-1 clin B iulie 1942 al Comandamentului 5 Teritorial se spu1w : ,,Am rc1z11t în oraşul Tirgovişte
şi prin comunele acestui judeţ, şiruri înl regi de _femei şi copii care
umblă după porwnb, deoarece nu au ce :;(1. mu.nince, mor de Joa111e.
Pe la unităţile armatei se duc femei şi copii cc.re cerşesc sâ li se dea
o bucată de pîine sau 1m kilogram de mălai.. Dart,_ m1toriUîţile superioare nu iau măsuri din tinip ... sin tem erp11şi ca inl r-n zi su ne gasim
în faţa unei nemulţumiri care. din cauza Joamei, să se dea la acte care
ar periclita siguranţa statului" :rn.
Tot în anul 1942. în luna aprilie, este cercetat de organele siguranţei şi trimis fo faţa Curţii Marţiale din Ploieşti un agent ele pc
moşia Mihăescu din comuna Sălcuţa, judeţul Dîmboviţa, pentru că explicase celorlc1.Jţi argaţi că în U.R.S.S. oamPnii muncii se bucură ele
condiţii de muncă şi de viaţă cu totul diferite celor din Rom,1nia. El
afirmase că acolo ţăranii nu sînt exploataţi de moşieri, iar dacă va fi
încorporat şi trimis pe front, el se va alătura trupelor sovietice 30 .
Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 51791, f. 2 şi 6.
Fototeca Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C.
al P.C.R., cota nr. 10832.
29 Idem, cota nr. 10363.
30 Arhiva C.C. al P.C.R., dos. nr. 745, f. 7.
27

28
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1n anii următori a continuat să crească ura maselor largi populare din Dimboviţa împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a jugului
hitlerist. 1n fruntea acţiunilor muncitoreşti şi ţărăneşti pentru obţine
rea unor condiţii de viaţă mai bune au stat în permanenţă comuniştii
care, prin munca de lămurire de la om la om, cit şi prin răspindirea
şi popularizarea literaturii de partid, au educat în spirit revoluţionar
numeroşi muncitori şi ţărani din judeţul Dimboviţa. Aceştia au devenit luptători dîrzi, plini de abnegaţie, acţionînd sub conducerea P.C.R.,
pentru înfăptuirea insurecţiei naţionale antifasciste din august 1944,
care a deschis o eră nouă în istoria multiseculară a poporului român.
marcind începutul re\"oluţiei populan• în ţara noastră.
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25 DE ANI DE LA ALEGERILE
PARLAMENTARE DIN NOIEMBRIE 1946

CONTRIBUŢIA

FORŢELOR

DEMOCRATICE DIN JUDEŢUL
DIMBOVl'fA, CONDl1SE DE P.C.R., LA YICTORIA B. P. D.
GH. T. IONESCU

Comitetul judeţean al P.C.R Dîmboviţa socotea alegerile din noi~·mbric 1946 un moment important în lupta maselor pentru consolidarea cuceririlor înfăptuite şi pentru zdrobirea reacţiunii. însuşindu-şi
hotărîrile cu privire la alegeri, adoptate de conducerea partidului încă
ele la Conferinţa Naţională, într-un raport al Comitetului judeţean de
partid se sublinia că „a cîştiaa bătălia alegerilor înseanmă a hotărî

definitiv cursul de dezvoltare democratică a ţării şi că în viitoarrle
alegeri nu era vorba doar de o luptă pentru voturi, ci de o măsurare
a forţelor democratice, pe de o parte şi a reacţiunii de altă parte, că
aceste alegeri decid soarta democraţiei in ţara noastră" 1.

1n acele zile de• clocot

şi luptă

care anunţau mari prefaceri, codat seama că bătălia alegerilor
trebuiau întărite în primul rînd
organiza\iilc de partid, ec1re constituiau „statul major în conducerea
luptei". Şi într-adevăr, conducînd pc oamenii muncii la lupta pentru
înlăturarea primarilor şi pretorilor reacţionari, pentru mobilizarea tuturor resurselor materiale şi umane la susţinerea războiu li 1i antihitlerist, partidul comunist şi-a sporit prestigiul şi influenţa sa în rîndul
maselor dîmboviţene, lucru cor1 firmat de primirea în partid în numai
6-7 zile din luna ianuarie 1946 a unui număr ele aproape 400 de
membri:.!_ Acest fapt este consemnat şi într-o informare trimisă Comitetului Central al P.C.R. de către Comitetul regional al P.C.n. Praho\·a,
rnre cuprindea în raza sa de activitate şi judeţul Dîmbcviţa, informare
în care se scria că partidul comtmist reprezenta forţa cea mai puternică din întreaga regiune din punct de vedere al autorităţii şi influenţei.
Se sesiza cresterea cu deosebire a influenţei partidului comuni-;t in rîndul muncitorilor şi ţănmilor :i_

muniştii din judeţul Dîmboviţa şi-au
-va fi decisivă şi, pentru a o cîştiga,

1

~
3

Arh. centrală a C.C al P.C.R.. fond 1, dos. nr. 205, f. 8-11.
.. Chemarea", din 17-24 ianuarie 1946, p. 3.
Arh. centrală a C.C. al P.C.R., fond I, dos. nr. u, I. :H, 65, 90, 131, I 13.
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Dacă reacţiunea pierdw;e, după 6 martie 1945, o mare bătălie pe
terenul luptei politice, centrul luptei de clasă în România, deci şi în
judeţul Dîmboviţa, se strămuta precis în domeniul economic. Organizaţiile loc..-ale ale partidului comunist au apreciat că, pentru a cîştiga
alegerile, forţele demoe:ratice trebuie să înfrîngă reacţiunea într-o luptă
deschisă şi în domeniul economic.
Cercurile reacţionare din judeţul nostru, profitînd de greutăţile
economiL"e provocate de război. care continuau să se manifeste, la care
se adăuga şi n sece1ă c:umplită, desfăşurau o seric de acţiuni pentru
sabotarea redrC'sării l'c:onomice a ţării.
Lupta pentru rc-facC'rN\ economică începuse. La pa erau antrenate sindicatele, toate organizaţiile de masă şi obştl'şti, deci mii şi mii
de oameni. Evident. accentul principal !"C punea pe sporirea producţiei
in ramurile hotăritoarf' ale indw,tril'i. ln ac,~astă privinţă, la indicaţia
concl11cerii superioarC' de partid, se hotărăşte ca Arsenalul armatei din
Tirgo\"işte să treacă la producţia de pace, primind comenzi pentru căile
forate şi pentru piese de uz casnic"·
În industria pC'trolif'ră - care avea cea mai mare pondere în jucletul Dimboviţa - productia a cr<'scut, atin_gind in perioada mai 1946 noirmbrif' 1946 aproape 90010 din producţia din dinaintea războiului.
Sporirea producţil'i dP titei se n•aliza. în ciuda unor condiţii grele de
munl'ă. a sabotajului făţiş al patronilor, a foametei. Pentru a ilustra
ar·('~st.i situaţil' este re\'dator artic-0!111 din zic.rul „Scinteia" : ,,Reacfionnrii dr• la ,.Unirea" G11ra-Oc11iţei înfometează muncitorii", în care
sP n·lat<·az:i cum ace5tia sint supuşi unui regim de c-umplită înfometarl'. .,,ht,izi - se subliniază in articol - i119iiduinţa muncitorilor a
luat s_(irşit. Uniţi, ei sint hotliriţi să lupte împotriva acelora care incearcau să lovească în munca de ridicare a 1mei Românii libere, democratice şi prospere ..." 5 Asemc-nea cazuri erau întilnite şi la schelele
din Ochiuri şi Moreni.
ln această perioadă a refacerii cconomicL• a judeţului, transporturile feroviare au sporit continuu atît la mărfuri, cit şi la c..-ălători. Succesele feroviarilor se explicc\u prin refacerea rapidă a liniilor Titu-Pite~ti şi Titu -Pietroşiţa, precum şi B dării în exploatare, la 29 iunie
1946, a noii linii de cale ferată Tîrgovişte-Ploieşti G_
Consccvrnt politicii sale economice, guvernul democratic a luat
un şir de miisuri pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a maselor.
In februarie 1946 s-a făcut o nouă recalculare a preţurilor, au fost reduse impozitele pe salarii. Conform Legii nr. 96 din 16 fabruarie 1946„
a fost creat Oficiul economic judeţean. care avea sarcina de a aplica
în ,·iată măsurile amintite 7• Dind dovadă de vigilenţă comuniştii au

,. ,,România în reconstn.icl ie". Ed Dacia
5

TraJană,

„Sdnteia", din 6 februarie 1946, p. 6.
e „Scînteia", din 3 iuiie 1946, p. 1.
7 „Chemarea", din 10 martie 1946, p. 2.
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demascat pe speculanţii din Tîrgovişte, cc.re înşelau pe cet2ţeni. La un
speculant s-au găsit alimente, băuturi, şi săpun în valoare de două milioane lei. Toate acestea au fost confiscate de Of ici ul economic judeţean şi vîndute la preţ oficial oamenilor mt.ncii 8 . La o moară din
satul Corneşti lucrătorii Oficiului economic judeţean au descoperit
pînzeturi, talpă şi mari cantităţi de zahăr, ascunse de un moşier. ,5i
aceste produse au fost vîndute la preţ oficial cetăţenilor în judeţ !J_
Zi de zi muncitorii se conving că partidul comunist este partidul
lor, este apărătorul intereselor vitc1le ale m3sclor de la oraşe şi sate.
în bătălia pentru cîştigarea maselor de bază ale ţărănimii, Comitetul judeţean de partid a început mobilizarea ţăranilor la lupta
pentru satisfacerea unor revendicări economice imediate : combaterea
speculei, a sabotajului moşierilor expropriaţi, primirea titlurilor ele împroprietărire etc.
IaU't ce se scria în ziarul „Scînteia" : ,,ln plasa Găieşti lucrările
de definitivare a reformei agrare se apropie de sfîrşit... Opt echipe
de topometri au parcelat loturile în 11 comune... Direcţia Camerei agricole Dîmboviţa conduce lucrările tehnice ..." 10 . Acelaşi ziar, în articolul
,,Ţărănimea din judeţul Dîmboviţa desăvîrşeşte reforma agrară", sublinia faptul că reforma ag1·ară se defintiva şi în plăşile Pucioasa,
Matei Voevod şi Ghergani 11 .
Pentru ţăranii dîmboviţeni, comuniştii s-au dovedit a fi oameni
care-şi ţin cuvîntul dat. Ei au văzut cum acţiunea de împărţirea titlurilor de împroprietărire ia amploare. La începutul lunii iunie 1946 mii
de ţărani din judeţele Dîmboviţa, Muscel şi AŢgq au mers la Piteşti
şi, în cadrul unei impunătoare adunări, au primit titlurile de împroprietărire, chiar de la Dr. PetrE Groza 12 . Aqiunea a continuat. Duminică 7 iulie 1946, la Conţeşti, peste 40 de mii de ţărani din localitatL',
precum şi din comunele din jur au luat parte la o mare întrunire, cu
care ocazie peste 21.624 de săteni au primit titlurile de împroprietărire.
ln prezenţa dr. TraiP.n Săvulescu şi a lui Gheorghe Popescu, noul prefect, democrat, un plug cu 6 boi trage o brazdă adîncă pe una din moşiile expropriate, în aclamaţiile mulţimii 1:1.
Sub îndrumarea comuniştilor, organizaţia locală din Răcari a
Frontului Plugarilor a împărţit sătenilor lemne şi gaz. în vîltoarea
luptei de clasă se închega şi se întărea alianţa dintre clasa muncitoare
şi ţărănime. Astfel, în comuna Lunguleţu au sosit în primăvara anului
6 „Chemarea", din 13 august 1946, p. 4.
9 „Chemarea", din 17-24 ianuarie 1946, p. 3.
10 „Scînteia", din 27 februarie 1946, p. 2.
11 ;,Scintei&", din 18 februarie 1946, p. 3.
12 „Frontul plugarilor", din 14 it:nie 1946, p. 2.
13 „Chemarea", di111 15 iulie 1946, p. 1 sau „Frontul

1946, p. 1

şi

J.
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1946 muncitori din Bucureşti, care au adus sătenilor 400 litri petrol
lampant, 500 1, motorină, 31 sape, 10 fiare de plug şi au reparat gratuit uneltele agricole ale acestora 1~.
Comitetul judeţean al P.C.R. Dîmboviţa, ţinînd seama de faptul
. că după război inventarul agricol era redus, a luat măsura de a-i ajuta
_pe ţărani prin înfiinţarea unor centre de maşini agricole la Tîrgovişte,
Pucioasa, Voineşti, Mircea Vodă, Găieşti, Titu, Valea 1\-Iare. Măsura a
fost primită cu entuziasm de către ţărani - entuziasm exprimat prin
zeci de scrisori de mulţumire adresate Comitetului judeţean de partid' 15.
fn acela.şi timp, organizaţiile locale ale partidului comunist luptau
pentru realizarea unei mai democratice ~ezări a sarcinilor fiscale, mergind pină la scutirea de impozite a unor familii sărace, cu copii mulţi,
sau a unor văduve şi invalizi de război, în acelaşi timp luîndu-se mă
suri, împotriva foştilor primari şi notari care comiseseră abuzuri 16.
Iată de ce, în iulie 1946, un corespondent al ziarului „Scinteia"
care trecuse prin judc>ţ11l Dîmboviţa relata cele spuse de ţărani : ,,Sintem liniştiţi
ţărănimea şi

pentru cd alegerile care vin intereseazd în primul rind
muncitorimea ... Vor fi alegeri fn care plugărimea îşi 1,-a
spune liber ct.wintul ..." i;_

Dar în această efervescenţă revoluţionară este cuprinsă şi intelectualitatea. Incă din octombrie 1944, la îndemnul comuniştilor, se constituise comitetul de iniţiativă al învăţătorilor democraţii care-şi propunea să mobilizc>ze învăţătorimea judeţului la lupta pentru demo<.Tatizarea şcolii lt1_ Activitatea comitetului înv~ţătorilor democraţi din
judeţul Dîmboviţa s-a intensificat mai ales cind în fruntea acestuia a
fost ales învăţătorul comunist Gheorghe Popescu viitorul prefect
al judeţului.
Jn ziua de 9 septembrie 1946, in cadrul unei mari adunări a reprezentanţilor tuturor învăţătorilor din judeţul Dimboviţa, se ia în
discuţie Platforma-program a B.P.D. La sfirşitul
adunării,
într-un
mare entuziasm, învăţătorii şi profesorii dimboviţcni i~i dau adeziunea
la această platformă şi îşi exprimă în unanimitate hotărîrea de a o traduce in viaţă. După acest eveniment zeci de învăţători şi profesori cer
primirea în partidul comunist, conducătorul recunoscut al maselor în
lupta acestora împotriva reacţiunii. 19 Cu o mare influenţă în mase, cu
un uriaş prestigiu cucerit în vîltoarea luptei de clasă, cu un număr
sporit de membri partidul comunist pornea şi în judeţul Dimboviţa la
noi bătălii. ln ziua de 16 iulie se deschide oficial campania electorală
a P.C.R., printr-un uriaş miting organizat la „Arenele romane" din
H
15
16

i;

111
19

„Frontul plugarilor", din 19 aprilie 1946, p. 4.
„Scinteia", din 28 ianuarie 19-rn, p. 3.
„Chemarea", din 11-17 ianuarie 1946, p. 3.
,.Scinteia", din 11 iulie 1946, p. 2.
„Scînteia", din 12 octombrie 1946, p. 4.
„Chemarea", din 15 septembrie 1946, p. 3.
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capitală 20 . După

acest everiJment, pentru a cuprinde masele cele mai
largi în sfera activităţii politico-electorale, comitetul judeţean de partid
a folosit, la indicaţia conducerii partidului cele mai variate, mai largi
metode şi forme de activitate în mase : adunări, mitinguri, întilniri,
unde luau cuvîntul cadre de bază ale partidului. Cîteva cifre sînt edificatoare : pînă la începutul lunii octombrie, în cadrul şcolilor de partid şi ale B.P.D. au fost pregătiţi peste 100 de electori permanenţi, la
care s-au adăl!gat zeci de propagandişti speciali, au fost deschise aproape
170 de case ale alegătorilor, au fost difuzate peste 27.000 broşuri „Uzina
.şi ogorul" sa 1.t „Pămîntul este al nostru şi ştim a-l păstra", editate de
B.P.D. ; 25.000 afişe, lozinci, 32.000 fluturaşi. Este interesant de cunoscut textul unui asemenea fluturaş care a fost difuzat în toate satele judeţului :
,,ŢARANI

!

Ascultaţi

aici cuvîntul,
B.P.D. v-a dat pămîntul;
Dacă vreţi să vi-l păstraţi
Soarele toţi să-l votaţi !" 21

în cele 4 luni de campanie electorală au fost trimise din Tîrgovişte,

Găieşti, Pucioasa în întreprinderii, la sate, peste 18 echipe de
teatru, 37 echipe artistice mixte (cor, dans, teatru), 7 fanfare, 2 caravane cinematografice 22 .
Este evident că folosind astfel de mijloace de o mare diversitate,
forţele democratice, au pătruns în toate întreprinderile, instituţiile şi
comunele. În perioada august - octombrie 1946 au fost organizate
peste 370 întruniri electorale, la. care au participat 280.000 de cetăţeni.
Cu această ocazie au fost depuse listele comune de candidaţi ai B.P.D.
In fruntea listei B.P.D. Dîmboviţa figura militantul de frunte al P.C.R.,
tovarăşul Constantin Pîrvulescu, urmat de C. Sandu (reprezentantul
P.C.R.), iar de la P.S.D. - I. Bănulescu 23 •
Activitatea B.P.D. se intensifică şi, la 11 noiembrie 1946, Comitetul judeţean al P.C.R. Dîmboviţa organizează o mare adunare electorală la Tîrgovişte, unde ia cuvîntul tovarăşul Constantin Doncea, vorbind despre poli tic a P.C.R. şi despre marile realizări ale guvernului
democrat. In i.ot cursul campaniei electorale, P.C.R. s-a afirmat ca forţa
politică principală din judeţ. Fiind cel mai puternic şi mai influent dintre partidele B.P.D., partidul comunist a dus greul muncii politice în
campania electorală 2 \
20

1946,

,M. Fă1.u , Din istoria politică a României contemporane, Ed. politică,

Bucureşti, p. 133.
21 „Scînteia", din

22
23
21

18 septembrie Hl46, p. 2.
,,Chemarea", din 10 noiembrie 19-!6, p. 2.
„Scînteia", din 19 octombrie Hl46, p. 2.
Arh. centrală a C.C. al P.C.R.. fond 1, dos. nr. 209, f. 7-1-75.
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Spre sfîrşitul campaniei electorale devenise tot mai vizibilă deplasarea maselor spre forţele democratice şi în special spre P.C.R. Una
din dovezile concludente o constituie sporirea numerică a organizaţiei
judeţene P.C.R. Dîmboviţa, care, în noiembrie 1946, număra 18.086
membri, dintre care 8837 de muncitori, 8645 ţărani, 83 intelectuali,
424 funcţionari şi 28 militari 2~•. Un însemnat număr de oameni ai
muncii era cuprins în celelalte partide şi organizaţii democratice. Frontul plugarilor număra, în noiembrie 1946, 37.740 de membri, din care
85% ţărani, 8% muncitori şi 7% intelectuali ; P.S.D. număra 5780 de
membri :!t.i_
Aceste c:ifre n-ar fi grăitoare dacă nu le-am compara cu unele
date privind potenţialul partiddor reacţionare, sub raportul numărului
de membri. J\stfcl. in noiembril' 1946, P.N.Ţ. (Maniu), cel mai puternic partid al reacţiunii, număra doar cca. 3500 membri, nemaicrescind
cu nimic din !una septembrie ; dintre ei, 80¾ erau preoţi cu moşii şi
militari deblocaţi, l!i% ţărani înstăriţi şi foşti legionari. Slăbiciunea
acestui partid rezulta atit din numărul redus de membri, cit mai ales
din faptul că i~i pierduse legăturile cu masele.
Victoria for\elor democratice în alegeri devenea evidentă, fapt
relatat în ziarul „Sdntcia" : ,,Cu dl ne apropiem de punctul culminant al campaniei electorale, cu atit ni se întăreşte convingerea în victoria luptei noastre" "! 7.
La l!l nuil·mbrie 1946 cc:tăţer.ii judeţului Dimboviţa şi-a dat votul
pentru reprezentanţii 8.P.D., pentr11 democraţie ~i bunăstare. Din 179.011
alegători au votat pentru B.P.D. un numcir de 141.570, pentru P.N.Ţ. 41.500, iar pentru P.N.L. - 25.500 :!I-(.
Totu~i, rC'acţiunea a urmărit să exercite presiuni asupra alegăto
rilor. Un corespondent al ziarului „Sdnteia„ scria că în comuna Pitaru
s-au aruncat grenada în curtea preşedintelui !<'rontului Plugarilor, iar
intre comunele Bărbuleţu - Voineşti, Riul Alb - Voineşti, Titu Odobeşti au fost tăiate firele telefonice 29 . Asemenea incidente s-au
mai petrecut şi la Dobra, Băleni, Izvoarele, Măneşti. Dar atacurile
reacţiunii au fost înfierate de cetăţeni. Cei prezenţi au intervenit energic pentru a pune în siguranţă centrele de votare. Este de remarcat
că, exceptind puţinele cazuri menţionate, în celelalte comune alegerile
au decurs în ordine :li_ ln ciuda acestor acţiuni teroriste, masele de alegători, în majoritatea lor, au votat pentru democraţie, pentru guvernul
democrat.
Arh. comitetului reg. P.C.R. Ploieşti, fond 3, f. 89.
Loc. cit., f. 119.
-n „Scinteia", din 29 septembrie 1946, p. 3.
28 „Scinteia", din 23 noiembrie 1946, p. 2.
29 „Scinteia", din 21 noiembrie 1946, p. 1.
30 „Scînteia", din 22 nwcmbrie 1946, p. 3.
25

28
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Lista B.P.D. Dîmboviţa a ie!'!it în întregime vidorioasJ iar reprezentantul P.C.R. - tovarăşul C. Pîrvulescu - a întrunit cel mai mare
număr de voturi, în comparaţie cu reprezentantul reacţwni1, care a
fost înfrint în mod lamentabil ::i_
Succesul forţelor democratice a fost primit cu un entuziasm de
nedescris de oamenii muncii din judeţul nostru. În mod spontan, la
Moreni, Tîrgovişte. Căieşti, Titu, în comune au avut loc mari mitinguri şi adunări prin care cetăţenii salutau victoria răsunătoare a B.P.D.
Cu această ocazie sînt adresate' conducerii partidului zeci de scrisori şi
telegrame în care se arăta ata~amcntul oamenilor muncii faţă de P.C.R.
Este interesantă în acc'st sens „Moţiunea" adunării populan' din Moreni,
adoptată în ziua de 23 noiemhrie : ,,Noi cetăţeni de toate categoriile ...
din regiunea Moreni, întruniţi azi 23 noiembrie 1946 în mitingul B.P.D.
al regiunii petroliere Moreni, luînd cunoştinţă despre victoria Blocului
Partidelor Democratice, salutăm cu entuziasm. această victorie a democraţiei româneşti... conştienti că linia trasată de B.P.D. va aduce un
viitor luminos ... ne luăm. angajamentul că vom. contribui cu munca
noastră şi cu hotărîrea noastră, pentru înfăptuirea platformei program" 32 • O astfel de moţiune este trimisă Comitetului Central al P.C.R.
şi de către sătenii din Ludesti. :u
Victoria strălucită obţinută de forţele democratice din judeţul Dîmboviţa a constituit o nouă eonfirmare, că cC'tăţcnii dîmboviţeni erau
pentru progres, pentru o Românie nouă.

11

:u
33

,.Scînteia", din 23 noiembrie 1946, p. 2.
Arh. centrală a C.C. al P.C.R., fond 4D, dos. nr. 88-17, f. 18.
„Chemarea", din noiembrie 1D4G,
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TIRGOVIŞTE

IX

DESFAŞl~RAREA

EYENIMESTELOR DE LA 1821
MIRCEA T. GEORGESCU

Soeotită încă la finele secolului al XVIII-lea între oraşele principale
:ale ţării. aşa c-um apare in „Principes de geographie", Paris 1784 :!, Tîrgoviştea înrer,htrează totuşi prin mutarea dcfinitiYă a capitall'i la Bucun·şti. dupd diama lui Brincoveanu, o spectaculară deeădcre ec-onomică
·.-;;i politică.
Regresul onsului e dovedit şi de uimitoarea scădere a populaţiei,
de la peste 50.000 locuitori cît număra pe vremea lui Matei Basarab la
numai 2-3 mii la începutul secolului al XIX-lea 3 .
Lcgîndu-şi numelc de aproape toate marile momE'nk ale dezvoltării istorice şi culturale a Ţării Homâneşti, parte clin ele înscriindu-se
în fondul valorilor naţionalc, Tirgovi'>tea va fi trezită din părăsirea la
care o condamnaseră domniile fanariote, in ajunul puternicei mişcări
populare conduse ele Tudor Vladimirescu.
Prologul acesteia, ca şi tragicul sfîr5it al eroului, ba chiar al
.acţiunii în sine, nu pot fi desprinse ele e\·er,_imentele petrecute aici.
Majoritatea istoricilor recunosc că „Revoluţia" de la 1821 a fcst
~cedată de o creştere a spiritului combativ al maselor, concretizată
:într-o seric de mişcări izolate. cele mai violente fiind cele ale dîmboviţenilor şi în ~pecial ale tîrgoviştenilor.
Supuşi unor inumane silnicii de către biv vel logofătul Barbu
Belu, crunt ,.;poliator, rămas în amintirea localnicilor cu urîta faimă
„Belu beleşte", moşnenii din Bezde!:id şi Ţîţa, după mai multe plîngcri
1 Comunicarea a
fost susţinută la Sesiunea ştiinţifică pe ţară organizală
de Societatea de ştiinţe istorice din R. S. România la Turnu Severin în zilele
oe 4-5 aprilie 1971.
2 Revue historique ctu sud-esl Europeen, XVIII, 1941, p. 306.
3 Al. A. Popescu-Runcu, Catagrafia jud. Dîmboviţa la anul
1810, p. 10 ;
Ion Codru Drăguşanu în „Pelegrinul transilvan", ESPLA, p. 55, face sugesliva
remarcă : ,,Pe cind în toată România nu e o palmă de pămînt fără proprietar,

în

Tirgovişte

sînt sute de case, date cu curti

şi

grădini,

în posesia cucuvaelor" ;

'William Wilkin~on, Starea principatelor române la începutul veacului trecut. în
.. Buletinul Societăţii regale de geografie", vol. LV. Hl36, p. 207-208 : ,, Tîrgoviştea

a fost cu încetul părăsită de restul locuitorilor săi, iar azi nu este decît un sat.
1n el sint mai multe ruine din clădirile vechi, printre care palatul voievodal".
-- c. 5-GI
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făcute noaptea pe furiş lui Iancu Văcărescu, ispravnicul judeţului, ,,s-au
ridicat in februarie 1819 şi au venit la Bucureşti, jeluindu-se la stăpî
nire şi cerind dreptate pdtimirilor ce au cercat şi îndestulare la pă
gubirile lor şi asupririle ce li s-au făcut" 4•

Mai puternică a fost acţiunea tirgoviştenilor faţă de încercarea lui
Alexandru Şuţu de a le răpi moşia, pentru a-şi înzestra pe una din
fiice, Catinca, ce trebuia să se mărite cu Manolache Băleanu 5•
,,Curajoşi şi nespuşi" 6, tirgoviştenii, hotăriţi să-şi apere moşia, au
alungat pe slujbaşii domneşti, ce veniseră să le comunice hotărirea Divanului, trirniţînd apoi la Bucureşti o impresionantă delegaţie de 300 de
reprezentanţi pentru a prostesta contra ilegalităţii. Incercarea domnului de a opri intrarea acestora in Bucureşti prin mitropolit şi mai mulţi
boieri, a eşuat Strigind furioşi şi imbrincind pe slujitorii curţii, masa
răzvrătiţilor, a ajwis pînă la palatul domnului, care, deşi tremura de
frică, privind scena de la una din ferestre, a intervenit cu forţa, pedepsind cu închisoarea pe cei mai îndărătnici „ca pe nişte nesupuşi şi

zurbagii"

7•

După moartea domnului, o nouă delegaţie şi mai numeroasă s-a
pornit spre capitală, cerind văduvei răposatului voievod să repare nedreptatea săvirşită de soţul ei. Aceasta a trimis Divanului toate hîrtiile cerute de tirgovişteni, iar Divanul, interesat să evite noi tulburări, acum dnd Tudor cu pandurii lui se îndreptau spre capitală, a
dat hotărirea prin care se restituia Tîrgovi'?tei moşia „cum a fost mai
înainte", arzindu-se în faţa delegaţilor hrisovul domm:sc, contestat de
ei cu in\'crşunare 8
Dirzenia cu care tirgoviştenii şi-au apărat drepturile, amploarea
acţiunii ce a trecut de limitele ora~ului, împletirea în final a revoltei
lor cu începuturile mişcării conduse de Tudor au determinat pe unii istorici să afirme că aceasta din urmă ar fi început de aici 9. Chiar dacă
înregistrăm cu rezerve afirmaţia, recunoaştem că îndrăzneaţa ridicare
a tîrgoviştenilor, neîndurători contra oricăror forme de asuprire socială
sau naţională, oglindea starea de spirit a vremii, justificind furtuna
ce a urmat.

' Emil Virtosu, Corespondenţa Uterard dintre Nicolae ~i Iancu Văcărescu
1814-1817, Buc. 1939, p. 52 ; Gh. Georgescu Buzău, N. Balcescu, E.L.P., 1956, p. 122.
:. Ion Ghica, Scrisori, ESPLA, p. 124.
li Radu Gioglovan, Doui procese pentru apărarea moşiei oraşului Tîrgovişte
in secolul XIX, în .,Studii şi articole de istorie•', II, 1957.
; V. A. Urt,chia, l!toria Românilor, voi. XII, p. 481-48'.?.
H Radu Gioglovan, op. cit., p. 484.
\I Samoilov, Rdircoala de la 1821 din Ţara Românească, în _,Analele românosovietice, nr. 2/1956, p. 102. Afirmaţia se sprijină pe însemnările lui Ignatie
Iacovenco, funcţionar la Consulz.tul rus din B1.1cureşti, contemporan al evenimentelor.
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Narînd evenimentele evocate mai sus, C. D. Aricescu concluziona
că „Revoluţia

era în aer

şi

nimic n-o mai putea opri de a nu izbucni"

10 •

De altfel, Tudor însuşi avea în fosta capitală oameni gata să-l urmeze. Abia ajuns în Bucureşti, recomanda Divanului numirea paharnicului Drugănescu ca ispravnic de Tîrgcvişte, acesta făgăduind „a
strînge pînă la 1000 oameni vrednici şi înarmaţi" 11 . Cerea mai apoi
marelui vistier să uşureze claca pentru locuitorii satelor din plaiul Dîmboviţii, precum şi dările ţiganilor domneşti şi a masalagiilor (făclierilor),
specificînd că are nevoie de o bute de păcură „pentru unsul roatelor

tunurilor, a
vre1ne" 12.

căruţelor

şi

pentru a avea aici

să

aprindem masale

la

Fixarea de către Alexandru Ipsilanti a cartierului general la Tîrgcvişte a întrerupt dezvoltarea legăturilor conducătorului pandurilm·
cu oraşul nostru. Alegerea Tîrgoviştei ca reşedinţă a popasului său în
Ţara Românească a fost făcută de lpsilanti încă înainte de a trece Milcovul, în momentul în care i se comunica dezavuarea mişcării sale de
către ţar.

Comunicîndu-i lui Tudor condiţiile în care ar fi dispus să renunţe
îl anunţa că pînă la primirea răspunsului „va sta Jortific.:at
într-un oraş din părţile muntoase ale Ţării Romcîneşti" 1:1_ Numai intervenţia energică a lui Duca 1" l-a hotărît să meargă mai întîi la Bucureşti. La 1 aprilie, ridicînd tabăra, a pornit prin Cornăţel la Tîrgoviştc,
unde a ajuns peste două zile.
Pentru ocrotirea taberei generale 13 „generalismul", cum se intitula de acum Ispilanti, a căutat să-i asigure flancurile, lăsîndu-1 pc
Duca la Ploieşti cu cca. 800 oameni, pe Orfanos la Mărgineni, în timp
ce căminarul Sava rămînea în Bucureşti. Pentru o şi mai mare siguranţă, prinţul Cantacuzino staţiona într-un cătun la nord de Tîrgovi)tc,
iar Colocotroni cu detaşamentul lui s--a întărit la Mănăstirea Xucetul. w
Totodată, Ipsilati a ordonat şi fortificarea oraşului, împlinind promisiunea făcută anterior ţ2rului. în acest scop „s-au apucat a destupa. ~anţurile

la

acţiune,

10

şi

C. D. A,icescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova 1874, p. 12 ;

Georgescu-Buzău, o. c., p. 22 ; Dan Berindei şi Traian Mutaşcu, Aspecte
militare ale răscoalei populare de la 1821, Ed. Militară, p. 9 : Andrei Oţet.ea, Caracterul mişcării conduse de Tudor Vladimirescu, în „Studii", nr. 4 1967, p. G73.
li Documente privind istoria României.
Răscoala din 1821
1D51l, vol. I,
p. 408 (în continuare vor apărea numai sub denumirea : Documente). '
l2 Idem, vol. II, p. 57.
13 Documente, vol. IV, p. 154-155.
g Documente, vol. IV, p. 248-249.
15 Idem, vol. IV, p. 186-187.
16 Documente, vol. V, p. 305.

v.

Gh.
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c<: sint in jurul Tirgoviştei", rechiziţionind pentru lucrări oameni din
judeţele Dimboviţa. Muscel, Praho\'â şi Săcuieni. 17
In cadrul măsurilor organizatorice a creat

un consiliu de război,
format din fra\ii săi Nicolae• şi Gheorghe, Gh. Lasanis comandantul
oraşului, genl'ralul Gherasie Orfanos ş.a. 18 ; a alcătuit un „batalion sacru", compus din „juni luminaţi şi plini de patriotism" l!l, singurul corp
disciplinat din întreaga sa armată.
NPavind munitie ,.au poruncit de s-au cleztielit Mitropolia ce era
inrălită cu plumb", prin topirea acestuia obţin indu-se gloanţele necC'Sare
.. ~c-ph~nc-lc-i [munitiei n.n.] 05tirilor''. :.'O
Sl'diul t2herl'i gl'nerak şi locuinţa comandantului suprem s-au fi"Xat la casa lui GC'artoglu, elC'rist înfocat, una din cele două scări ale
imobilului fiind dl•darată scară sacră, accesibilă numai persoanelor cu
rang prind:ir. :!t
Spc.•rind într-o ~l'dc>rC' de> durată în \'<'ehea capitală, Ipsilanti s-a
gindit să atragă aid pl' mitropolit şi o parte din boierii ţării. în vederea
alcătuirii unui guvern pro,·i1Uriu, care să in~rijcaseă de treburile ţării
şi ck• nl·,·oile armatc>i. :!:! Pl.iriul a fost zădărnicit de Tudor prin închiderea boic:>rilor la RC'l\'edC're. u!1dc ii ţinea sub o strictă supraveghere.
Totuşi, aşezarc-a lui Ipsilanti la Tirgo\'işte a re-dat oraşului aspectul
unui ec-ntru cu o febrilă acth•itatc- politică. Numeroase depeşe veneau
sau pl('(·au de· aici, dudnd ordine sau aducînd ştiri prinţului. Activitatea poştei_ aproape inexistc:>ntă pină la 21 martie, cunoa5te
după
această dată o bruscă înviorare>. :?:I In aprilie şi mai, numărul ştafetelor
din Bucureşti şi alte oraşe ale ţării creşte necontenit, ca şi al celor care
plecau din Tirgovi5tC'. 2 ~
Pentru români, mişc:arc-a c·tcristă a răma5, o mişcare străină, nu
prin ţC'lurile ei, care fără indoială s-ar fi bucurat de sprijinul unanim
al poporului, d datorită lipsC'i de autoritate a conducătorului ei, ce le
amintea si de- impopulara c-poc[: fanariotă, dar mai ales datorită jafurilor săvirşite. Tirgoviştea 5i regiunile apropiate au simţit, mai mult
decit toate celela!te zone ale- ţării, efectele alegerii sale ca sediu al
cartierului general etc-rist. Căpitanii Iordache şi Farmache, venind de
i; Al.
Ciorănescu „O insemnare românească despre
Eterie" (Insemnarea
aparţine cAlugArului Gherasim de la Mănăstirea Vintilă-Vodă din Buzău)
in
.. Revista istorică". oct.-dec. 1P34. o. 309. Faptul e relatat în Documente, vol. V.,
p. 30G-307 şi Documente, IV, p. :!50. Referirile din urmă, pe un ton ironic, menţionea~ă ir.eficienta întăriturilor pentru posib1lităţil~ de asediu ale vremii.
1~
11 '
:.JJ

Documente. V. p. 306.
Documente. IV. p. :!50 : Aricescu. Istoria revolutiunii române. p. 2()4.
Documer,te, voi. V. p. 70 : Doc-mnente, IV, p. '.!50 ; Documente. II, p. 36~.

nesăbuit

Actul

!I

~I eleristilor a contribuit mult la ruinarea celebrului monumPTit.

Documente, \'. p. :108 : Documente, IV, p. 2-t9-250 ; Aricescu, Istoria,

p. 259.
'.!.I

Anrlrei Oţet~a. Tudor Vladimirescu. Ducur~şti 1N5, p. 250.
Emil Virtosu. In:.?l. Date şi fapte noi. Cartea Românească, 1932, p. 49.

i:

Ibidem, p. 75-34.

!J
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la Craio\'a spre Bucuresti, ,,din Gâieşti au abătut drumul la Tîrgovişte,
1mde arnâuţi111c>a a jefuit tot ce a put11t" :!\ continuîndu-şi apoi drumul
spre destinaţie·.
Dup{1 stabilirea lui Ipsilanti aici, prădăciunile şi jafurile au devenit
fapt cotidian. fiind condamnate chiar ele unii compatrioţi ai prinţului,
profund îndLireraţi de compromiterea, prin astfel de practici, a unei acţiuni dC' carC'-'!i lcgascrt1 atîtea speranţe. Nciniţic:ţi asupra ţelurilor miscării. arnăuţii .care nici pe mai mar('le lor nu c11nostcau" îşi făcuseră
din jefuirea pc1pl!hţici tm crez. fălir,du-sc chiar cu el. Lezaţi în avutul
şi tihna vieţii lor, loc&lnicii n':1em1 să se plîngă prinţului, dar plecau
bkstemînd, dcoarecL· a.cesta. ÎE loc să oprc'ască abt11:urile, căuta su-1
scuze pe făptoşi, pc motiv că „sint oştasi lin<'ri şi d('ci nedeprinşi cu
disciplina". w
Pentru a-şi salva viaţa, mulţi orăşeni au fugit spre locuri mni
ferite. Chiar linele, familii de greci r:u se simţeau în sigur.mţă. grăbin
du-se să fie cît mai departe de arnăuţii prinţl 1 lui. :2 7
Spre a linişti spiritele, profund nemulţumite de comportarea arnăuţilor săi, Alexandru Ipsilanti dă, la 19 apriliE, clin Tîrgovişte, o proclarnc1ţie :2., cJtrc locuitorii Ţării Rom{meşti „fii nobili ai Daciei". Aj•.ms
în părţile „capitalei dacice", spunea el, era r..erăbdător s[1 treacă pc
pămîntul patriei sale iubite. Proclamaţia, puternic influenţată de idealurile democratice ale Revolutiei burglwze din Franţa, prezenta viitorul ţării noastre într-o lumină deosebit de promiţătoare.
Dar între vorbele şi faptele acestei căpetenii eteriste n-a fcst niciodată o concordanţă. Fa!1aticul patriot, g2ta oricîr..d să- 0 i dăruiască. în
vorbe, viata pentru libertatea ţării. '5i-o păzea cn marc grijă, ocolind o
întîlnirc directă cu in2micul, justifieînd observaţia lui L2urenc;on că nu
şi-ar fi pierdut b!'aţul pentru vitejie Şi la Tîrgoviste, tcmînclu-sc de
asasinat clin partea vreunui arnăut 1wdisciplinat. trăia izolat ele trupă,
stînd cu ferestrele astupate la locuir.ţă sau dormind deseori pe la viile
din jurul or::i'!ului. :!!J
Deşi, prin kgile ostăşeşti erau interzise furtul şi beţia :m, timpul
cit oraşul a fost sediul cartcrnlui general, jc1furile '?i prădăciunile n-an
încetat. In vreme ce printul şi anturajul săli intim se delectau. organizînd scără de· SC=l!'ă baluri şi petreceri, mcs0 pon:poasc, spectacole sau
conC'erte, arnăuţii, la rîndu-le, jefuind sate şi or2,'!c, o duceau într-o
permanentă beţie, ,,din cauza abundentei l'inului în aceste locuri". :11
Îndepărtînd de lîngă sine comandanţi ('U oarecare pregătire militară ca Duca., Culccotroni sau Farmache, care stăruiau să-i întîminc pc
2,

Documente, V, p. 61.
78.
Documente, II, p. 42 ; Documente, V. p. :itJî : Aricescu, Acte, p. 15:3-134.
Documente, II, p. 82-84; Aricescu, Acte. p. 151.
Aricescu, Istoria, p. 260.
Aricescu, Acte justificative, p. 141.
Documente, V, p. 300.

~ Idem, p.
27
28

29

JO
Jt
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turci la trecerea Dunării, amintindu-i mereu de o îndatorire la care.
dată fiind poziţia Rusiei, pentru moment renunţase, lpsilante a încredinţat isprăvnicia Tirgoviştei lui Geartoglu „care administra patru judeţe"', şi comanda trupelor de aici lui Caravia, care era tot atit de necunoscător in cele militare „pe cit de per/ ecţionat in cele mai infernale

crime"'. 32
lngăduind fiicelor sale să petreacă irt compania lui Nicolae Ipsilanti, Geartoglu obţinea de la acesta ordine de rechiziţii ce-i îngăduiau
să ridice cantităţi însemnate de cereale şi turme întregi de vite, nu
numai de 13 boieri, ci şi de la ţărani, chipurile pentru hrana ostaşilor,
dar cea mai mare parte erau trecute peste munţi, aducind zelosului
ispravnic venituri apreciabile. Pagubele suferite de localnici au fost
enorme : ,,Geartoglu a fnceput - spune un izvor contemporan - să
jupoaie populaţia satelor, aducind t'itele şi alte produse la Tirgovişte
„cu voie şi fMă voie .. , făcindu-se un nepoi•estit jaf, de se va pomeni
in viitorul veac"'. 3:I
Şi mai lipsit de scrupule, Caravia, la rindul său, prăda şi jefuia
fără nici un fel de formă, ştiindu-se ocrotit de prinţ care rămînea insensibil la plingerile celor păgubiţi. :l'o
Jafuri!e eteriştilor au marcat o primă etapă a jertfelor făcute de
tirgovişkni în dramatica desfăşurarr a cvenimC'ntelor de la 1821.
Trecerea Dunării de către turci, sub comanda lui Chehaia Bey, a
produs panică in tabăra ':le la Tirgovişte. La rindu-i, Tudor, cliberindu-i
pe boieri, voia să-i trimită :c:ub pază spre fosta capitală, dar aceştia au
reuşit să fugă la Braşov, în timp ce l'Onducătorul pandurilor se retrăgea
C"ătrc Oltenia, unde n-a mai apucat să ajungă, fiindcă la porunca lui
Ipsilanti, dispus oricind să arunce vina incompetenţei sale pe seama
altora, a fost prins de călrl' Iordache Glimpiotul, la Goleşti, şi adus
sub marc pază la Tirgovişte.
Dat pe mina lui Caravia, Tudor a fost crunt chinuit. acesta sperinci să obţinii de la C'l ins<.'mnate sume de• bani. Helatind faptul, Liprandi face dreapta observaţie a scopurilor urmărite de eterişti cind îl
schingiuiat! pf' conducătorul pandt!rilor : ,.Acest scelerat [e vorba de
Caravia n.n.J a supus pe Tudor la tot felul de chinuri, numai pentru a
:u După Liprandi. Consiliul de război eterist ar fi trimis în secret o scri~oare de iertare ţarului. Recunoscîndu-se vinovaţi, membrii săi erau dispu.5i să
rrnunte 1„ acţiune, dacă li s-ar fi dat un mic district în Grecia, unde să-şi tră
iască restul zilelor in linişte (Documente, V, p. 3:-16-307)
:LI Documente, V, p. 83 ; Aspecte similare dau şi Cioranu ._i Voinescu, iar
Liprandi arată că „pe scurt, un ţinut care, dacă se respectă ordinea, poate să
intretină o arme.tă enormă, a fost adus în citeva săptămîni în situaţia nu numai
de a nu putea aproviziona 16.0U0 oameni, ci şi de a nu lăsa nimic pentru hrana
proprie a ţăranului".
:11 Documente, IV, p. '.!50.
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afla astfel unde a ascuns banii, căci credea că are sume mari, iar descoperirea lor interesa pe toţi, mai mult chiar decît toate acţiunile lui
Tudor". 35
Dacă nu se ştie încă sigur locul uciderii lui Tudor, mulţimea şi
,diversitatea v0rsiunilor ducînd mai degrab:"i la o derută decît la o lă
murire a problemei, sigur rămîne faptul că odiosul asasinat ordonat de
Ipsilanti. a fost săvîrşit de către ucigaşul Caravia.
Alt fapt ce nu îngăduie dubiu e acela că Tudor a fost ucis la Tîrgovişte, că osemintele lui odihnesc în ţărîna oraşului martir, amestecîn-du-se cu acelea ale străluciţilor înaintaşi. I-a fost hărăzit oraşului să
primească şi această jertfă scumpă, ce va constitui totuşi preţul unei
izbînzi şi anume sfîrşitul unei epoci de suferinţă şi umilire şi zorile
unei noi ere de luptă şi înălţare.
Cu uciderea lui Tudor, cartea mişcării de la 1821 fusese jucată, şi
-eşecul Eteriei era de neînlăturat. Cu toate acestea Tîrgoviştca va rămîne
incă prinsă in hora evenimentelor.
După un scurt popas la Bucureşti, r.hch3ic! B0y s-a îndrc,ptat spre
Tîrgovişte, unde se afla încă Ipsilanti, înfrîngind cu uşurinţă tentativa
ele rezistenţă de la Cornăţel şi Mînăstirea :Nucetul. 36
Auzind de înfrîngere, Ipsilanti, care părăsise ora5ul şi rătăcea prir,
împrejurimi dezorientat şi Vi.ră intenţia de a-şi măsura forţele cu inamicul, s-;:i grăbit să pornească către Piteşti pentru a-şi asigura viaţa.
La rîndul său Chehaia Bey venea la Tîrgovişte cu gîncluri vrăjmaşe,
fapt mărturisit de măsură luată încă înainte_, de a intra în oraş, trimiţ ind „ştire starostii de sudiţi au strice şti de acolo, ca să strîngă pe toţi
sudiţii lingă conacul său, pentru a nu li se intîmpla vreo primejdie". :-1 7
Turcii au respectat pe puţinii supuşi crăieşti răma_<;;i în oraş, restul gă
sind că c mai sănătos să-l evite. Pomelnicul bisericii Tîrgului confirmă
cele de mai sus : ,,Acesta este domn11 Ale.re, s11dit chesaricesc, carele.
cu corajiil său au stătut ca un consulat cînd au venit turcii să gonească
pe greci din ţară fiind leat 1821, şi cînd au venit aici la Tîrgovişte i-au
întimpinat cu cele trebuincioase şi, îmblînzindu-i cu cuvinte bune, au
potolit pornirea şi gîndul lor cel rău ce-l aveau asupra acestiii oraş ca
să-l prăpădească" 38 .

Sosirea turcilor în ora) a avl!t loc la 29 mai, ,,duminică pc la
prînz" :m_ Aici Chehaia Bey a primit )Î închinarea căminarului Sava
care, venind de la Bucureşti ~i dorind a obţine clemenţa turcilor, şi-a
:1,;
31 ;

Documente, p. 300.
Documente, IJ, p. 258. De la Cornăţel, Duca a fugit, de frică (Documente, V,

p. 310).
:1,
36

Documente, V. p. 89.
Pomelnicul bisericii Tîrgului

alcătuit

la

leat

1823

de

Ioniţă

Tănăsescu,

p. 28, publicat de noi în „Glasul bisericii", anul XXV, nr. 1-2 ian., febr. 1966, p. 89.
3~ Virgil Drăghiceanu,
Călăuza monumentelor istorice din judeţul Dîmbo1.}iţa, p. 13.
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unit forţde ct1 ale lor şi împreună s-au pornit după pradă, urmărindu-i
pe fugari pină în virful muntelui. 1,u
De spaima turcilor, mulţi orăşeni se adăpostiseră in Mănăstirea
Viforita din apropiere. Aflind aceasta, turcii, care veniseră „spre izgonirea aµostaţilor, au călcat şi schitul Viforita, jefuind tot ce au găsit". H
Lăsind la Tirgovişte „un beşlega cu rief er;", Chehaia Bey s-a întors la Bucureşti. Retragerea sa încheia dramatica pBrticiparc a Tîrgoviştei la evenimentele din anul 1821.
!\lor~i!1t11l P.eştiut al lui Tudor leagă numele oraşului dP ţeluril~
înalte aie miscării conduse de el, dezvoltind în conti!"'.uare tradiţia ~ocală de luptă· contra împilării naţionale şi pentru dreptatea-socială, mereu evocată de ruinele fostei reşedinţe domneşti.
Mişc-arca pandurilor -:;i falnicul ei conduc-ător au rămas scumpe
tirgoviştenilor şi nu greşim afirmind că duhul ei, .ilături de amintirile
unor vremuri de justificată mindrie pentru noi, a creat climatul pro;>icc rididrii, tocmai de aici, 2 primilor poeţi ai redeşteptării naţionak',
Văcăreşti, Cirlova, Eliade, Gr. Alexandrescu, c··~re prin versul lor ins11fleţitor vor pregăti conştiinţele, mobilizind întregul popor la lupta penlni împlinirea marilor ide,duri c·::i!-l' fac clin secolul al XJX-lea un scr:ol
al izhinzilor romfme5ti.

şi Ciorănescu, o.c., p. 310. Incursiunea turcilor şi a
lui Sava pină spre munte se păstrează şi ir. toponimia locală. In satul
Runcu din nordul judetului există Poiana Băjenii, care şi-a luat numele d~ la
fugarii urmăriţi şi tăiaţi aici de turci.
0 Victor Brătulescu, Bisericile şi casa sanatorială de la Viforiţa, în ,,Glasul
bisericii", nr. 3-4, martie-aprilie 1963, p. 284 (însemnare pe o cazanie tipărită.
la Bucureşti in 1782), Documente, IV, p. 276 şi 400. Profanînd lăcaşul, turcti ~i.i
uris pe preot in faţa altarului, iar pe maici le-au necinst;t în biserică.

„o Documente, V, p. 102

ostaşilor
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Istoricii au expliJcat posibiMatea ridicării lui Tudor din mijlocul pandurilor prin severitatea sa excesivă şi ·U1I1ele măsu1·i vremelnke care i-,au
micşorat popularitatea în rîndurile ostaşilor şi c[1pitan!lor săi. Acestea
au uşurat eteristului Iordache Olimpiotul posibilitatc-c1. cirganizării unui
complot, împreună cu căpeteniile sîrbo-bulgarc. D. l\lacedonschi, Hagi
Prodan şi Alexandru Nicolacvici, pentru r:ipir,·a lui Tudor din tabăra
de la Goleşti. Complotiştii au răspîndit apoi în rînclurilc pandurilor
zvoni:! că Tudor a fost trimis în Rusia p,_-ntru a da expliczţii ţarului,
în timp cc printre eterişti s-au lansat acuzaţii mincinoase că Tudor a
Jefuit ţara, a înc2sat sume mari de bani şi pc ostaşi nu i-a plătit, a
ucis numeroşi panduri fără judecată, a căkat jurămîntul făcut Eterici.
În aceeaşi zi, 22 mai 1821, o căruţă de poştă, urmată de altele
încărcate cu gărzi de arnăuţi, îl transportau pc Tudor spre Piteşti, iar
de acolo, prin Cîmpulung, pînă la Tîrgovişte. Drumul ocolit explică întirzierea pînă la 26 mai,6 iunie, cînd Tudor şi convoiul său de pază
intrau în Tîrgovişte. După declaraţia tîrzie__ a unui martor oc_~_l?_r, arhidiaconul lui Ipsilanti din fa.bara de Ia Tirgo\'işlc~--~cocfosic~ -la intrarea
in-'Tîrgovişte, Tud0r era călare, cu picioarele legate în fiare pc sub
burta calului 1• Ajungînd la ccmctnd3men tul lui I psilanti, acesta ar fi
ieşit în capul ,,scurii sacre" şi l-ar fi apostrofat pe Tudor că a trecut
de partea turcilor,_ după care l-a dat în paza lui Caravia, comandantul
bataliorITffui s2cru. şi al puşdriC'i ctL•riste tăhărîtc la Mitropolie. Aici i
s-au scos fiarele de la picioare şi după masă s-a plimbat prin curtea
Mitropoliei împreună cu Caravia, fumînd cu ciubuce, au intrat în biserică, unde Tudor citea numele ctitorilor 5i povestea vitejiile fiecăruia.
Ajungînd la Radu cel Mare s-a interesat de mănăstirea Dealu şi a urcat
în clopotniţă pentru a o putea vedea. SL'ara, Tudor a stat la masă îm1 C. D. Aricescu culegea o informaţie asemănătoare de la Fusoaica, alunei
în vîr:stă de peste 80 de ani, care l-a vă:,ut pe Tudor în această situaţie trecind
pc la poarta casei sale, aflată lingă casa lui Geartoglu, unde şedea Ipsilanli,
Istoria revolutiunii române de la 1821, Craiova, 18î-1, p. 25-l, nota :i.
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/ preună cu lpsilanti, Caravia şi alţi căpitani eterişti într-una din incăperile Mitropoliei, arhidiaconul însuşi amestecîndu-se printre cei care
serveau la masă. Teodosie descrie şi îmbrăcămintea conducătorilor : Tudor avea o ghc>bă lungă pină în pămint, cu găetane şi căciulă neagră,
înalt..<'\ de o palmă şi o şchioapă, cu fundul de postav alb, iar Ipsilc1nti
o tătarcă turcească cenuşie şi un iatagan turcesc ferecat c-u argint, la
briu, adăugind că „bea la spirt cam mult". 2 La atît se reduce informaţia arhidiaconului Teodosie în ceea ce privc>şte subiectul nostru. 3
Un alt martor ocular al ultimelor momente din viaţa lui Tudor,
Pîrvu :Meşinescu din Tirgovişte, declara în 1874, maiorului Papazoglu
<'ă se afla la arsenalul 4 de artilerie al lui Caravia în 1821, împreună
1
1 c-u alţi tineri din Tirgovişte, luaţi pentru muncă, şi a văzut cind a fost
adu, Tudor la Mitropolie, călare şi cu pici03rele legate în fiare pe sub
\ burta calului, condus de Iordache şi Farmache, care l-au predat lui
· \'esile Caravia. Descrierea îmhrăcămintei corespunde de asemenea cu
~ea a arhidiaconului TeodosieJ ghebă lungă oltenească şi pe deasupra
<iulamă de postav încreţită, pe cap căciulă gelcpească. Meşinescu adaugă
că Tudo_r_ a fost adus la Mitropolie într-o zi din mai IB2T; după prinz,
înaintea toacei şi ~ravia. l-a condus în odaia sa, care se afla într-o
dădire din fundul curtii Mitropolici. unde şedea egumenul ChirH~ --Mai
tirziu, a venit la Mitropolie şi Ipsilanti şi, la 3-4 ore după aprinsul
luminărilor, deci pe la orele 12 noaptea ,,am auzitără cei ce ne aflam
in curte două detunături de puşcă spre odaia lut Caravia, iar a·-mma
zi de dimineaţă s-au zvonat in toată curtea Mitropoliei c-au fmpuşcat
JJe domnu Tudor Vladimirescu şi că l-ar fi azvirlit în taină zntr-una
din umblătorlle de sus ale Mitropoliei".
Deşi suspec-lc de sugestiile maiorului Dimitrie Papazoglu, care le-a
cules la peste 50 de ani după desfăşurarea evenimentelor, declaraţiile
sînt totuşi cele mai demne de încredere faţă de celelalte versiuni care
au circulat asupra felului şi a locului morţii lui Tudor Vladimirescu.
Informaţiile lor corespund totodată cu conţinutul scrisorii agentului austriac la Bucureşti, Fleischhakl, c.are scria la 16 iunie 1821 lui Metternich din Sibiu : ., Vestea că Tudor Vladimirescu a fost condamnat milit<ireşte şi executat in curtea Mitropoliei din Tîrgovişte la 7 iunie, din
ordinul lui Jpsilanti, se confirmă. Corespondenţa lui cu comandanţii

1

„Presa" din 1 octombrie 1872 ; C. D. Aricescu, op. cit., p. 254, nota 3.
inadvertenţa din declaraţia lui Teodosie că lpsilanti locuia în
cast=:le lui Nae Hiotu. Jn realitate, cnmandamentul lui lp,;ilanti şi totodată locuinţa
lui au fost în casele lui Gearto~lu, afară de cazul că locuia în două case, la distanţă una de alta de circa 300 metri, dacă nu face vreo confuzie intre sediul lui
J9silanti şi cel .11 Cirmuirii judeţului. care se afla în casa lui Nae Hiatu la introd_1cerea Regulamentului Organic.
Denumirea de „arsenal de artilerie" data numai de la 1864, de cind se
i11fiinţase la Tir~ovişte ,.fonderia" de tunuri pe un loc certat Ministerului de război
<lsc' c,1lre Mitropolie.
2

3 Remarcăm

„
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turci de pe marginea Dunării a fost interceptată
silanti, care l-a considerat şi tratat ca trădător". 5

şi prezentată

lui Ip-

Memorialiştii mişcării revoluţionare din 1821 au comunicat diferit
e\·enimentele legate de moartea lui Tudor Vladimirescu.
Ioan Dîrzeanu spune că, după ce au atras de partea lor pe arnă
uti şi căpitanii de panduri Iordache şi Farmache, pe cînd se aflau in
aceeaşi casă, la Goleşti, au năvălit asupra lui Tudor, i-au luat armele,
l-au legat, l-au urcat pe un cal alb şi însoţit de Iordache s-au îndreptat
spre Cîmpulung şi de aci, cu pază întărită, a fost adus la Tîrgovişte şi
predat lui Ca:ravia, cu ordinul de a-l sili să mărturisească înţelegerea
cu turcii. Apoi, Ipsilanti a poruncit ca Tudor să fie torturat pentru a•-şi
mărturisi averea şi în urmă să fie ucis. Noaptea, un grup de arnăuţi
l-au dus pînă [a Ialomiţa, unde l-au ucis cu săbiile şi l-au aruncat
în rîu. 6
Chiriac Popescu arată că. a treia zi după plecarea. din Bucureşti,
Tudor se afla la Găeşti, unde a primit vestea că eteriştii, în frunte cu
Iordache, îi împiedicau trecerea Argeşului pe la Piteşti. După o întrevedere cu Iordache, delegaţii lui Tudor, Mac:edonschi şi Alexandru, aduceau răspunsul că Tudor să înainteze cu oştirea sa pînă la Goleşti, unde
Iordache şi Farmache îl aşteptau pentru unele explicaţii. Acolo părţile
s-au înţeles, s-a tras cu tunul în semn de pace şi unire, apoi Tudor cu
căpitanii săi şi Iordache cu suita sa au urcat în chioşcul de deasupra
porţii de la casa Goleştilor şi s-au aşezat la masă. Căpitanii lui Tudor,
Bagi Prodan, Macedonschi şi Alexandru, erau însă înţeleşi cu Iordache şi, năvălind asupra lui Tudor, l-au dezarmat şi l-au dus noaptea
la Piteşti, iar a doua zi cu o căruţă de poştă, însoţită de arnăuţi călări,
au plecat spre Tîrgovişte, la comandamentul lui Ipsilanti. 7
. / Mihai Cioranu, aghiotantul lui Tudor, povesteşte cam în aceeaşi
;:ermeni împrejurările ridicării lui Tudor din mijlocul pandurilor, insisf tînd asupra severităţii excesive a lui Tudor, care pedepsise cu moartea
mai mulţi panduri şi pe căpitanul Ioniţă Urdărcanu, fapt care îi în\străinascră pe ceilalţi căpitani. Macedonschi a atras de partea lui pc
5 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu
1821-1822, Bucureşti, 1945, p. 300.

şi

mişca1'ea eteristă

în

ţă1'ile româneşti,

Documente privitoare la istoria României, Răscoala din 1821, V, Bucure~ti,
Iorga, Izvoarele contemporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1921, p. 84-85. Dîrzeanu a fost functionar al Vistieriei în 1821
şi, în această calitate, a cunoscut numeroase acte oficiale privitoare la mişcarea
revol utionară.
7 N. Iorga, Izvoarele contemporane ... , p. 202-203. Chiriac Popescu nu indică
locul morţii lui Tudor, dar îl încredinţa. pe N. Popescu din Muşeteşti. la Brasov,
că rrudor a fost ucis de eterişti pe ma!ul Iazului morilor de lîngă Tîrgovişte şi
trupul i-a fost aruncat într-un puţ din grădina lui Geartoglu ; C. D. Aricescu,
Istoria revolutiunii române de la 1821. Craiova, 1874, p. 256. Chiriac Popescu
însoţise corpul pandurilor pină la destrămarea taberei lui lpsilanti. după care a
t.-ecut în Transilvania. La Braşov el răspindea versiunea E1uril[1 în tabăra lui
Jpsilanh despre moartea lui Tudor Vladimirescu.
6

1962, p. 8, ; N
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nemulţumiţi şi astfel, Iordache cu Farmache, şi alţi eterişti, au pătruns
chioşcul Gole~tilor şi l-au ridicat pe Tudor, ducîndu-1 călare pînă la
Piteşti. De aci, a doua zi, într-o căruţă de poştă cu un arnăut la spate,
urmată de alte cinci căruţe, fie-care cu cite 2 arnăuţi, au plecat prin
Cimpulung spre Tîrgovişte, unde a fost închis la Mitropolie, sub pvza

în

lui Vasile Caravia. Ipsilanti ar fi întrunit un tribunal dintre boierii greci
ca Geartoglu, care îşi ziceau ,,păminteni" şi l-au condamnat la moarte
pe Tudor. în timp cc doi aghiotanţi ai lui Jpsilanti, Lasani şi Scufi, îl
torturau. In cele din urmă lpsilanti, temîndu-se de vreo răscoală a
pămintenilor. a porunc-it lui Cara,•i3 de l-a l!.cis noaptea, în taină, .. în
Tirgovişte, pe malul iazului ce curge pe lingă oraş şi i-au aruncat cadat·rnl i11tr-11n puţ de lingă grădina lui G('artolu". 8
Părerea lui Cioranu a fost adoptată şi de C. D. Aricescu 9 , care o
t-ompleta cu alte informaţii, după care. ajuns la Mitropolie, Tudor a
fost instalat într-o chilie din stinga porţii, aproape de clopotniţă 10 , fiir.d
/liber să se plimbe prin curtl·a Mitropolici 11 • In noaptea de 26 spre 27
imai OrfoPo, CaravPlopulos ~i Garnovs.::-hi l-au cerut pe Tudor de la
Cara,·ia şi, după PIÎezul nopţii. l-au srns afară din oraş, ajungind la
la7l1l l\lc.rilor. Jing;:i gr2clina h!i Geartol, unde aşteptau eteriştii Varnava
şi Parga. can• au incC'put a-l lovi cu iataganC'lc. Asasinii i-au luat chcpchenul şi i-au azvîrlit trnpt!l in puţu! <lir. grădina lui Geartclu, aruncînd apoi pămînt în fintină. Lui C. D. A?·ice~cu ii confirma acee.stă
părere şi Sache Poroincanu clin Tirgovi5te. 3J cărni tată fusC'se şeful polcovniciei din Tîrgovişk. inair.te de Regulament. ln baza acestei informaţii, încă din 1873, Arkescu a descoperit puţul din grădina lui Gearto~lu şi a ineercat să (·aule pe fundul lui osemintele lui Tudor, dar a
fost nevoit să inln•rupă lucrările din cauza cantităţii mari de apă. t'.!
Autorul „Istoriei jăfuitorilor" spune că bimbaşa Sava ('li oamenii săi
l-ar fi ridicat pc Tudor din mijlocul panduri!o!", amăgindu-l, pînă ce a
ieşit din tabără şi după aceea a fost adus la losilanti, care, .,d11pă ce
l-au judecat destul au poruridt de l-au purtat călare, legat, prin uliţde
Tirgoviştei, cu striqar<1 de pristaz· aşa : ,.Acesta este domnisorul Tudor".
După aceea a fost predat lui Cara\'ia şi. după două zile, Tudor a fost
iar5~i adus la curtea lui Ipsilanti şi omorît în timpu! nopţii. 1:1
După C. Izvoranu, Tudor a rămas mai multe zile la Goleşti, în
care timp s-a intilnit cu Iordache. Uciderea lui Urdărcscu şi încercan•a
~

N. Iorga, op. cit., p. 298.
Op. cir., p. 255-256.
•0 Vechea clopotniţă se afla pe locul unde este astăzi crucea din faţa bisericii

i,

Mitropoliei.
11 C. D. Aricescu culegea această informaţie de la Tudor sin Mîinea (Măinescu),
fiul bucătarului care servise pe Caravia., op. cit., p. 254.
12 C. D. Aricescu, op.. cit., p. XXVI, nota 1. B!trinii din cartierul Sirbi spun
totuşi că din act-c:;t puţ au fost scoase oasele unui schelet omenesc şi un cintar.
Probabil că tot Aricescu a continuat cercetarea, dc::.r nu a mai publicat concluziile
la care a ajuns.
13 N. Iorga, op. cit., p. 344-345
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aceeaşi pedeapsă lui Iancu Enescu ar fi determinat pe ceihlţi căpitani să se ridice împotriva lui Tudor, în frunte cu Hagi Prodan,
care l-a chemat pc Iordache. Acesta a venit cu 50 de arnăuţi şi l-au

de a aplica

luat pe Tudor în vederea pandurilor săi şi, cu două căruţe de poştă,
s-au îndreptat spre Tîrgovişte, unde au ajuns în aceeaşi seară. Ipsilanti
a fost anunţat, dar a refuzat să vorbească cu Tudor, ci a poruncit de
l-au luat trei arnăuţi, care l-au dus în marginea unui sanţ de vie, unde
l-au omorît, l-au aruncat în şanţ şi au tras pămînt peste el. I 7voranu
combate părerea că trupul lui Tudor a fost aruncat în Dîmboviţa, spunînd că aceasta este o minciună. l'i
C. D. Aricescu a cules şi alte versiuni asupra fclului şi a locului
morţii lui Tudor. Astfel. după notele lui D. Herescu. care· SC' afla în
oastea eteristă la Tîrgoviştc cînd a fost adus Tudor de la Caleşti. Caravia, însoţit de cîţh·a arnăuţi. i-a ic~it înainte la marginea oraşului şi,
înainte de a intra în oraş. l-au r-iopîrţit chiar în căruţa cu care era
transportat. Un alt martor. Ioniţă Columbeanu din Vladimiri, rudă cu
Tudor, pretindea că l-ar fi însoţit pe Tudor pc tot drumul de la Goleşti, trecînd pe la mănăstirea Vieroş, pe la Botcni şi peste muncele, pe
d1·umul de poştă, pînă la Tîrgovişte şi chiar pînă în arestul de la Mitropolie, unde Tudor s-ar fi hrănit trei ziic numai cu dulceaţă şi cafc>a.
În cele din urmă. CRravia însuşi l-ar fi tăiat pc Tudor, ziua. pe la nă
miezi. în faţa Mitropoliei. în vc·dt'rca a mai multor martori.
D. Mala, care ar fi fost unul dintre arniuţii care l-au escortat pe
Tudor, în aceeaşi căruţă de poştă. de la Piteşti pînă la Tîrgovişte, arată
de asemenea că nu au trecut prin Cîmpu!ung. ci. rle la a doua staţie
de poştă, peste muncele, au ajuns pîn8 la marginea Tirgoviştei, de unde
-s-au întors la Piteşti. După mărturia lui Barbu Viga din Gorj, un alt
arn2ut din convoiul de strc~jă al lui Tudor a fost Ghiţă Hoţu, scos de
eterişti din puşcărie, care. la întoarcerea sa de la Tîrgovişte. arăta pandurilor degetul cel mic al lui Tudor c-u un i110l -- pecete din aur. spunîndu-lc : ,,lată, v-am adus semn C(l am omorît pe cîinele dc> Tudor,
care roia Sll ne dea pe mina turcilor".
Simion Romano\'. scriitor în ca!1cclaria lui Ipsila!1ti ele la Tîrgoyistr-. spu1wa că a primit o hîrtie gă<;ită la Tudor cînd acesta a fo~t
adus la Tîrgo\'istc. i:-cntru a n traduce în limba greacă, care era conceptul protestului t!'imis dL Tudor 12. congresul de la Leybach. 15
Există numeroase alte lucrări privitoare la mişcarea revoluţionară
-din 1821, dar care nu conţin date mai amămmtitc despre felul şi locul
morţii lui TudC'r Vladimfrescu.
Alte lucrări istorice au fost scrise în limbi străine. unelC' rămase
\ multă vreme în manuscri'>, iar altele publicate chiar de atunci.

I

11

Idem, p. 373.

1.·,

C. D. Aricescu. op. cit .. p. XXI-XXII, 111ota 3 ; p. 225, nota 1 ; p. 252.

nota 3.
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I. P. Liprandi prezintă tot pc Macedonschi şi pe Hagi Prodan ca
autori ai complotului, primul urmărind să ia locul lui Tudor la comanda pandurilor. Ei ar fi \Tut să-l aresteze pe Tudor şi să-l trimită
în faţ3 Divanului. cu acuzaţia că ar fi tăinuit nişte bani cu care ar fi
trebuit plătită oştirea. Temindu-se că planul lor ar putea eşua din cauza
pandurilcr, s-au dus la Piteşti ~i au cerut ajutor lui Iordache, care atît
aştepta. A doua zi, 21 mai. Iordache a sosit la Goleşti cu Farmache şi
cu o sută de arnăuţi şi, în faţa căpitanilor de panduri, Macedonschi l-a
acuzat pe Tudor de înstrăinarea banilor oştirii şi de uciderea lui Ioniţă
Urdăreanu, cerind să fie trimis la Divan cu ajutorul lui Iordache. Tudor
a încercat să-i convingă t:ă unii dintre căpitani erau cumpăraţi de Iordache şi a voit să-şi cheme oamenii, dar lingă locuinţa lui se afla
numai căpitănia lui Hagi Pro<ian, fermată numai din sirbi, în timp ce
oamenii de încredere ai lui Tudor fuseseră învoiţi de Macedonschi să
plece la Piteşti pentru treburilP lor. Tudor a fost apoi dezarmat şi
dus la Piteşti şi la Tirgovişte, predîndu-! lui Jpsilanti, pe care îl prevenise dinainte că ar fi descoperit ccrcspondenţa lui c:u turcii. Liprandi
încredinţează însă că n-a existat nici o corespondenţă a lui Tudor cu
turcii ci a tratat cu ei prin Nuri aga, care venea în tabăra lui Tudor,
după declaraţiile pe care i !e făcuse insu.şi Nuri aga şi cei doi fraţi Macedonschi. Din ordinul lui Jpsilanti, Tudor a fost închis în temniţa Mitropolici, iar „cunoscutul criminal Caravia" însărcinat să-l tortureze
pină ce va spune unde sînt banii. După două zile de tortură l-au legat
şi l-au scos afară din oraş, spur.indu-i că-! duc la Divan. Apropiindu-se
de riul Dîmboviţa, Caravia l-a împuşcat cu pistolul, apoi i-au tăiat
capul şi trupul l-au aruncat în rîu. In mundirul lui Tudor, Caravia ar
fi găsit aur ~i pietre scumpe în valoare de 6000 de galbeni. ,,Aşa a
fost curmată, prin trădare, viaţa lui Tudor, fără nici o cercetare şt fă.ră
nici o umbră de f onnă (de judecată)" conchide Liprandi, care face în
continuare un aspru şi îndreptăţit r<'chizitor lui Jpsilanti. 16
F. G. Lauren<;on, care se afla atunci în Ţara Românească, aflase
cA Tudor a fost făcut prizonier de Iordache, adus la Tirgovişte, închis
la Mitropolie şi torturat două zile pentru a mărtl!risi unde sint banii
strinşi din ţară. A treia zi a fost predat lui Caravia şi decapitat. 17
18 Documente privind istoria Romdniei, Răscoala din 1821, voi. V, p. 199-205,
298----303, 380-382, 425-428. Liprandi era lt. colonel in 1821, şef al serviciului de
informaţii al unei mari unităţi militell"e ruseşti, cu sediul în Chişinău. A scris
un studiu despre „Răscoala pandurilor sub conducerea lui Tudor Vladimirescu
din anul 1821" la Bucureşti, intre anii 1829-1831, în limba rusă, publicat pentru
priana dată la1 Bucureşti în Hl62.
i; F. G. L., Nouvelles observations sur la Val.achie, Paris, 1822, p. 92-93.
O descriere asemănătoare se găseşte la F.C.H.L. Pouqueville, Histoire de la regeneration de la Grece, Paris, 1824, II, p. 474--:i75, care adaugă ca şi Law-enţon
că în căptuşala dolmanului lui Tudor asas.inii au găsit o valoare de 5000 ducaţi,
în monezi de aur şi pietre scumpe. Versiunea circula în Bucureşti cu scopul de
a-l prezenta pe Tudor ca pe o căpetenie de haiduci. Banii fuseseră trimişi de Tudor
lui Ghiţă Opran la Orşova.
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:Maxime Raybaud descrie arestarea lui Tudor la întîlnirea de la
cu concursul căpitanilor complotişti, într-o atmosferă de agitaţie şi confuzie generală, după care numeroşi panduri au părăsit tabăra plecînd la casele lor. In faţa diversităţii informaţiilor despre asasinarea lu Tudor, Raybaud conchide : ,,sfîrşillll lui Tudor este diferit povestit. Sigur este că nu a fost predat unvi consiliu de război, ci să
hiilor cîtorva ofiţeri care l-au m.asacrat în mod laş". In ap1ratul critic
Raybaud descrie varianta după care Tudor a avut două întîlniri cu
Iordache, la Goleşti. La prima, s-au înţeles să conlucreze, dar dup[i
aceasta Tudor ar fi ucis nouă dintre căpitanii săi care asistaseră la
întîlnire, fie pentru că se simţea discreditat, aflînd de la Iordache despre
scri'.Sorile sale faţă de turci, fie pentru că nu avea încredere în ci.
Prinderea unui nou curier al lui Tudor cu scrisori către turci l-a determinat pe Iordache să ceară o nouă întîlnire în faţa căpitanilor ele
panduri, cărora le-a arătat scrisorile şi le-a prezentat soarta care-i a~tepta şi pe ei după uciderea celorlalţi căpitani. Cei de faţă s-au desolidarizat de Tudor şi atunci Iordache l-a dezarmat şi arestat pe Tudor,
trimiţîndu-1 la comandamentul lui Ipsilanti de la Tîrgovişte, care l-a
predat în paza lui Caravia. Iordache ar fi intervenit la Ipsilanti pentru
clemenţă faţă de Tudor, dar aghiotanţii acestuia, printre care Orfano,
l-ar fi cerut de la Caravia şi 1-a.r fi ucis cu săbiile. Pentru a nu fi recunoscut după îmbrăcăminte, asasinii i-ar fi luat hainele, tăindu-i pumnii ca să poată scoate chepchenul strî11s la mîneci. Asupra lui Tudor nu
s-ar fi găsit decît patru taleri. 18
După G. G. Gervinus, Sava uneltise pe lîngă Ipsilanti împofri\'a
lui Tudor în timp ce acesta se retrăgea spre Oltenia. Tudor a avut o
înţelegere cu Iordache dar, descoperindu-se noi negocieri ale lui Tudor
cu Cara Ahmed', Iordache ocupă podul de peste Argeş şi se îndreaptii
spre Găieşti contra lui Tudor, pe care-l zdrobi, dezvăluind în faţa pandurilor negocierile comandantului lor cu turcii. Tudor ar fi fost apoi
măcelărit de trupe fără nici o judecată. rn
Elias Regnault arată că, după ce Tudor ordonase uciderea a nouă
dintre căpitanii săi, pe care-i bănuia de trădare, şi după ce eteriştii interceptaseră alte scrisori adresate de Tudor turcilor, Iordache a ocupat
posturile cele mai importante din jurul taberei pandurilor şi a cerut lui
Tudor o nouă întîlnirc de faţă cu căpitanii săi. Iordache 1--a acuzat pc
Tudor ele trădare, arătînd celor de fată scrismile adresate turcilor si
ameninţîndu-i că vor avea cu toţii soarta celor nouă căpitani ucişi. Cln'd
căpitanii pandurilor au început să-l acuze pe Tudor pentru cei uci~i,
Iordache făcu semn oamenilo!'.' săi, care au tăbărit asupra lui Vladimirescu şi l-au legat, ducîndu-1 la Ipsil,mti, care l-a dat în paza lui Caravia. Apoi au venit trei oameni ai lui Ipsilanti care l-au cerut pe Tudor
Goleşti,

18

Maxime Raybaud, Memoires sur la Grece, Paris, 182-l, II, p_ 235-238.
G. G. Gervinus, Insurrection et regeneration de la Grece, Paris, 1823,.
p. 200-201.
19
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şi. la o mică depărtare de acolo, s-au oprit în faţa unei gropi săpată de
curind. Eteriştii sc·oaseră săbiill' ~i începură a-l lovi pe Tudor în timp
cc acesta îşi acoperi capul cu mantaua. Apoi, sbirii despuiară cadavrul,
tăindu-i mîinile pentru a putea scoate minteanul strimt la mineci. 20
Alţi autori 21 , nu dau mai multe amănunte despre felul şi locul
asasinării lui Tudor. Mai pe larg tratează această problemă istoricii greci,
în opere apărute in perioada proslă,·irii luptei pentru independenţă a
poporului grec.
JliC' Fotino. (·arC'. pt> lingă infO!·maţiile proprii, a prelucrat şi parte
din materiale!e mm.,knite de la unchiul său Dionisie, extinde reţeaua
complotului împC'lriva lui Tt!dor asupra tuturor căpitanilor săi, indidnd totU':,i în prim plan pe I lagi Prodan şi pl Macedonschi. Căpitanii
pandurilor ar fi fost nC'mulţumiţi de atitudinea ostilă a lui Tudor faţă
cie hpil&nti. Bagi Proc!'.'ln mai erH nC'mulţumit pentru că nu primise
banii pentni plata ostaşilor săi şi nici muniţii şi de aceea întărita
şi pe ceilalţi căp:tani împotriva lui Tudor. l.!'l rindul său, Tudor răs
pundC'a prin pedepse cu mOP.rtC'a la oril'e ad de indisciplină. După salvarea lui Iancu Ent'Sl'll. 1lagi Prodan şi l\fl'\cedonschi ar fi grupat în
ac-eeaşi noapte, l !l/20 mai, Pl' n•ilalţi căpitani şi au scris lui Iordache,
care se afla la Piteşti. informindu-1 că sînt gata să-l părăsească pe
Tudor. Iordache soc-oti că a sosit mc,mC'ntul pe car<'-! aştepta de mult
pentru a-l înlătura pe Tudor şi ~-i atragl' oastea de partea sa. Insoţit
"" 10 de c-ălăreţi şi alti 200 lă'-:1\i mP.i în urmă, se intilni cu Tudor in
<-hioşcul de la Golt·'-ti. t111clf' îl acuză că a călcat jurămîntul şi s-a ară
l3t nerC'c-unoscător. l'] .. ,m om de rind şi neînsemnat, ostaş nevolnic dar
norocos, Jciră avere. fcin'i adăpost, umilit si nebăgat în seamă: te-am
.fcicut eterist, te-am aşaat în capul a mii de oameni, esli creatura mea",
cpitl'le lipsite d" oriel• ll·mL•i. r.-an• arată mistificările create în tabăra
etC'risli1 pri\'ind pcrsonalitall'a ll'i Tudor, în ciL1da afirmaţiei lui Fotino
d S('nsul aC'estor cuvinte' îl găsise în ziarele nemţeşti. Tudor i-ar fi
răspuns că atituclim·a faţă ele Ipsilanti i-ar fi fost dictată de secretarul
agenţiei austri('("l' Udriţchi, dar s-ar fi convins că a fost amăgit şi că
era hotărit să lupk împreună împotriva turcilor. Căpitanii lui Tudor
Sl' prc-făc·Pau c-ă nu au nici cea mai mică înţelegere cu Iordache şi au
<·onsimţit la propunerl'a acl'.'stuia ca Tudor să se prezinte la Ipsilanti
pentru a-i cere il•rtarc. Iorrlache ar fi găsit în încăperea lui Tudor şi
o scrisoare sigilată adresată turd!or, prin care îi încredinţa de supunerea sa, informîndu-i dC'spre situaţia oastei lui Ipsilanti. Intre timp,
arnăuţii lui Iordache luaseră tunurilC' şi ierbăria pandurilor şi Tudor
:,.,o

Elias Regnault. Istoria

politică

şi

socială

a Principatelor

Dunărene,

Iaşi,

1856, p. 150-151.
21

De Salaberr~·. Essais sur la Valachie et la Moldavie, theatre de l'insur-

r,,<'l ion

dilP Jpsila111i. Paris. 1621 : F. R(ecordon). Lettres sur la Valachie, Paris,
11121 : C. D. Raffenel. Histoire des et,enements de la Grece, Paris, 1822: Rab!:>e
Alµh .. Hisroire d'Alexandre 1-er, Paris. 1826.
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înţelese

cursa în care căzuse. Prizonier al lui Iordache, Tudor fu condus la Piteşti şi, prin Cîmpulung, 13. Tîrgovişte. La miezul nopţii, convoiul fu oprit de străjile lui lpsilanti la Văcăreşti şi numai a doua zi
dimineaţ;1 intră în Tîrgovişte, escortat de cîţiva călăreţi. Ipsilanti convocă consiliul de război al Eteriei, care-l condamnă pe Tudor conform
art. 3, 7 şi 8 din codul penal eterist. Ipsilanti ar fi voit să-l graţieze,
dar Iordache i-2.r fi arătat scrisoarea adresată turcilor şi lpsilanti i-ar
fi poruncit lui Gherasim Orfano să-l omoare Î!l secret, după instrucţiunile pe care i le va da. Tudor ar fi fost lăsat liber prin oraş, supravegheat în secret. A doua zi, Ipsilanti a dat un ospăţ la Mitropolie,
la care a fost invitat şi Tudor. Pe la miezul nopţii, după plecarea oaspeţilor, Tudor ar fi plecat însoţit de Vasile Caravia, Gherasim Orfano,
Constantin Carav2lopulos, aghiotant al lui Ipsilanti. şi Garnovschi şi,
tot vorbind, au ieşit din oraş ajungînd lîngă grădina lui Ciocîrlan. Acolo
erau trimişi dinainte doi ostaşi care săpaseră o groapă într-un şanţ.
Unul dintre ei, Nicolae Parga, ar fi ieşit înai!ltea lui Tudor cu un satîr
în mînă şi i-ar fi spus să-şi facă rugăciunea. Tudor '!i-ar fi .acoperit
faţa cu mîinile şi a fost decapitat, iar trupul i-ar fi fost aruncat
în
groapa pregătită şi acoperit cu pămînt şi pietre. ,,iar numele lui rămase
nemuritor şi lăsă epocă pînă în ziua de astâ.zi în toată Ţara Românească şi în toate inimile române": concluzÎL' care nu mai putea fi
mistificată. 22

Tricupis exp!ică la fel cauzele complotului unora dintre căpitanii
lui Tudor : execuţiile împotriva celor nedisciplinaţi, chemarea lui Iordache la Goleşti şi acuzaţiile împotriva cărora Tudor n-ar fi mai putut răspunde. Descrierea dezarmării lui Tudor .este mai amplă, autorul
făcindu-1 pe Iordache să guste astfol plăcc,rea victoriei. De la Piteşti
Tudor ar fi fost luat de Nicolae Ipsilanti şi dus la Tîrgovi 7te, unde a
fost mustrat de Alexandru lpsilanti, apoi a fost scos afară din oraş şi
tăiat în bucăţi de către ostaşi, la 23 mai l 821, fără să fi fost judecat
după legile ostăşeşti. In pofida epitetelor injurioase date lui Tudor,
Tricupis recunoaşte că „a iubit binele propriei sale patrii". 2::
Filimon urmează mai de aproape pc Fotino, după cum remarca încă
de acum un secol C. D. Aricescu, 2" sfîrşind cu conduCL'rea lui Tudor
22 Ilie Fotino, Luptele revoi,,1,ţiei greceşti
Lipşca, 1846 şi traducerea revizuită şi editată
şi Alexandru Ipsilanti în revoluţiunea din anul

din

'Ţara Românească

din anul 1821,

de A. I. Fotino, Tudor Vladimirescu
1821,

supranumită

Zavera,

Bucureşti,

1874, p. 142-154. Cu ocazia con:;:truirii blocului de la intersecţia Bulevardului cu
str. Tudor Vladimi!I"escu, în dref.)tul grădinii Ciocîrlan, la escavările făcute, s-au
s.cos mai multe schelete omeneşti, de la o adîncime de 1,50 m. Neavînd nici un
fel de material ajutător pentru determinarea vremii înhumării nu am putut stabili
decît că, după starea lor de conservare, nu puteau fi mai vechi de secolul al
XVIII-lea.
23 Spiridonos, Trkupis. Istoria revoluţiei greceşti, Londra, 1853, I, p. 14fi-l.J9,
în limba greacă.
2 , Op. cit., p. XXV.
7 -

c. 560
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către Orfano, Caravia, Cara\'elopulos şi (iarno\·schi, pe la mijlocul
nopţii de 26/27 mai, afară de întăriturile oraşului, pînă la locul unde
doi ostaşi, Varna\'a şi Nicolae Parga ii săpaseră groapa, ultimul tăin

de

du-i capul cu sabia. :.?:,
Din cercetarea lucrărilor istorice. constatăm că ce!e mai multe
indică locul asasinării lui Tudor în afara oraşului Tîrgovişte. Menţio
năm însă că unele dintre mărturiile contemporane
au fost scrise mult
mai tirziu <lecit desfăşurarea e\'cnimentelor, dnd mulţi dintre participanţi nu mai erau in viaţă şi o verificare a împrejurărilor asasinatului întîmpina difieultăţi, mai ales datorită condiţiilor secrete în care
a fost săvîrşit. TrPbuie să adăugăm şi faptul că nici unul dintre memorialişti nu a fost în Tirgovil5e în zilele a,;asinatului, c:i au însoţit
oastea eteriştilor după ridicarea lui Tudor de la Goleşti.
Majoritatea informaţiilor concordă in pri,·inţa arestării lui Tudor
la
itropolie, dar, fără nici o justificare, strămută locul asasinatului
în afara oraşului. Scopul aceski dPplasări se datora intenţiei eteriştilor
de a nu profana o instituţie rl'ligioas:.:i l'a Mitropolia cu c crimă odioasă,
mai ales că erau proaspete amintirile asasinatelor înfăptuite de turci
împotriva grcC'ilor. Patriarhul Grigore fusese spinz11rat în odăjdiile de
cult, la 21 aprilie, în faţa bisericii patriarhale ~i mai multi episcopi şi
conducători ai bisericii avuseseră aceeaşi soartă
la Constantinopolt
Atena, Adrianopol sau !\torcea. Asasinarea lui Tudor în curtea Mitropoliei ar fi adus eroului o aureolă de martir, iar eteriştilor o acuzaţie
asemănătoare cu cele imputate turcilor, ceea cc ar fi dăunat scopurilor politice ale Eteriei. Aceasta cu atît mai n,1 ilt cu cit eteriştii ţineau
ca mişcarea lor să fie prezentată popoarelor clin Peninsula Balcanică
ca o luptă pentru credinţă, ,,za vera", împotriva opresorilor musulmani.
Pentru comandanţii eterişti se impunea deci făurirea unei versiuni după
care asasinatul nu trebuia să fi avut loc la Mitropolia din Tîrgovişte,
unde fusese arestat Tudor. S-a tilcuit atunci povestirea înfăptuirii lui
in afara oraşului. Din tabăra Eterici versiune a a trecut şi la pandurii
care au însoţit trupele eteriste pină la Drăgăşani şi, mai ales, la ista. ricii greci ai Mişcării de la 1821, care o descriu cu cele mai multe

t

amănunte.

Făuritorii versiunii n-au stabilit însă un loc precis al asasinatului
de aci a urmat diversitatea din indicaţiile memorialiştilor : Iazul
Morilor de lingă Tîrgovişte, riul Ialomiţa, rîul Dîmboviţa, grădina
Geartoglu, grădina Ciocirlan, marginea oraşului Tîrgovişte.
!n realitate, asasinatul a avut loc in curtea Mitrnpoliei din Tîrgovişte. Scoaterea lui Tudor din incinta Mitropoliei, înconjurată cu
ziduri şi pă:iită de gărzi, traver-:;area străzilor oraşului, noaptea, cu

şi

25 Ioan Filimon, lncerca.re
p. 166-16'1 (in limba greac.::t).

utorică

despre revoluţia ?recească, Alena, 1859 II,
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Tudor scos din fiare, apar ca inyenţii fanteziste, adnd în vedere şi
spontaneitatea şi vitejia lui Tudor.
Declaraţia lui Pîrvu Meşinescu că Tudor a fost ucis în curtea
Mitropolici este întărită de scrisoarea lui Flcischhackl către Metternich, din 16 iunie 1821, şi de cca a baronului Schustekh către contel,·
Banffy din aceeaşi zi : ,,După toate informaţiile Tudor Vladimiresc11
este intr-adevăr mort. El a .fost măceWrit la 7 a acestei (luni) în curtea
Mitropoliei din Tîrgovişte de şase arnăuţi". 2G La Sibiu. de unde crc1u
trimise ambele scrisori, ştirile sosc3u de la funcţionarii vămilor de
Turnu Roşu şi Vulcan, cînd arnăuţii şi pandurii ajunseseră în Oltenia.
Locul unde ar fi fost îngropat Tudor Vladimirescu a preocupat
şj mai tîrziu pc diferiţi amatori.
/
În anul 1906, Ioan Teodoru trimitea Prirni:iriei oraşului Tîrgoviştc
/ o fotografie a lui Tudor şi promitea sumele necesare pentru gasirea
osemintelor lui şi ridicarea unui monument pc loct!l respecti\', dar nu
s-a n'alizat nimic.
În 1911, din iniţiativa Smarei Gheorghiu, s-a ridicat prin subscripţie publică o cruce în curtea Mitropoliei cu inscripţia : ,,Eroului
Tudor Vladimirescu, martir redeşteptării naţionale. 27 mai 1821", cu
motivarea : ,,avîndu-se în vedere că dupâ toate probabilităţile la Mitropolie i;a fi fost ucis domnul Tudor VladimirescH". 27
După o tradiţie locală, trupul lui Tudor ar fi fost aruncat „în
puţul părăsit de sub marginile şanţurilor cetăţii" şi Smara s-a interesat printre bătrîni despre ace2.stă tradiţie, deoarece ar fi voit să pună
la baza crucii osemintele lui Tudor. Tot ccrcetînd, Smara a aflat că,
în 1883, cu ocazia unor lucrări la Arsenal, s-ar fi găsit şase schelete
de oameni şi fostul proprietar al locului, Teodor Pitiş a fost acuzat ca
ucigaş şi deferit justiţiei. Din lipsă de probe sigure acuzatul a fost în
cele din urmă achitat. Cu ocazia acestui proces, osemintele au fost
trimise la Consiliul sanitar din Bucureşti, care a constatat că din cele
şase schelete numai unul avea urme de moarte violentă : craniul era
găurit de un glonte tr2s din spate şi avea o spărtură în parietal şi alta
în frontal. Scheletul era al unui bărbat de 30-40 de ani, înalt de
1,70-1,75 m. La exhumarea scheletelor s-a găsit o copcă, un şnur de
mătase şi o bucată de postav roşu. Cercetînd şi dosarul respectiv la
Curtea cu juri de la grefa Tribunalului Dîmboviţa. Smara a rămas
cu convingere& că scheletul cu urme de violenţă era al lui Tudor. Urmărind osemintele, Smara le-a găsit uitate în podul Tribunalului, dar
"6

Documente privind istoria României,

Colecţia

Eudoxiu

de

Hurmuzachi,

S. N., III, Bucureşti, 1967, p. 325.
27
Arhivele Statului, Tîrgovişte, fond Primăria Tîrgovişte, dos. G8/!ll 1.
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numai

două

din cele patru descoperite

iniţial, şi,

cerindu-le. le-a primit

,,pentru a le aşeza la locul unde s-a aşezat crucea lui Tudor Vladimirescu" dcoareC'C „după totate indicaţiile aceste oseminte par a fi ale
lui Tudor Vladimirescu şi pandurilor care îl însoţeau atunci cind au
fost onwriţi". Oasele au fost aşezate într-o radă şi depuse în altarul
bisericii domneşti, 21_; apoi mutate în cafasul bisericii, unde au rămas
pină in 1930, cind prl'otul paroh le-a îngropat în marginea trotuarului
de pe latura sudică a bisericii.
......._

..___ ...

~~

- --

..

---~

Arhit1 ele Olteniei, 1933, p. 138-140.
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TEZ,\URE DE MONEDE ANTICE DESCOPERITE
IN S.'\TUL BRINCOVEANU, Jl'D. DIMBOYIŢA
BUCUR MITREA

În ultimii ani pc întinsul ţării noastre a fost Sl'mnalal un număr
nescîncl ele descoperiri monetare. Faptul acesta se datoreşte, pe ele o
part(', mecanizării agriculturii şi, în general, ritmului intens de con-strucţii cc se fac pe h1treg teritoriul ţării noastre, care a dus la mari
dislocări de pămint şi la săpături pc suprafeţe apreciabile, dar, pe de
altă parte, şi, poctte în primul rinei,
creşterii
conştiinţei oameniior
muncii care, descoperind asemenea preţioase documente ale trecutului
nostru, le aduc într-un fel sau altul la cunoştinţa cdor care au datoria de a le studia. Această atitudine înaintată este ilt!strată prin două
descoperiri pc care le yom prezenta mai jos.
I. TEZAURUL DE TETRADRAHME ALE PRIMt:I MACEDONII
ŞI ALE CETĂŢII THJ\SOS
Pe teritoriul satului Brîncoveanu, corn. Odobeşti, jud. Dîmboviţa,
loc 1.1itorul Constantin Z. Jon. lucrător ia căile ferate, a găsit în grădina
casei sale, pc cînd săpa pămîntul pentru a-l planta cu viţă de vie. o
oală de lut. Oala s-a spart, iar în ea au fost aflate monede antice.
~cntel.,i- .ceramice .din .care se CQmpunea oala, precum şi un număr
de 72 monede au fost aduse de descoperitor la Muzeul naţional de
antichităţi al Institutului de arheologie al Academiei. 1
Cercetările pe care le-am întreprins imediat pe teren au adus
unele precizări. In primul rînd a fost stabilit numărul total al monedelor descoperite şi care ar fi fost, după cele comunicate de membrii
familiei lui Constantin Z., Ion, de 93 exemplare. Am cercetat şi urmă
rit apoi monedele împrăştiate prin comună sau la diferite eşaloane ad1

Locuitorul Constantin Z. Ion s-a prezentat la Muzeul
la 20 noiembrie 19Gî. indrumat de c5tre Semo
Muzeul de artă al R. S. Romfmia.

Bucureşti.
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ministrative locale. Din acestea am reuşit să regrupez !îngă fondul
principal de la muzeu alte 14 exemplare. ln felul acesta dispunem azi
de un total de 86 monede din 2cest tezat!I.:.'. l~n număr de 7 exemplare
au rămas încă pe la locuitorii din sat şi ele n-au putut fi cercetate.
Vasul în care s-a aflat tezaurul este o cană getică înaltă de
0,15 m. cu diam. buzei ele U,08 m (restaurat). (fig. 1). Are forma bitron-

Fag. 1. Cana de lut în care s-a dcsroperit tewurul cu tetradrahme de tip
Macedonia Prima ~i Thassos (1 ' 1)

cOirn·a. buza ri!sfrintă accentuat în afară ; toarta plată şi supraînăl
ţată, cu o lar~ă ca,wlură lo1igitudinală şi se sprijir.ă pe un inel de
susţinerL'. azi pierdut. Este confecţionat din pastă ce conţine numeroase
impurităţi, in special pietricele de dif erill' mărimi. Are culoarea gri
cenuşiu deschis şi deasupra liniei dL· maximă lărgime apar unele caneluri ('in·ulan' şi paralele. Un slip de culoare cenuşie mai închisă a
fost sesizat pl' suprafaţa exterioară a recipientului. Deocamdată ne
mărginim -.;ă semnalăm şi să dăm mai jos o clasifican• a monedelor desl Toate aceste monede se află depozitate la Muzeul national de antichit.iţi.
suh nr. ele in\'. HA7. Cf. Dos. Inv. 1387, unde sint descrise şi clasificate.
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copcrite, urmîncl să revenim cu altă ocazie, cu explicaţii amănunţite
privitoare la problemele pc cme le ridică, atit de ordin tehnic, dt şi de
cel numismatic şi istoric. 3
1. Macedonia Prima : tetradrahme origin3.lr:'

a) cu monograi,1a
b) ,,

"

(Fig. 2, c!) 24 cxc1:1plarc
(Fig. 2, b) 11
.,
(Fig. 2, c) 1
"

c) "
"
2. Macedonia Prima : tetradrahme imitaţii
Monograma (Fig. 2, d). 31

"

3. Thasos : tetradrahme
originale 13
imitaţii

3

,.

l

4. 8desos tetradrahme
imitaţii

1

"

5. Byzant ion
Tetradrahmă

de tip Alexandru cel l\Iarc
Total 8G

a

<l

C

Fig. 2. Sigle ce apar pe tertadrahmele

de tip Macedonia Prima

II. TEZ,\ URUL DE DENARI ROMANI "REPUBLICANI
Pe teritoriul

aceluiaşi

sat Brîncovcanu a fost aflat, în august 19GB,
găseşte pe malul stîng al rîului
în apropierea drumului ce duce din satul Brîncoveanu spre

la punctul denumit «Voincasca», ce sc
Răstoaca,

3 O primă şi succintă menţiune a acestei descoperiri am făcut-o în SCIV,
20, Hl69, 1, p. 162, nr. 4 şi în Dacia, n. 8., XII, 196\l, p. 540, nr. -1.
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satul Miuleşti. Pe acest teren locuitoarea Frusina Ispas a aflat cu
ocazia întoarcerii miriştii. un număr de denari romani republicani.
Tezaurul s-ar fi găsit într-un vas de lut, spart de plugul tractorului şi împrăştiat împreună cu monedele ce le conţinea. Din monedele împrăştiate au fost strînse vreo 15 exemplare de locuitoarea amintită, dintre care 14 au putut fi examinate de mine. Din această descoperire un singur exemplar se mai păstrează la Muzeul naţional de
antichităţi li_ Restul s-au împrăştiat.
Dăm mai jos un invl·ntar sumar al monedelor ce-au putut fi examinate. 5
l. L. Iulius
AR. I\. Grcut. :l.89 g. Diam. 20 mm.
Sydenham, 443. Anii 133-26.

2. Q. Fabius Labeo
AR. "'li& Greut. :J,74 g. Diam. 21 mm.
Sydenham, 532. Anul 109.

3. L. Flaminius Cilo
AR. "x Greut. 3,74 g. Diam. 18 mm.
Sydc>r.ham. 540. Anii 106-105.
4. L. Appuleius Saturnius
AH. ? Greul. 3,89 g. Diam. 19 mm.
Sydcnham, 578. Anii 100-97.
5. C. Fundani11s
AR. I\. Greut. :l,77 g. Diam. 20 mm.
Sydcnham, 583. Anii l OO-:.:J7
6. Q. J\finucius Thermw;
AR. "x Greul. :i,79 g. Diam. 20 mm.
Sydenham, 5H2. Anii 96-95.
7. L. Piso Frugi
AR. ,J. Greut. :l,88 g. Diam. 18 mm.
Sydenham, 640. tip. gen., Anii 90-89.
8. Anonimă
AR. ,J. Greul. :J,80 g. Diam. 18 mm.
Sydenham, 723. Anii 85-84
9. Mn. Fonteius C.F.
AR. +- Greul. 3,58 g. Diam. 90 mm.
Sydenham, 724. Anii 84.
1 Numărul

6 din descriere
Denarii au fost semnalaţi de mine în SCIV, 20, 1969, t, p. 166, nr. 25,
precum şi în lJacia, n.s., XII, 1969, p. 544-545, nr. 25.
~
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10. L. Rutilius Flaccus
AR. ~ Greut. 3,91 g. Diam. 20 mm.
Sydenham, 780. Anul 75.
11. Mn. Acilius
AR. ➔ Greut. 4,07 g. Diam. 18 mm.
Sydenham, 922. Anul 55.
12. C'. IuZ:us Caesar
AR. ~ Greut. 3,56 g. Diam. 18 mm.
Sydenham, 1006, Gallia, Anii 54-51.
13.

Imitaţie

AR. '\. Greut. 3,51 g. Diam. 19,5 mm.
14.

Imitaţie

AR. .J, Grcut. 4,17 g. Diam. 18 mm.
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DATL NOI PRIVIND TEZAURUL DE LA ADINCA,
JUD. DIMBOVIŢA
GH. POENARU-BORDEA, CONSTANTIN CONDREA

Asa cum este cunoscut, tezaurul a fost descoperit în mai Hl53, cu
prilejui' lucrărilor de reparare a unui pod de peste apa Pîscovului, pe
şoseaua dintre Gura-Ocniţei şi Adînca, pe teritoriul ultinwi localiU'1ţi.
Semnalat mai întîi de Radu Gioglovan, care a recuperat uri. număr de 29
de monede pentru Muzeul din Tîrgovişte, 1 locul dc'scoperirii a fost cl'rcetat în primăvara anului 1954 de C. Preda, care a reuşit să mai 1 ecupcrezc un număr de 23 de monede şi să stabilească faptul că tezaurul fusese îngropat într-un vas, la o adîncime de 0,50 m, intr-o aşezare
geto-dacică. 2

_MP.n~~~lc

recuperate s_î11t . didrahme gţ_tif.<? .... c!g . tip. Vîrteju"'.'.Bu.clJ.::-_
tetradrahme thasicnc, considerate de unii cercetători drept
~ - n r n prîma categorie de monede au fost recuperate 46 de
exemplare, din a doua şase exemplare, la care trebuie probabil adău-

:r:,eşti 3 şi

R. Gioglovan, Dezbateri privitoare la lucrările de istorie prezentate la
în Studii şi referate privind istoria României, II. Bucureşti, 1954,
p. 1868-1870, cu eroarea de a considera locul desco~eririi pe teritoriul comunei
Gura-Ocnitei ; R. Gioglovan, I. Avrnm, Descoperiri monetare în raionul Tîrgovi.~tc,
în SCN, I, 1D57, p. 468-469. cu o eroare nouă în încercarea de a o corecta pe
prima : Adîncata în loc de Adînca !
• C. Preda, Pe marginea unor descoperiri monetare recente, în SCN, II,
1958, p. 380-389.
3 B. Mitrea, Un tezaur de monede dacice descoperit la Bucureşti de o echipă
de muncitori a întreprinderilor Sfatului Popular, în Studii şi referate privind
istoria României, I, 1954, p. 290-:l02 ; C. Preda, op. cit., p. 382-383 ; C. Preda,
Monedele getice de tip Vîrteju-Bucureşti în SCN, V, 19"/1, p. 51-78.
" In cazul precis al monedelor de la Adînca, R. Giog,lovan le .consideră
initial imitaţii op. cit., în Studii şi referate privind istoria României. II. p. 126!1,
pentr.1.1- ca apoi să •le considere tetradrahme thasiene, op. cit., în SCN, I. 1957,
p. 468 ; C. Predo. ezită între originale şi imitatii, op. cit., în SCN, II, 1D5B. p. ,l3-i ;
E. Chirila, I. Pop, Tezaurul monetar de la Sînpetru (or. Braşov), în Apulum VII,
1, 1968, p. 161, nr. 1, ,,thasiene", probabH în grabă, căci tezaurul pe care-l pubhc-ă--
::;1 care cuprinde monede foarte asemănătoare este .considerat categoric de „imi1

sesiune,

taţii", p. 149 şi 156.

-
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gat un al şaptelea, examinat ceva mai tîrziu de C. Preda. 5 Lotul recuperat în 1954 s-a păstrat integral la Institutul de Arheologie, 6 din primul ins~ şase monede getice şi poate şi o tetradrahmă au fost cedate
1\luzeului din Ploieşti, 7 fără a mai reveni la :Muzeul din TirgoJ[.işte.___
iar din cele rămase la acest din urmă muzeu mai există astăzi doar 18
monede getice şi, deşi nu este foarte sigur, una dintre tetradra]l~
Cum în sh1diul lui C. Preda, care a comentat întreaga descoperire, nu
sint ilustrate decit exemplarele de la Bucureşti 9 şi apărea necesară
şi completarea datelor inserate acolo cu anumite
precizări,
ne-am
asumat sarcina redactării acestei contribuţii la amabila sugestie şi stă
ruitoarea invitaţie a colC'gului Gabriel Mihăescu, directorul Muzeului
judeţean din Tîrgovişte.
lnainte de a da catalogul exemplarelor din muzeul abia amintit,
c-redem c-ă sînt utile citeva precizări. Ordinea în care plasăm exemplarele, fiecar<: fiind ilustrat (vezi pl. I-VII), nu se pretiP.de nici ciecum a fi o ordine absolută. C. Preda care, studiind întreg materialul
ce i-a foc;t ac-cesibil, a dat o schemă a împerecherii ştanţelor de avers
şi revers w, nu o ilustrează decit parţial şi fără să ne dea concordantele, a5a că va trebui să aşteptăm studiul monografic pe care l-a realizat, pentru a vedea exact unde se încadrează în schema genPrală monedele care ne preocupă. 11 Din exemplele pe care le dă însă, privind
prezenţa în diferite tezaure a unor monede ie~ite din aceia5i pereche
de ştanţe, putem retine că monedele din tezaurul de la Adînca acoperă
o b11nă parte din schema propusă : Av. 1 - Rv. 1 ; Av. 17 ; Rv. 24 şi
Av. 34-lh·. 47. 1:! Lipsind în general verigile de legătură, propunem aid
o clasificare care ţine cont de planşa articolului lui C. Preda din SCN,
V 13 . Plasarea la început a monedelor C'U călăreţul de pe rv. realizat
~ Este vorba de un exemplar cu sigla M, de 16,20 g şi 32 mm. Dos. Note
informative, I (C. Preda).
11 Inv. 401.
7 C. Preda, op. ctt., ln SCN, 11, 1958, p. 381-382; Cf. E. ChiriJă, G. Mihăescu,
Tezaurul de la Cciprloru, Tirgovi!'te, 1969, p. 31, nr. 1.
11 Inv. 5290-5307, situaţia numerică actuală la E. Chirilă G. Mihăescu,
loc. cit. lndoielile vin de la faptul că în semnalarea iniţială R. Gioglovan, op. cit.,
fn Srudii şi referate privind utoria României, II, p. 1869 se vorbeşte de „urme de
tăieturi vechi" şi de o greutate .,la toate" în jur de 16 g şi nu de un exemplar

fragmentar.
11 C. Preda. op. cit., în SCN, II, 1958, p. 385 şi 387, pl. 1-11. La C. Preda
op. cit., în SCN, V. 1971, pl. 1 ':? se ilustrează, dacă nu ne înşelăm cumva, o monedă
din lotul de la Tirgovişte, nr. 18 din catalogul n06tru, fără ca în legenda planşei
să se dea tezaurul de provenienţă, ori locul de păstrare.
1 C. Preda, op. cit., în SCN, V, 1971, p. 54-60.
11 C. Preda, Moneda geto-dacei. Studiu monografic, sub tipar la Editura
Arademiei.
12 C. Preda, op. cit., în SCN, V, 1971, p. 73.
13 Ci. cu pl. I-II din SCN, II, 1958, p. 385-387, unde aşezarea este net

°

dilerită.
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I

2

3
Planşa

I. Monede getice de tip Vîrteju-Bucureşti din tezaurul de la Adînca
(mărite)
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4

5

•

6

Planşa

II. Monede getice de tip Vîrteju-Bucuresti din tezaurul de la Adînca
(mărite)
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7

8

9

Planşa

III. Mor.ede getice de tip

Vîrteju-Bucureşti
(mărite)

~

-

c. 5GO
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10

11

/2

Plan-µ1 IV. ::\fonede getice de tip

Virteju-Bucureşti
(mărite)
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l'7
Flanşa

V. Mooede getice de tip Vîrteju-Bucureşti din tezaurul de la Adînca
(mărite)
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lâ

17

18

Planşa

VI. Monede getice de tip Virteju-Bucureşti din tezaurul de la Adinca
(mărite)
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19

Planşa

VII.

Tetradrahmă

thasiană,

poate din tezaurul de la Adi:1ca.

din trei globule, parc a fi impusă de asemănarea cu monedele de tip
Adincaui, considerate ca precedînd tipul Vîrteju-Bucureşti. "' Ar urma
firesc, derivînd organic din această categorie, monedele cu călăreţul
realizat din două globule. Acesta apare însă şi în imaginik, parc2 mai
fine, de pe mcnedele din tezaurul de la Le,1 (jud. Dolj). Dacă un riguros studiu de detaliu, şi ne îndreptăm nădejdea tot către anchete de
marc amploare, cum a întreprins C. Preda, nu va putea să scoată în
evidenţă deosebiri fundamentale, ne-am putea gîndi, pc baza asemă
nărilor formale ale rv., la o oarecare interferenţă cronologică între tipul
Vîrtcju-Bucurcşti şi tipul Adîncaţa 1li În caz de interferenţă cronologică,
s-ar putea avea în vedere explicaţia unor dezvoltări parţial paralele,
cu imagini de avers distincte. Studii viitoare vor elucida, neîndoios,
semnul nostru de întrebare.
După aceste dot.:ă categorii prezente îr1 lotul dir,_ lVIuzcul de arheologic din Tîrgovişte ar trebui să urmeze monedele cu globulă sub
botul calului şi călăreţul redus la două puncte· foarte mici, legate de
cele· precedente printr-un avers similc1r (nr. 9). Dl' ele se leagă orgaPentru poziţia tipului C. Preda, în SCN, V, 1971, p. 53 ; pentru asemar.are
Ionescu, Gh. Rădulescu, Tezaurul monetar geto-dacic de la Frăteşti
(jud. Ilfov), în SCIV, 21, 1970, 4, p. 649-652, fig. '.2--t. Compară rv. de la f:g. 3 'G
cu rv. monedelor de tip Vîrteju-Bucureşti ilustrate ci~ C. Preda, op. cit., în SCN,
V, 1971, pi. 1/1 si de noi pi. 1/1.
J,, G. Popilian. T. Niţă, Tezaurul de monede geto-dacice de la Leu (jud. Dolj),
în Revista Muzeelor, VI, 1969, 3, p. 267-268 ; Cf. O. Iliescu Tezaurul de la
Mînăstirea, în Cresterea colecţiilor, caiet selectiv de informare, Biblioteca Academiei
R. S. România, nr. 13-14, 1965, p. 8-12 5i Eva Kolnikova, Dako-getische Milnzen
und einige. Probleme des keltischen Milnzwescns in der Slowakei, în SCN, V,
1971, p. 40-43.
tG C. Preda, op. cit., in SCN, V, 1971, p. 63. ,,Şi din acest punct de vedere
(nominalul şi modulul emisiunilor) monedele din categoria de faţă se aseamănă
cu cele de Up Adîncata-Piteşti, deosebirile fiind de cele mai multe ori aproape
de neobservat".
11,

vezi

M.
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nic, prin av., monedc:le avind o singură globulă mare deasupra calului, după care ar urma cele care nu mai au nici o urmă din bustul
călăreţului, cu scobituri intre picioarele călăreţului şi gitul calului.
Iată acum, in ordinea mai sus justificată, monedele tezaurului de
la Adinca din colecţia Muzeului de arheologie din Tirgovişte, cu datele
tehnice necesare :
1. (5290). ?
(5299). +(5294). +(5304). I\.
(5306). +(5307). +-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(5302).
(5296).
(5298).
(5300).
(5305).
(5303).
(5301)
(5295).
(5297).
(5291).
(5292).
(5293}.

~

+-

,I,
,I,
,I,
,I,
+ţ
~
➔

'\
I\.

Greut 6,95 g, diam. 22 mm.
Greut. 6,32 g, diam. 22 mm.
Greut. 7,38 g, diam. 22 mm,
Greut. 6,85 g, diam. 21 mm.
Greul. 7,12 g, diam. 22 mm.
Greul. 6,74 g, diam. 22 mm.
Greut. 6,80 g, diam. 23 mm.
Greut. 5,22 g, diam. 22 mm.
Greut. 6,32 g, diam. 22 mm.
Greul. 7,52 g, diam. 21,5 mm.
Greul. 7,62 g, diam. 23 mm.
Greut. 7,47 g. diam. 24 mm.
Greul. 7,21 + g, diam. 22,5 mm.
Greut. 7,01 g, diam. 23 mm.
Greut. 6,85 f, diam. 22 mm.
Greul. 7,34 g. diam. 22,5 mm.
Greut. 7,43 g, diam. 22 mm.
Greut. 7,97 g, diam 22,5 mm.

17

Fără a reorganiza în schema noastră, căci o considerăm provizorie,
ea trebuie confruntată cu succesiunea ştanţelor monedelor
tipului
atunci dnd acest lucru va fi posibil, socotim totuşi uti! să dăm datele
tehnice pentru lotul de la Bucureşti din tezaurul care ne reţine atenţia. 111 Ordineri exemplarelor este cea din plan<;;ele publicaţiei iniţic:le
a lui C. Preda.

1. ţ

Greul.
2. ? Greul.
~- ➔ Greut.
4. ,J,. Greut.
:>. ,I, Grcut.
G. \ii Greut.
7. ➔ Gn•ut.
8. ✓ Greul.
9. ➔ GrC'ut.

7,64 g,
7,30 g,
7,16 g,
7,21 g,
7,47 g,
6,99 g,
6,68 g,
7,01 g,
7,42 g,

diam.
diam.
diam.
diam.
diam.
diam.
diam.
diam.
diam.

22 mm.
22 mm.
22 mm.
23 mm.
22,50 mm.
22 mm.
23 mm.
22 mm.
22 mm.

1• Din monedă s-a tăiat o parte în vederea unEi analize metalografice. Nu
sint<>m în pose5ia greutăţii monedei dinainte de efectuarea acestei operaţii.
1" Dăm aceste dat':' după nota inv. 401 de la Institutul de Arheologie (C. Preda),
unde este altă ordine a monedelor.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

119

l\. Greut. 7,37 g, diam. 21 mm.

+- Greut. 7,69 g, diam. 21 mm.
+- Greut. 6,25 g, diam. 23 mm.
+- Greut 6,84 g, diam. 22,50 mm.
ţ

Greut. 7,13 g, diam. 22 mm.

,1. Greut. 7,05 g, diam. 23 mm.
➔

Greut. 7,12 g, diam. 33 mm.
Greut. 7,00 g, diam. 24 mm.
+- Greut. 7,48 g, diam. 23 mm.
➔ Greut. 6,38 g, diam. 22 mm.
-+ Greut. 7,20 g, diam. 22 mm.

➔

Greutatea exemplarelor studiate de noi, în ordine crescătoare,
€stc deci următoarea : 5,22 g ; 6,25 g ; 6,32 g (2 ex.) ; 6,38 g ; 6,68 g ;
6,74 g; 6,80 g; 6,84 g; 6,85 g (2 ex.); 6,95 g; 6,!H) g; 7,00 g; 7,01 g
(2 ex.); 7,05 g; 7,12 g (2 ex.); 7,13 g; 7,16 g; 7,21 g (2 ex.); 7,30 g;
7,34 g; 7,37 g; 7,38 g; 7,42 g; 7,43 g; 7,47 g (2 ex.); 7,48 g; 7,52 g;
7,62 g; 7,64 g; 7,69 g şi 7,79 g. Greutatea medie este de 7,08 g.
Diagrama variaţiei greutăţilor (fig. 1) ne arată .o destul ele mare
întindere pc orizontală, cu majoritatea exemplarelor grupate
între
6,70 şi 7,70 g, fă1·ă a avea un vîrf propriu zis, cele 5 exemplare de la
7,00 g, fiind contrabalansate de cele patru exemplare prezente la
7.40 g ~i la 7,50 g. Oricum, între aceste limite parc a fi greutatea normală. Există, de asemenea, un grup de monede între 6,20-6,40 g cu
greutate sub normală, iar exemplarele cu valori puţin peste 5 g sau
în jur de 8 g pot fi judecate drept excepţionale. rn Mai notăm că, dacă
nu sîntem cumva victima unor coincidenţe, s-ar părea că în lotul de
la Tîrgovişte, ultimele trei categorii (nr. 10-18) au greutăţi mai ridicate decît primele două (nr. 1-8). Ca să putem lua o atitudine fermă
ar trebui să avem la dispoziţie un număr satisfăcător de tezaure publicate cu toate datele necesare, ceea ce din păcate nu se întîmplă.
Dacă impresia noastră este sezizarea unui fapt generalizabil ar însemna
111 O oarecare nepotrivire există între diagrama noastră şi consideraţiile lui
C. Preda, op. cit., în SCN, V, 1!)71, p. 63, care consideră că majoritatea exemplarelor se plasează între 7 şi 8 g_ Este de văzut dacă ea vine de la neaplicarea
diagramelor de frecvenţă sau dacă e rezultatul real al investigaţiei asupra tuturor
monedelor cunoscute şi în acest caz vor trebui căutate anumite explicaţii. Pentru
metoda tabelelor de frecvenţă vezi G. F. Hill. The Frequency-Table, în NC,
seria 5. vol. 4, 11!24, p. 76-85 : aplicarea metodei şi o discuţie a unui a<-;emem,a
tabel la Gh. Poenaru Bordea, Constanta Ştirbu, Tezaurul de denari romani repuhlicani şi de la începutul Pricipatului descoperit la Breaza. comuna Lisa (jud.
Braşov), în SCN, V, 1971. p. 272-274. Pentru tezaurul de la Vîrteju-Bucureşti s-a
c·c1.kulat o greutate m<:>die de 7,4 g, pornind de la greutatea totală a monedelor.
Vezi B. Mitrea. op. cit.. în Studii şi refernte privind istoria României. I, UJ54.
p. 2D5, menţionată recent de C. Preda, op. cit., în SCN, V. 11171, p. GB, nr. :38, nu
:-:ctim dacii pe ba7a unor studii noi.
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că

tipul respectiv ar avea o evcluţie de la exemplare uşoare, la exemplare grele, cc-ea ce este împotriva gîndului obişnuit al numismaţilor_
Lăsăm problema de,;ehisă, întrebindu-ne numai dacă n-ar trebui făcute
investigaţii metrologice mai amănunţite şi arătind
că răsturnării ordinei propusL• i se opune ea 11n obstacol decish·, măcar în stadiul actual
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moneda dr 5.22 g
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I. Diagrama I.

m 6.lO 680 b!O 1.00 7.Ml
Variaţia

120 uo 74D 1.so 7.60 uo 780 1_90 e.co

grc-uU.lii monedelor de tip
te1.nuru! ele la Adinca.

Virteju-Bucureşti

din

al problematic·ei, apropierea rv. primelor două c·.::.tcgorii de monede
din lL'za11rnl de la Adînea de tipurile numite Adîncata. Aceasta chiar
cu uşoarele noastre rezc-rve privind posibi]j~;:ite3 unei evoluţii, măcar
parţial paralelă, a tipurilor respective.
Nu trebuie să uitAm însă c-ă acest tezaur este un tezaur mixt ~i,
prin ac L'asta, foarte important pentru cronologi3 monedelor în discuţie„
cu alit mai mult, cu dt, asemenea asocieri nu sint prea frecvente. Tot
cu monede thasiene mai sint doar două tezaure de monede tip VirtejuBucureşti, cel de la Olteni (jud. Teleorman) şi Stoeneşti (jud. llfov). 20
De aceea socotim ca foarte utilă şi analizarea acestui material.
Iată

datc•le tehnice pentru tetradrahmele existente la Bucureşti:

1. ,l.. . Greut. 16,86 g, diam. 32 mm, sigla M.
2. '\. . Grc:ut. 16,58 g, diam. 33 mm. sigla M.
3. '\. . Greut. 16,70 g, diam. 33 mm, siglă

atrofiată,

'.!t

poate M.

Exemplarul de la Tirgovişte, fragmentar :22
4.

t

Greut. 14,34 g +, diam. 30 mm.

~>0 C Preda, op. cit., în SCN, V, 1!)71, p. 66, nr. 23 şi p. 68, nr. 36 şi ·discuţia
de l!a p. 74-76. Vezi şi în lista de descooeriri de monede thasiene, dată deE. Chi.rHă, G. Mihăescu op. cit., p. 34, nr. 63 şi p. 35, nr. 91.
21 Ilustrau-- la C. Preda, op. cit., în SCN, 11, 1958, p. 387, pl. 11/21-23, menţinem aceiaşi ordine.
22 Cu rezervele de mai sus la nota 8.
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:

5. Greut. 16,20 g, diam. :J2 mm, sigla M.
Numărul monedelor thasienc din loturile recuperate era de şase
exemplare, se adaugă un al şaptele2, poate un al optelea, dacă cel bilnuit a exista la Muzeul din Ploieşti este diferit de cele trei, iniţial la
Tîrgovişte, şi nu unul dintre ele. 2:;
Tetrac!rahmele din Thasos, în raport cu monedele de tip VîrtejuBucureşti, au evoluat de la situaţia de terminus post qHe1n 211 la cea
de, aproximativ, terminus ante quem, cu un joc posibil, menţinîndu-sc
însă ş1 m prima, 2:; după luarea în consideratie a ipotezei regretatei
numismate bulgare Gina Kaţarova, care a argumentat datarea unei
categorii a tetradrahmelor thasiene din perioada a II-a după anul l)8
i.e.n. 2li Mai mult decît atît, autoarea bulgar2 a clasificat tetradrahmele
din Bulgaria în originale, semi-barbare şi barbare, ceea cc ar coincide
cu ale noastre originale, imitaţii şi barbare. DacJ. ultima categoric se
distinge net de prima şi chiar de a doua, graniţa clinti·c acestea este
foarte fluctuantă, fiind de multe ori vorba mai mult de o discuţie şi
apreciere a stilului la care se adaugă prezenţa sau absenţa literelor
globulate. A şti exact unde trebuie să înc8.dr{1m o monedă sau alta cu
tipul tetradrahmelor din Thasos este important pentru implicaţiile cronologice pc care le poate avea această clasare, mai ales în cazul că
am aspira la datări de mai m3rc fineţe. în condiţiile unui marc aflux
de tetradrahme de Thasos, în care, sub haină grecească, se ascunde
puterea Romei în expansiune, în condiţiile războaielor cu Mithridates
VI al Pontului şi în vederea paralizării influenţei acestuia în oraşele
greceşti de pe coastă şi la Gurile Dunării, ne apare ca puţin probabilă
apariţia unor imitaţii locale, chi,ir sud-tracice. Ele ar trebui plasate
cronologic mai tîrziu, într-u vreme în care activitatea monetăriei din
Thasos începe să lîncezească, pentru ca 2poi să înceteze total, cîndva
către mijlocul secolului I î.c.n., în orice caz ctupă privilegiile din HO
Le.n. şi probabil după 72/71 î.e.n., 27 cînd sînt de presupus emisiuni
abundente şi implicit o penctraţi2 sporită în spaţiul traco-dacic. Este

E. Chirilă, G. Mihăescu, op. cit., p. 31, nr. 1.
C. Preda, op cit., în SCN, II, 1958, p. 384-389.
C. Preda, op. cit., în SCN, V, 1971, p. 74-76 ; Cf. I. Winkler, Zur relativen
Chronologie der dako-getischen Miinzen, în Acta Archaeologica Carpathica, x,
1968, 1-2, p. 103 şi 115 şi E. ChirHă, G. Mihăescu, op. cit., p. 37-38.
2.1
2"
25

20 Gina Kaţarova, Hollu Aa11HH 3a ,n,arnpo0KaTa Ha Tc1panpaxM11Tc 11a ocTpoB Tacoc
OT BTOPH nepHO;'{ Ha MOHeTOCelfeHCTO ~IY H Ha TpaKHHCKHTC TeTpa,UpaXMI! OT I B. np. H. e.,

în Izvestiia, XXIII, 1964, p. 131-149.
27
Pentru evenimente D. M. Pippidi, Străinii de peste mări, în volumul
D. M. P,ippidi, D. Berciu, Din istoria Dobrogei, I, Geţi şi greci la Dunărea de Jos,
Bucureşti. 1965,
p. 269-272 şi 276-280 ; R.
Vuli:e, Perioada Principatului
(sec. I-III), în volumul R. Vulpe. I. Barnea, Din istoria Dobrogei II Romanii
la Dunărea de Jos, p. 25-26 ; Cf. Al. Suceve&nu, Două note p~ivi:id istona
Moesiei în secolul I î.e.n., în Pontica, 2, 1969,
p. 269-274
şi mai ales p. 271.
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clar că, dacă in kzaurele mixte ar fi vorba de imitaţii şi nu de monede thac;iene originale. o prelungire către mijlccul c;ecolului a existenţei tipului Virteju-BucurC'şti apare aproape ca obligatorie. Aceasta mai
ales dacă s-ar face dovada că. in general. pe teritoriul ţării noastre
avem de a fa('e mai ales c·u imitaţii:!~ şi nu cu monede originale. De
asemenea, ('a o ('onsC'dn\ă firească, tipul Inoteşti-Răcoasa, care urmează tipului Virtcju-Buctireşti şi este clar influenţat de moneda tha-siană tirzie, ~ dacă ar fi influenţat de imitatiile ei, ar trebui coborît
în timp după mijlocul SC'('olului I ie.n., in a doua jumătate a sa.
Revenim acum la tetradrahmele de la Adinca, pentru care, aşa
cum am arătat la începutul acestui articol, nu au lipsit ezitările, datorate dificultăţilor de trasare a unei graniţe ferme intre originale şi imitaţii. După publicarea tezaurului de la Sinpetru, considerat de imit :1ţii, :x, s-ar fi putut părC'a c-ă problema este ciefinitiv rezolvată, în sen"ul carac-terului dl' imitaţii al tetradrahmelor din tezaurul de la Adinca.
Ele işi află intr-adc•,·ăr bu11e analogii in cadrul tezaurului mixt menţionat.

n,1la 13. Pentru cri1.a şi războaielP mithridatice în general vezi l::douard Will,
Hisroire polirique du monde hf'llenlsrique (323-30 ai•. J. C.), tome II. Des
arenements d'Anrtoclios III et de Philippe V a. la fin des Lagides, Nancy, 1967,
p. :187-421. Pentru G. Kazarova imitarea monedei thaslene ar începe de timpuriu,
op. cir .. p. 143 pe temeiul contramarcării unei asemenea monede la Apollonia
Pontică. Vezi T Gerasim()V, KoHTpaMapKHpattl' 11a a11rnlf1111 MOIICTII 11 .llo111a MHJIIR,
11 Tp.11rnR, in lzvestUa, XV. 1964. p. 63.
:z,. O listă a imitaţiilor, de verificat, după noi, pentru fiecare caz în pi:.rte
la Virgil Mlhiiilescu-Birllba, Descoperirile monetare sl lf'gdturlle dintre tracii suddundreni şi lu.mea gelo-dacd, in Memoria Antiquitatis, III, 1971, p. 201-203 şi 206,
~lasate în al c-incPl~•a orizont monetar al legăturilor fără a vorbi însă de
ej!'ida Romei.
29 G. Severeanu. Le tr{>sor monetaire d'lnoteştt-Buzău. în BSNR, XXI, 1926,
nr. 57-58, p. 7-10 : C. Preda. Deacoperiri monetart: în r. Buzău, în SCN, II,
p. 463--464. cr. C. Preda, op. cil., în SCN, V, p. 62-63 : vezi şi M. Gram3tor,ol,
L'art des monnaies geto-daces, în Apulum, IX, 1971, p. 235-237 şi 256. Nu uităm
cA încă de mult av. tipului pe care-l numim, după C. Preda, Adîncata a fost pus
in legătură cu av. tetradrahmelor thasiene. 1n acest sens Florica C. Moisil, Un
7'0U tip de monere dace, comunicare la Congreaul de numismatică şi arheologi,:_,
-0in Clu;. la C. Molsil, în CNA, XII, 1963, nr. 108, p. 232 ; C. Moisil, Les tetradrachmes de Thasos et de la. Macedonie I-ere et leur circulation en Dacie,
in Baka.nia, Vil, 1, l!'IH. p. 16. Vezi pentru presupusa influenţă a tetradrahmelor thasiene a.supra tipului Vîrteju-Bucure.şti ca şi a
.tipului Adîncata
analiza iconografică şi stilistică făcută de M. Gramatopol, op. cit., p. 231-234.
Dacă acest fel de a vedea lucrurile este just şi. s-ar pleca de la imitaţiile avind
thasienele tirzii ca prototip, care ar deveni prototip pentru seriile getice, în
ordinea admisă, incepind cu tipul Adîncata, cronologia ar urma să trebuiască
lncă şi mai mult coborîtă, incepînd abia 9e la 50 i.e.n.
30 E. Chirilă, I. Popa, op. cit., in Apulum, VII, 1, 1968, p_ 149 şi p. 160-161
unde se discuta posibilitatea imitării tetradrahmelor din Thasos în Dacia răs
punzlndu-se ner:ativ. Drept este însă că, mai de curind, la E. Chirilă, G. Mihăescu,
op. cit., p. J5, nr. 88. tezaurul apare ca fiind de piese thasiene. Să fi renunţat
numtsmatul clu_jean în 1969 la interpretarea din 19GB?
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Fără a ambiţiona aici o soluţionare definitivă a problemei, ne
facem însă datoria supunînd tezaurul de la Sînpetru analizei metrologice
(fig. 2). Se poate lesne observa o marc regularitate a greutăţilor grupate între 16,60 şi 17 g (mai exact între 16,Gl ~i 16,98 g) rămînînd
în afară doar trei exemplare cu greutăţile de 16,44 g, 15,38 şi 15,30 g.
Tot atît de lesne se observă un vîrf la 16,80 g (care corespunde exem-

20
16,80g -16,76 -16,859
rămin în afara
diagramei monedele
1B de 15,30 ~i t5,38g

19

17

16
15

14
13
12

Fi~. 2. Diagrama II.
Variaţia

greutăţii

tetradrahmelor
thasiene din tezaurul
de la Sînpetru.
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7
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p1arelor cu greutăţi între 16,76 şi 16,85 g), deci toate caracteristicile
unei emisiuni regulate şi chiar de mare precizie metrologică. Greutatea exemplarelor de la Adînca fiind de 16 ' 86 o,
cr
16 ' 70 b'
a
16 , 58 g ~,si
16,20 g se poate considera că se încadrează hine în 2cc'astă sch0'mă.
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-Avem de-a face cu imitaţii? Dacă da, este vorba de imitaţii extrem
· de bine făcute de un emitent cu o tehnică fără cusur, în nici un caz
acelaşi care emite „didrahmele" de tip Virteju. Ne gîndim însă că,
mai degrabă, ar trebui să avem în vedere emisiuni originale tîrzii,
ceea ce ar explica de ce, mai ales dacă avem în vedere că este vorba
de o emisiune de urgenţă, intervenită din nevoi politice şi militare,
imaginile nu ~int întotdeauna de cea mai c.:lasică puritate. 31 Legendele
sint de altfel corecte. Faptul că literele sint mai mult sau mai puţin
globulate nu ni se parc decisiv. Este locul, !)oate, să amintim aici că
ş1 alte monede, considerate de imitaţie, au fost revendicate, deci~iv,
ix•ntru faza ultimă a unei mcnetării greceşti : Byzantion. :I:! Evident,
numai un stt!diu de mai mari proporţii ar putea să decidă definitiv în
acea'->t.ă problC'mă. Studiul trebuit• intreprins pe toată aria de răspindire
a monedelor thasiene şi. ir.ai ales, asupra monedelor c!in Thasos chiar.
Nădăjduim, de altf cl. să m·L·m c·urind posibilitatea uno1· comparaţii cu
ktradrahme dC'sc·operik la Tha„os şi in Grcda,:t1 după care vom reveni
asupra probkmelor schiţate mai sus.
Oric-um, d.:Kă măcar !a Adir.ca -;;i Sinpdr~ nu este vorba de imitaţii, ni se pare că pentrn dc:.la finală a tipului Virteju-Bucureşti mai
există oarC'can• spl'rantL- de a se putea menţine la circa 80 i.e.n., poate
c·t•, a ma, tirzi11. spre 70 i.e.n., in timp C'l' pC'ntru tipul Inoteşti-Răcoasa
ar trebui avută în n•dere o scurtă perioadă de emisiune cel devreme
către circa 70 i.e.n., poat~ uşor mai tirziu. :v. .A\ceste date, ne-am desluşit ginclul mai sus, erau foark serios amC'ninţate în cazul acceptării
ipotnl'i Kaţarova simultan cu a(.'(:Pptarea carac-terului de imitaţii, de
presupus logic· mai tirzii. a unei bune părţi din thasienell' de pe teritoriul ţării noastre. Ea continuă şi aşa să fie ameninţată, avem impresia, necesitind analize noi, mai circumstanţiate. Avem în vedere în
primul rind poziţia ambigu{1 in ('are numism"ţii a11 pla'>at acest tip
monetar şi c-ele it1rudite, în raport c.-u emh:iunile thasiene ale celei de
a doua pC'rioadC'. Sub impulsul ac-estor monede s-ar trece, la o dată
considercită 1 ~o i.t•.n. ~au pl' la 1:w Îl'.n. (pentru tipul Virkju-BucuJI

Vezi pentru monedele c-u 1->l':\l•,.l!~datarea de

bază

de stil in jurul lui

HP. i.e.n. M. Str.\k, Die antiken MUnzen t"On Thrakien, Berlin, l~l12, p. 1-2 : T. Gerns1mov. Ho,rn rpa1rni1l·K11 Te1pa.!lpau111 or I u. np. 11. l"., in lzvestiia - Varna, X, 1!156,
p. 12-13 ; cf. G. Kaţarova, op. cit., p. 141. Vezi pentru tetradrahmele emise de
cetăţile

vest-pontice J. Price, Mithradates VI Eupator Dionyssus and the coinayes

of the.. Black Sea., în NC, VIII, 1%fl, p. 1-12.
:i:.! H. Seyrig. Monnaies helli·nistiques de Byzance

et de Calcedotne, ln
Essays în Creek Coinage presented to Stanley Robinson, Oxford, 1968, p. 164.
~J Numismat.a Mando Caramesini-Oeconomidis, şefa C-abi.netului Numismatic
ctin Atena, a avut amabilitatea să ne promită mulajele necesare. li mulţumim aici
antici9at.
s, Sint datele cu care se operează în general in ultimul timp, vezi C. Preda,
op. cit., m SCN, \', p. 75-76 şi mai ales studiul monografic consacrat monetăriei
~eto-dacice, in prezent sub tipar. Este totuşi de reflectat asupra posibilităţi.i da.că
nu cumva thasienele tirzii ori:?"inale au servit ca prototip av. Adincata-Piteşti, caz
in care începutul seriei ar fi de coborit către 70 i.e.n. Cf. şi nota 29 de mai 6US.
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reşti), la emiterea sa, pentru ca pătrunderea masivă a aceloraşi monede
să-i pună capăt. Imaginea ar putea rămîne în principiu valabilă, cu
condiţia să se poată detecta în spaţiul geto-dacic existenţa monedelor

thasiene emise înainte de anul 88 î.e.n. ceea ce, presupunînd justă ipoteza Kaţarova, nu ni se pare să fie prea lesnicios, dacă nu de-a dreptul
imposibil. Nu trebuie să uităm nici un moment că, în problema sfîr~itului monedelor geto-dacice, un rol important l-au jucat pătrunderea
masivă a denarului republicii romane dar mai ales imitarea sa şi geneza unei monetării dacice de tip roman republican, constînd din imitaţii fidele, la o dată şi în
forme care se cer însă mai bi!1e precizate,
chiar dacă se înregistrează. pe această linie, îne<:>puturi datătoare de
nădejdi dintre cele mai bune. 3.,
înainte de a aborda semnificatia istorică a descoperirii monetare
de la Adînca, socotim util să t!rmărim difuziu1wa monedelor care o
compun, urmînd repertoriile recente realizate de C. Pred~ pc>ntru rrionedele geto-dacice de tip Vîrteju-Bucureşti 36 c:;i de E. Chirilă pentru
cele thasiene, imitaţiile inclusiv, :17 chiar dacii în cc le priveşte ni se
pare că trebuie realizate încă pro,Qrese pe linia deosebirii dintre cele
riouă cate_gorii, căci nu orice monedă cu av., rv., sau ambele scmi-bcir-barizate, chiar cu litere globula te, nefiind poate de luat ipso facto drept
imitaţie, dacă bineînţeles rm ne-am înşelat în consideratiile de mai
sus.
La repertoriul recent al lui C. Preda, adi'iugăm o monedă din aria
de baştină a tipului, descoperită în Parcul 23 ./\ugust din Bucureşti :l8
sl o alta, foarte importantă, descoperită în săpăturile prof. D. Berciu
la Ocniţa, în campania din 1969 39 şi care vine să sporească documentarea noastră privind prezcr..ţa acestor monede în aşezările getice, cu
o descoperire din zona subc~.,.patică spre vestul ariei de răspîndire,
acolo unde erau ceva mai rare. 1,o
1
:; N. Lupu, Die Milnzen in der daldschen Burg ron Tilişca, în Forschungen
zur Volks-und Landeskunde, 7. 1964, p. 5 şi urm. : B. Mitrea. Moneda republicană
romană şi unitatea lumii geto-dacice. în Unitate şi continuitate în istoria poporului
român (sub redacţia prof. univ. D. Berciu) Bucureşti. 1068, p. 53-64 ; Gh. Pmmaru
Rordea, Constanta Ştirbu, op. cit., în SCN. V. 1071. p. 265-280 ; Gh. Poenaru
Bordea. Cr. M. Vlădescu. Denari romani republicani de la Bumbeşti judeţul Gor:i,
în Revi~tn Muzeelor. VTTT. 1971. 1. n. 259-2fi0 · M. Chitec;cu. Cavii şi imitatii
dt denari romo.ni republicani în Dacia, în Memoria Antiquitatis, III. p, 209-255.
1
r; C. Preda. op. cit., în SCN. V. 1971, p. 64-70. nr. 1-52.
37
E. Chirilă. I. Pop. op. cit., în Apulum. VII. 1. 1068, p. 161-165, nr. 1-106.
E. Chirilă. G. Mihăescu. op. cit., p. 31-36, nr. 1-114 ; cf. pentru imitaţii V. Mihă
ilescu-Birliba, op. cit.. p. 201-202. care nu ştie întotdeauna să evite cursele intinse

de. toponomia modernii, poate exagerat de schimbătoare.
38
B. Mitrea. Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
în R. S România. în SCIV, 21. 1970. 2. p. 335. nr. 10 Dacia, N. S., XIV. 1970.
p. 471. Prescurtăm în continuare titlul în forma Descoperiri.
3
n R. Mitrea, Descoperiri în SCIV, 21, 1970, 2, p. 336. nr. 23 = Dacia, N. S.,
XIV, p. 171.
1,o Vezi harta de la C. Preda. op cit., în SCN, V, p
71.
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Vom stărui ceva mai mult asupra repertoriului realizat de E. Chicare are nevoie de mai serioase completări ca şi de cîteva corecţii
de detaliu, pe care nu le vom epuiza în acest cadru. Incepem prin a
repune în drepturi tezaurul de la Sovata (jud. Mureş), compus din
tetradrahme Thasos (10 ex.) şi Macedonia I (2 ex.) 41 şi tezaurul de la
Ostrov (jud. Constanţa) compus din tetradrahme thasiene (89 ex) şi
denari romani republicani (89 ex.). '- 2
La Feleac (jud. Bistriţa-Năsăud) tezaurul este mixt, '- 3, iar pentru
Giurgiu, "". Zimnicea, 45, Tărtăşeşti, ''°, trebuie folosit pluralul, fiind vorba
de mai multe exemplare, ca şi pentru descoperirea de la Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud. "7 Lipseşte tezaurul mixt de la Afumaţi, din care se păs
trau şase denari romani republicani şi o tetradrahmă thasiană 48, descoperirea de la Epureni-Huşi, 49 cca de la Bolsaia şi de la Piatra-Roşie. 50 S-au adăugat de asemenea, mai recent, o tetradrahmă descoperită
la Oaia (jud. Ilfov), 51 şi o alta la Moroieni (jud. Dimboviţa) 52 şi încă
una la Slatina (jud. Olt) 5.1, ca şi informaţii suplimentare privind descoperirile de la Bucovăţ (jud. Dolj) 5" şi Poiana Teiului (jud. Neamţ). 55 ln
notele informative de la Institutul de arheologiE: mai există unele date,
încă nevalorificate, asupra unui tezaur descoperit la Frunzăneşti (jud.
Ilfov) a unei piese izolate ,.de imitaţie" descoperită la Dărăştii de Sus
(jud. Ilfov), a alteia de la Ciuperceni, corn. Cosmeşti (jud. Teleorman),
a unui kzaur mixt de denari republicani şi thasiene ca sigla M de la
Crrădi~tf'a-Căll\raşi, a tinei ktradrahme
,.de stil barbarizat" sigla M
rilă,

,.. B. Mitrta. Penetrazione commercial" e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquista, în Ephemeris Dacoromana (mai departe ED), X, 1945,
p. G'i, nr. 14.
',! B. Mitrea. op. cit., în ED, X. l '.145, p. 68, nr. 36.
:, B. Mitrea, op. cir., in ED, X, 1!145, p. 67, nr. 2-1.
'• 1 Idem, p. 68, nr. 35.
45 Ibidem, p. 68, nr. 34 şi B. Mitrea, Monede antice şi feudale descope1·itela

Zimnicea, in sr.rv, XVI, 1865, 2. p. 245.
46 B. Mitrea, op. cir., în ED, X, 1945, p. 68, nr. 30.
" Idem. p. 67, nr. 15.
'• 6 B. Mitrea, LegcHurile comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu Republica romană. reflectare in descoperiri monetare (tezaurul de la Strîmba, r. Tîrgovişte) în SCN, li, 1958, p. 156-157.
49 D. Popescu, Objets de parure yeto-daces en aryent, în Dacia, VII-VIII,
1937-19-10 (l!J-11), p. 199.
B. Mitre-a. Descoperiri, în SCIV, 16, 1965, 3, p. 606
Dacia, NS, IX, 1965,
p. 490 ; C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti 195-t, p. 'i5-'i6.
r.i B. Mitrea, Descoperiri, în SCIV, 21, 1970, 2, p. 333, nr. 5 = Dacia, N. S.,
XIV, 1970, p. 469.
~1 O. Toropu, O. Stoica, Descoperiri monetare la sud de Carpaţi, Craiova,
1969, p. 10, reluată la B. Mitrea, Descoperiri, în SCIV, 22, 1971, 1, p. 120, nr. !J.
aJ B. Mitrea, Descoperiri, în SCIV, 22, 1971, 1, p. 120, nr. 11.
r.r, Idem, în SCIV, 22, 1971, 1, p. 118, nr. 1.
r.s N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova,
Bucureşti, 1970, p. 366, nota 337, reluată şi de B. M:trea, Descoperiri, în SCIV,
2::?, 1971, 1, p. 120, nr. 10.
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descoperită la Cornetul, fost Atîrnaţi (jud. Teleorman) :iti_ Adăugăm că
s-a publicat recent şi tezaurul mixt de la Gura-Padinii, în care, pc
lîngă denari romani republicani, se aflau şi o drahmă de tip Alexandru
cel Mare, emisă în 325 î.e.n. la Lnmpsakos şi o tetradrahmă thasiană
,,imitaţie obişnuită". 5i Foarte de curind am mai înregistrat o descoperire la Ciutura, jud. Dolj :;8 si o alta la Curc:mi, jud. Jlfo'.'. 59 E. Chirilă a mai semnslat şi el o thasiană, (,,imitaţie" ?) găsită în împrejurimile Clujului. 60 Ne este deascmenca cunoscut un tezaur mixt descoperit lîngă Zimnicea, avînd în compoziţie denari romani republicani,
din care s-au recuperat opt exemplare, drahme din Dyrrhachium şi tetradragme thasiene„ din care s-au recuperat cîte un exem~lar. 61
După aceste completări, care nu schimbă. cu nimic esenţial aria
cunoscută a difuziunii monedelor pe care le intîlnim şi la Adînca, mai
intîi ceva despre monedele thasiene şi imitaţiile lor pe care le tratăm
global căci pentru diferenţierea lor publicaţiile, a~& cum s-au făcut
pînă acum, numai o scurtă informare, foarte rar ilustraţie şi date metrologice, sînt insuficiente. Am adăugat, de altfel, îndoieli noi, din care
a)m ,rrea să se reţină măcar necesitatea şi a studierii gn~utăţii tetradrahmelor. Recent, s-a afirmat că atît monedele thasiene, dt şi cele
Macedonia I (de multe ori asociate în tezaure mixte) se îndreptau spre
Transilvania iar „cele din Cîmpia Munteană mari:::hează drumul tetradrahmelor Macedoniei Prima şi al celor thasiene spre Transilvania".
Ca altă ocazie faţă de o asemenea interpretare s-au exprimat îndoieli
serioase. 62 Punctul nostru de vedere era că geţii din Muntenia aveau
relaţiile lor cu sudul în această vreme. Este evident că în tezaurc.Je
din Bulgaria, moneda thasiană este masiv prezentă. Ne rezumăm pentru moment la ea, evident şi la tezaurele mixte în care este prezentă,
fără a o urmări şi pe cea a Macedoniei I. Nefiind locul unui rcpetoriu
amănunţit în acest cadru, încercăm o sistematizare numerică a tezaurelor din Bulgaria, ţinînd cont pentru descoperirile făcute pînă în 1935
de bibliografia tezaurelor greceşti realizată de S. P. Noe, n:J iar pentrn
',G Institutul de Arheologie, Note informatii:e. I, redactate primele două de
B. Mitrea, următoarele două de C. Preda. ultima tot de B. Mitrea.
_-, 7 B. Mitrea, Un nou tezaur de denari romani din timpul Republicii dr8coperit în Oltenia, în SCIV, 21, 1070, 3, p. 431, completăm infonnatiile
cu
greut. 16,0G g, diam. 32 mm. Cf. Note informative, II, (Bucur Mitrea).
·
8
"
Mulţumim aici colegilor Gh. Popilian si O. Toropu, care ne-au furnizat
informaţiile în legătură cu această monedă.
;.!I Adusă spre identificare la Institutul de Arheologie în aprilie 1971. AR. f'.-..
Greut. 16,30 g. d:am. 34 mm.
w E. Chirilă, V Lucăcel, Z. Milea. I. Nemeti, I. Ordentlich Descoperiri
monetare antice în Transilvania (VII), în AMN, VII. 1970, p. 508, nr.' 7.
11
' V. Mihăilescu-Bîrliba, I. Mitrea. Un nou depozit monetar antic descoperit
lingă Zimnicea, în Memoria Antiquitatis, II, 1970 (lOilJ, sub tipar.
c2 Gh. Poenaru Bordea în recenzia la cartea des citată a lui E. Chirilă ~i
G. Mihăescu, în SCN, V, 1971, p. 430-432.
'
83
S. P. Noe, A. Bibliography of Creek Coin Hoards 2, în colecţia Numismatic
Notes and Monographs, nr. 78, New-York, rn:n mai departe prescurtat Noe 2_
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descoperirile din perioada următoare de conştiincioasa şi atît de utila
cronică a lui T. Gerasimov. 6 ~
Monedele thasicne. cu imitaţiile sau . .imitaţiile" lor. cu cele barbarizate, fără alte monede asociate, sînt prezente în Bulgaria într-un
număr de 39 de tezaure li~,_ ln opt tezaure sînt însoţite numai cu tetradrahme Macedo11ia I li\ !!1 ~apte tezaure numai cu tetradrahme din
,1aroneia ";· în două tezaure apar asociate numai c·u tetradrahme emise
IR Athena 6 ~. Ek• apar ci~ asemenea împreună cu drahme din Apollonia
~i DyrrhaC'hit•m in c-in<:i tezaure tii,. -:;i cu denari romani republicani în
patru tezau!"e 'ii'. lntr-un singur caz le găsim asociate numai cu monede
din Histiaea 71 . Tetradrahmele thasiene apar in şase cazuri împreună
cu tetradrahme postume. de tip Alexandru cel Mare sau Lysimach (probabil chiar dnd acest lucru nu <.>ste menţionat explicit), emise la Messembria. Odessos sau Byzantion ;:!_ Intr-un caz ele sint menţionate alături de
imitaţii de tl'lradrahme Filip li ,:i_ ln sfirşit. în alte 16 cazuri, le găc1 T. Gheraslmov. Ku1"1\Tlfn1111
11axo1i.11
11a
MO'll'Tlt
(cu titluri variabile) în
IzL•estlla, XI, 1937, şi urm. Mw deparlt T. Gherasimov.
i.:. Noe 2, p. 51, nr. 151 : p. 1-15. nr. 5"J2; p. H7, nr. 542: p. 155-15Ci, nr. 579;
p 198, nr. 74'.?; p. 197, nr. i47: p. '.?17, nr. 824 ; p. 218, nJ". 828; p. :!30, nr. 877 ;
p :?R8. nr. 1013: p. :?!Iii. nr. 1126: T. GhE'rasimov, Izvestiia, XI. 1!137, p. 317, p. 323,
p. :124 (Noe 1 , p. 230. nr. 877) : l:t"C'Stiia. XII. p. 450--451, p. 454, p. 456, (două
ta..aure) : Iwesliia, XIV. 1R40-l94:!. p. 2ft! p. 285 · Izvestiia, XV, Hl4Ci, p. 237,
p. :?4J : lzvestu.a. XVII. 1950. p. 3Hi-:Jl7. p. :122: Izvesliia. XVIII, 1952, p. 404,
l:zresliia. XX, 1!155, p. 60:J, p. 804 (două le7..aure). p. 6C'6 (două tezaure) ; Izt:estiia,
XXII. 1!15!1. p. 357, p. J58. p. :J1;2 (G. Kaţ.arova. op. cit., p. 140) : Izvestiia, XXV,
1962, p. 2:?8, p. 232; lzresliia, XXVI, 196:J, p. :?511: lzrestiia, XXVll, 1964, p. 242,
p. 24'.1; lzvesrlia, XXX, 1!167, p. l!l0: lzvestiia, XXXI. 1969, p. 234.
1111 T. Gherasimov. lzuestiia, XVII, 1950, p. 325; Izvestiia, XVIII, 1952, p_ 4G3,
p. 404 (două t.e1.aur.?) ; I=t'estHa, XXII, Hl59, p. 359 ; lzvestlia, XXV, 1962, p. :!.!5 ;
lzrestiia, XXVII. 1964, p. ::!43: lzt,esliia, XXX, 1967. p. 190.
i;; Noe!, p. 2qe_ nr. 1134 : p. 306. nr. 1165 ; T. Gherasimov, Izvestiia, Xl,
l!l.li. p. 315 ; IZl'esliia. XV, 1!146. p. :?4'3: Izrestiia, XVIII. 1952, p. 402 ; Izt•estiia,
XXIX. 1986. p. 212 ; IZL"estiia, XXX. l!'Gî, p. 181:.
r„ Noe 2• p 187, nr. 709 : T. Gherasimov. IZL•estiia, XX, 1955, p. 602.
m Noe 2• p 302. nr. 1153 : T. Gherasimov, Izvestiia, XVII, 1!150, p. 321 ;
lzt·Psliia. XXII, Hl59, p. 36:!: lzvesliia, XXVI, 1963. p. 261 ; lzvestiia, XXVII,

1!>li4. p. 242.
;o T. Gherasimov. Iwesliia. XXV. 1962, p. 226, p. 230 ; lzvestiia, XXVI,
Hl63, p. 260, p. 265. Dupa G. Kaţarova, op. cit., p. 143 în toate aceste cazuri ar fi
,·orba de imitatii. Pentru tezaurele cu thasiene, denari republicani şi alte monede,
mai jos nediferenţiate, cf. Gh. Poenaru Bordea, recenzie la M. H. Crawford, Roman
Republican Coin Hoards, Londra, 1!169, in SCN, V, 1971, p. 438-439.
;i T. Gherasimov. lz1,estiia. XV. 1946, p. 2-H.
:! Noe!, p. 16!1, nr. 636 ; p. 170, nr. 638 ; T. Gherasimov, lzvestiia, XI. 1937,
P- :i22 ( = No~!, p. 169, nr. 6:Jti) : lzvestiia, XV, 1946, p. 238 : lzrestiia, XVIII,
i95:!. p. 400 : Izvesliia. XXVI, 196:l. p. 265: Izvestiia, XXVII, l!l64. p. 244.
;:i T. Gherasimov, Izvestiia. XIV, 1940-1942, p_ 285 ; cf. oricum şi IZl'es/.iia,
XVIII. 1952, p. 403-405 şi p. 402.
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sim într-o mai numeroasă companie, constituită în general din monedele
de care a fost vorba mai înainte 74 Este de văzut, evident, în cazul
în care ipoteza Kaţarova este justă, ce anume rămîne pentru a doua
jumătate a secolului II şi începutul secolului I î.e.n., adică, alt fel spus,
înainte de războaiele mithridatice ale Romei şi înainte de imixtiunea
ci vădită în treburile din spaţiul vest pontic, cînd emisiunile sînt tal
sub egida Romei, dar cînd preocupările republicii sînt altele. în orice
<'az si difuziunea monedelor, chiar dacă nu putem stărui aici asupra ei,
o a~ată cl8.r, descoperirile thasiene îmbracă un marc- teritoriu şi nu
numai un drum. La fel ca pentru Muntenia.
Revenind acum la zona jud. Dîmboviţa trebuie s{l arătăm că ca se
află în zona de difuziune a monedei getice de tip Adincata şi de tip
Vîrtcju. Tczatirul de care ne ocupăm aici ne arată şi asocierea cu monedele din Thasos. Extrem de important este, socotim noi. tl'zaurul de la
Cojeasca. compus din monede de tip Adîncata şi din tetradrahme MaC'cdonia I şi Thasos 75 . Deşi amintit în mai multe rînduri. tc,zaurul nu
s-a bucurat de studiul pe care-l merită. Tot acolo s-al! putut n•t·upcra
recent cîtcva tetradrahme thasienc 76 care, din tezaur sau dintr-o nouă
descoperire, ne confirmă împreună cu tetradrahma menţionaL::1. de la l\'lorcicni. circulatia tetradrahmei thasicr..c în acca~tă zonă. O nouă descoperire getică de· tip Adhcata la Valea Voievozilor, corn. Hăzvad, municipiul Tîrgovişte, ne confirmă că sîntem pe teritoriul acestora·;~_ De
altfel. se pare că tezaurul ele la Petreşti, în care găsim împreună tipul
Adincata şi tipul Vîrteju-Bucureşti, trebuie localizat la Petreştii r!in
jud. Dîmboviţa şi nu la cei din jud. Ilfov ii\ Ni se pare important să
amintim şi că în aşezarea geto-dacică de la Cătunu s-at; aflat ştampile
de amforă i!l, caracteristice şi ele faciesului din Cîmpia Munteană al
civilizaţiei La tcne, fie că e vorba de importuri sau de• imitaţii ~11 , importuri ce apar şi în Moldova, dar niciodată sigur pînă acum în Tn•n;, Noe~, p. 49, nr. 145: p. 179, nr. (iî:i: p. 2:lB. nr. 905: T. Gherasimov,
Jzi,e~tiia, XV, 1!146, p. 242 ; Izrestiia, XX, 1955. p. 61 :: (două tezaure) : IzvPsfiia,
XXII. 1959, p. 357 : Izvestiia. XXV, 1962, p. 231 : Izvestiia, XXVI. 19(i:l. p. 21l5 :
.Tzvcstiia, XXVII. 19G-1. p. 237. p. 241 ; Izvestiia, XXX, 19(i7. p lflll-lB!l : Izvest11u.
XXXI. 1969, p 232; Cf. G. Kaţarova, op. cit., p. 1'.12-1:17 (Padarevo) : p. J:l8-I:1\J
{Stroino = T. Gherasimov, Izvestiia, XXVI. 19(i:l. p. 2G5) : p, J.11 (Grade.snila =
= T. Gherasimov, Izvestiia, XXVII, 1(164, p. 237).
;.; C. Mois:1, op cit., în Balcania, VII, 1, 19-1-1. p. Hi. nr. 20; Cf. M. Gram;:itopol,
op. cit .. în Apulum, IX, 1971, p. 234.
,G Informaţia 0 datorăm lui G. Mihăescu cfm.1ia îi multumim şi aici.
-;; Informaţie din aceeaşi sursă ca mai sus. AR. ~ . Greul. G.!lll g : diam.
2'.l,5 mm.
;~ M. Gramatopol, op. cit., p. 233-234.
;ii In acest volum, p. 138, fig. 5/1.
Fli D.
Tudor, Răspîndirea amforelor grece.5ti şt11mpilate în Moldorn. M,mienia şi Oltenia, în Arheclogia Moldorei, V. 19GB. p. :n-7\l : Vezi şi M. Grarnatopol. Gh. Poenmu Borc1ea. Amphora Stamps from Callatis, aild South DobruJJa,
in Dacia !IJ.S., XIII, 1%9 (lDîO), p. 1-14.
~)

-
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silvania 81 • La Cătunu s-au aflat de asemenea ~i numeroase fragmente
de boluri getice, imitate după cele elenistice, cunoscute sub numele
de cupe megariene sau deliene 82.
Această lume getică din Cimpia Munteană era deosebit de înfloritoare în secolele II-I î.e.n. şi de aici pare să fi plecat, de la Popeşti sau din altă parte, Burebista în expansiunea sa 1'1 . Nu ni se pa.re
de loc exclus ca prezenţa monedelor de tip Adincata şi Virteju-Bucureşti, foarte departe de zona de emisiune, să puncteze, documentînd numismatic, această expansiune 8". Am dori desigur ca documentarC'a noastră să fie mai bogată şi gradul de certitudine mai mare. Am fi dorit şi
să putem răspunde cu mai m•.1.ltă siguranţă măcar la unele din semnele
de întrebare pe care cercetarea noastră ni s-a părut că le ridică. Ne
mingîiem însă cu ideia că, oricum, am contribuit la mai buna cunoa~tere a unor descoperiri monetare şi că, în fond, numai acumularea de
cunoştinţe, cu semnele lor de întrebare rcspecti\"c, este in măsură să
ducă la progr(·S cercetarea numismatică şi istoric,1.

LISTA ABRE\"IERILOR

AMN
BSNR
CNA
ED
lzve-.Uia
Izvestiia-Vru-na
NC
SCIV
SCN

Acta Musei Napocensis.
Buletinul SocietAţli NwnismJtice Române.
Cronica Numismatic-A şi Arh::-,,b~ică.
t-:phemeris Dacoromana.
Bulletin de }'Institut d'Archl'.-ulo~iP bulgare.
Bulletin de la Societc d'Archeologie de Vama.
The Numismatic Chronicle.
Studii şi CE."l"cetAri de istorie veche.
Studii şi cercetări de numismatică.

81 Un sigur exemplar pină acum dintr-o colecţie particulară I. Winkler,
Vestigii romane de la Porolusum, în AMN, Vll, 1970, p. 544, nr. 35 pe care ii
vedem mai degrabA achiziţionat din Dobrogea. Cf. I. Winkler, p. 548.
ID Irina Franga, Contribuţii cu privire la cunoaşterea ceramicii geto-dacir.e.
Cupele „delte,ie getice" de pe teritoriul României, în Arheologia Moldovei, V,
1968, p. 7-34. Vezi mai Sl.15 nota 79.
83 Gh. Poenaru Bordea, recenzia citată, în SCN, V, 1971, p. 432.
8' C. Preda, op. cit., in SCN, V, 1971, p. 69-70 şi 75-78, destul de irezervat
din acest punct de vedere. Cf. Eva Kolnlkova, op. cit., în SCN, V, 1971, p. 43.
Pen,tru realităţile arheologice vezi I. H. Crişan, Problema locuirii daco-geţilor pe
teritoriul Sloraciei in lumina recentelor descoperiri arheologice, în Arheologia
Moldovei, VI, 1969, p. 91-107.
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT LE TRESOR D'AD]NCA,
DEPARTEMENT DE Dll\IBOVIŢA

-

Resume

On publie, avec Ies details nccessair~ et J"illustration complete, Ies rnonnaies du tresor decouvert en 1953 a Adînca, se trouvant dans le Musee Archeologique de Tîrgovişte, c'est a dire 18 rnornnaies geto-daces du type Vîrteju-Bucureşli
et, avec reserves, un tetradrachrne de Thasos. Publiant aussi Ies poids des monnaies du meme tr·(,sor de la collection de l'Institut d'Archeologie de Buca;:est,
on dresse la courbe des poids qu'on compare ensuite avec celle des tetradrachmes
de Thasos du tresor de Sînpetru, qu'on a etablie maintenant, en partant des
valeurs pub]iees par E. Chi•r,ilă, I. Pop, dans Apulum, VII, 1, 19GB. L'analyse
rnethrologique des monnaies de Sînpetru semble indiquer qu'en depit des bari:>arisations des images et des lettres globuleec; il s'agit d'originaux. Suit la discussion
des irnplications chronologiques possibles pour le monnayage des Geto-Daces de
la Plaine Valaque comme consequence des progres dans le domaine de la
numismatique grecque, reaJisesou a realiser.
En ce qui concerne Ies tetradrachmes de Macedoine I et de Thasos et en
analysant Ies decouvertes monetaires et archeologiques du departement de
Tîrgovişte, Ies o.uteurs sont d'avis qu'elles font organiquernent partie de la circulation moneta.ire de la zone sud-carpa.tique, dont Ies tribue avaient leurs propres
relations avec le sud. On rejete ainsi l'opinion suivant laquelle ces monnaies
\ieraient seulement eparpilees sur le chemin vers la Transylvanie.
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CERCETĂRILE

ARHEOLOGICE DE LA CĂTl}NU, JUD. DIMBOVIŢA
(1970-1971)
CORNELIA BORUGA-STOICA

Aproape de limita de şes cu cea de de&l-:.!ri. într-o regiune pă
satul Cătunu, în puncttil „Viişo,ua", s}păturilc arheologice efectuate în vara anului 1970 au dus la descoperirea unei aşezări
daco-getice. Situată pe şoseaua Bucureşti - Ploieşti, la aproximati\·
41 km de Bucureşti, aşezarea se înalţă pc o terasă a Ialomiţei ce Iusc,;c
în vechime înconjurată rlin trei părţi de apele: rîu!ui.
Stratul arheologic prezintă o grosime medie mcreînd pînă
la
-0,50 m, exceptînd gropile care ajung pînă b -1.50-3 m de- la st1pn1faţa solului. Pătura arheologică din aşezarea de la C~.tunu cantine în
special vestigii compacte de locuire cu inventar getic din perioada Lateme (sec. I î.e.n., poate sec. I e.n ).
În două c2zuri, însă sub locuinţl' clin sec. I îc.n., s-au gJsit clm:.~1
bordeie şi două gropi ap2rţinînd unui ~l c!oilea niyel, cc reprezintă o
locuire mai veche dccît cea din sec. I î.e.n.
Parte din locuinţe fiind situate la mică adî!1cimc de la solul n'getal (-0,28-0,50) au fost distruse din cauza muncilor agricole, lucru
ce explică şi abundenţa cioburilor răspînclite Je-a lungul terasei.
Săpăturile au fost executate pe botul terasC'i ce are o suprafaţă
de aproape 4. ha, dezvelindu-se 20 de locuinţe şi 30 de gropi. ( Fig. 1).
Majoritatea locuintelor săpate în campania din vara anului 1970
sînt ele tipul semi-bordei, de formă dreptunghiulară. stratul de locuire
fiind destul de subţire : 0,30-0,40 grosime. cum este cazul locuinţelor
nr. 17, nr. 3, nr. 1, nr. 9, nr. 10, etc. Dimensiunile maxime sînt de
4,70 X 4.50 -:,i minime de 3,50 X 2,50 (Fig. 2).
O situaţie deosebită apare în S. IV, L~nde s-au putut surprinde
clar cele două nivele de locuire clin asezarec1 dl' la Cătunu : două bordeie
din nivelul inferior, nr. 16 şi 15. p este care s-a suprapus parţial locuinţa nr. 9 de tip semi-bordei. Locuinţa nr. 9, aparţinînd nivelu~ui
superior. s-a profilat între -0,35 -0,60 m, iar de la -0,60 m pînă
la -0,90 m urmează stratul ce marchează ct.l doilea nivel, respectiv
locuinţc,Jc nr. 16 şi 15.
duroasă. lingă

0
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1-·,g. 1. Vedere de ansamblu a

Şantierului

Fig. 2. Locuin\ele nr. 2

şi
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Intre locuinţa nr. 9 şi locuinţa nr. 15 şi 1€ exist3. un strat subţire
de depunere de circa 0,07 m, de culoare brun-roşcat, rcprezcntînd intervalul cc s-a SCU!'S între prima şi a doua locuire.
Materialul ceramic extras din nivelul inferior este în cantitate
mică predominînd cioburile lucrate cu mîna.
La -0,81 m. în locuinţa nr. 15, s-a descoperit o fibulă de fier
de tip LateP..e C - indiciu pentru datarea nivelului inferior de la Că
tunu în sec. II î.e.n. şi poate sfîrşitul secolului III î.e.n.
Bucăţile de chirpici care apar deasupra unor bordeie. dar şi direct
pe pămîntul ,•iu, indică posibilitatea existenţei unor locuinţe de suprafaţă.

Cu excepţia vetrei din locuinţa nr. 2, distrusă parţial de groapa
nr. 2j, in nici o locuinţă nu s-au descoperit vetre, deşi gropile săpate
conţin numeroase fragmente provenind de la vetrele de foc.
La Cătunu au fost determinate şi golite 30 de gropi de formă
clopot, tronconice, cu diametrele variind între 1 şi 2 m, mergînd pînă
la o adîncimc de 3 m, din care s-au scos fragmente de chirpic, fragmente ele lipitură de vatră, obiecte de meial, pietre, cenuşă. Gropile
-sînt plasate în imediata apropiere a locuinţelor. La extremitatea nordică a S.I., însă, s-a descoperit o zonă cuprinzînd 10 gropi cu adîncimi
variabile între : -0.95 -1,92 m. Inventarul lor este foarte sărac: două
trei cioburi lucrate cu mîna şi cîteva oase 1. (Fig. 3).
Ceramica prezintă toate categoriile cunoscute la Popeşti'.!, Piscul
Crăsani 3, Tinosul 4, Cetăţeni, adică cele două categorii lucrate cu mina
(olăria poroasă şi olăria fină lustruită), cît şi olăria de tehnică superioară, lucrată la roată (,·ase cenuşii şi roşcate). (Fig. 4).
Interesant este faptul că în cele două bordeie aparţinînd nivelului
inferior de locuire de la Cătunu predomină olăria fină, lustruită, luuată cu mîna. ceea ce este un indiciu pentru o datare timpurie a acestui
nivel. Ceramica fină, lustruită, lucrată cu mîna, disp::i.re la începutul
sec. I î.e.n. 5•
In ceea ce priveşte ceramica de import, rc'sturile de amfore greceşti sînt numeroase, printre ele distingîndu-sc o toartă rhodiană, pre1 Aceste gropi erau utilizate drept gropi menajere sau gropi de provizii.
Ca argumente în sprijimul ipotezei că serveau drept gTopi de provizii ne stau
mărturiile scriitorilor antici (Varro. Re rust., I, 57, n confirmat;'"t şi de Plinius.
Nat. Hist·, XVIII, 30, 306) cît şi sărăcia de material scos din ele
· Interpretarea justă dată g1,opilor descoperite în aşezările daco-geţilor se
poate găsi în : Gh. Ştefan, Studii. Revistă de ştiinţă şi filozofie, II. 1. 1949, p. l 34
şi I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti 1969, p 185 şi R. Vulpe şi colaboratorii : Şanticl'ul arheologic Popeşti, raport preliminar, SCIV, 1-2. VI, 1055.
p. 245-247.
2 Idem, p. 247, 249-253.
~ I. Andriesesc-u. Piscul Crăsani, în „Academia Română. l\frmoriile Secţiei
i ;torice". seria III-a, tom. III. mem. I. Bucureşti 192--L
.
" R. şi E. Vulpe, Les fouilles de Tinosul p. 193 şi urm.
~ Vezi I. H. Cri,,;,rn, op. cit., pp. 10-1-103, faza a II-a mijlocie.
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a

b
1-'ig. 3. a -

Zona gropilor de prov1z11, descoperite la extremitatea
b -

Groapă

cuptorită.
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Fig. 4. Ceramică daco-getică din a doua epocă a fierului.
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Fig. 5 1 -

Ştampilă anepigrafică

2-5 -

4

de pe o amforă getică de imitaţie
Fragmente ceramice din _vase, i~it~ţii d.e cupe dcliene.
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Fig. 6 a
b -

-

Fibulă

dim fier de tip Latene
de schemă Latene C
c -- Fragment de brăţară de tip celtic.
Fibulă
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zentind ştampila ate!ierului t:nde a fost lucrată. Numeroase sînt imitaţiile getice după amforele rhodiene, o amforă din această categorie are
pe una din torţi o ştampilă anepigrafică constînd dintr-un dreptunghi
împărţit in 8 triunghiuri prin linii reliefate 6• (Fig. 5).
Din categoria ceramicii de lux au fost descoperite foarte multe
boluri cenuşii getice 7• cu decor în relief, imitate după cele deliene.
Ca obiecte de piatră cităm : gresii de ascuţit şi rîşniţe primitive.
Metalul este reprezentat in inventarul a4?ezării de la Cătunu prin
ur.elte de fier, cosoare, dălţite, scoabe şi printr-o fibulă de tip Latene C.
Printre obiectele de bronz se remarcă o fibulă de bronz de schemă
Latene C (sfirşitul sec. II i.e.n.), şi un fragment de brăţară de bronz de
tip celtic (sec. I i.e.n.) - Fig. 6.
Pc baza analizei sumare a materialului arheologic, putem data
a5ezarea daco-getică de la Cătunu în sec. I i.e.n.
Fibula dl' bronz de schemă Lat&ne C, imitaţiile de cupe deliene,
ştampila anepigrafică, ştampila dreptunghiulară aplicată pe amfora rhodiană. toate converg pentru datarea staţiunii în sec. I i.e.n sfirşitul
sec. II i.e.n. Sub nivelul de sec. I i.e.n. există un nivel mai vechi, probabil sec. II î.e.n., lucru confirmat de tipul fibulei de fier găsite în
Loc. 15 şi de abundenţa ceramic-ii negre, lustruite, lucrate cu mina, care
in staţiunile daco-getice este caracteristică pentru straturile de cultură
mai vechi de sec. I i.e.n.
Fragmentele de ceramică de lux, cupele deliene. amforele rhodienc,
numtirul marc de obiecte de fier. densitatea locuirii într-un spaţiu restrins, abundenţa fragmentelor din pastă rosie lucrate la roată constituie indicii cc marchează nivelul ridic-at al populaţiei getice ce trăia în
vechime in aşezarea de la Cătunu.

6 Ştampile

anepigrafice s-au găsit şi la Popeşti, v. R. Vulpe în SCIV 1--2„
VI, 19ri5, p. 249, fig. 17/3.
7 Imitaţiile getice după cupele deliene sînt ca.Iacteristice pentru a.c;ezările
getice din Cimpia Munteniei : Zimnicea, Snagov, Colentina, F'undeni, la Popeşti
găsindu-se şi tipare pentru confecţionarea lor. Sirut cupe de formă semisferică„
cu ornamente în relief, din pastă cenuşie, lucrate la roată. Motivul cel mai des
intilnit pe cupele de la Cătunu îl constituie foliolele stilizate.
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MĂNĂSTIREA

DEALU NECROPOLĂ DOMNEASCĂ
CEVA DESPRE FRĂMINTĂRILE INTERNE
DIN ŢARA ROlUANE.i\SCĂ IN VEACUL AL XVI-LEA
ŞI

DAN

PLEŞIA

,.Eu îmi apăr sărăcia şi
nevoile şi n,:,amul".
(F:min<>SCll, Scrisoarea a III-a).
Cînd în primăvara anului 1482. Vlad Călugărul ocupă definitiv
scaunul, puţirii erau probabil cei care bănuiau că noua domnie, cucerită
şi ea cu sabia, deschidea pentru mult zbuciumata Ţară Românească o
eră de linişte şi înflorire, c:-ire cu puţine şi SC'urte excc•pţii, urma să
dureze aproape 40 de ani.
Totuşi pînă curî!"ld nici Vlad Vodă, nici fiul şi urmaşul său imediat, Radu al IV-lea cel Marc nu s-au bucurat de aprecierea sau de o
atenţie mai deosebită din partea istori~ilor noştrii, dirrtre care unii nu au
văzut în primul decît 1111 „maniac religios" un ,,degenerat" şi un ,,imbecil" 1, celălalt fiind calificat de ,.marc doar pentru dlluBări" 2.
Este adevărat că alătur&te cu domnia contemporană a lui Ştefan
cel Mare sub prizma căreia ele au fost studiate, domniile celor doi voievozi munteni pot părea lc1 prima vedere şterse şi chiar umilitoare. Privindu-le însă sub unghi,11 situaţiei de atunci din sud-estul european,
vedem că în conjunctura existentă cu greu ar fi putut Ţara Românească
urma o altă linie şi că în general ea nu s-a ab5.tut de la politica ci
tradiţională. Prin diplomaţia lor dibace. cei doi domni au ştiut s5. ::isi211re
respectarea drepturilor ţării lor de către puterea suzerană şi -;J-i evite
invaziile pustiitoare pe c-2.rc le c1moscuse cu mult înaintea J\Iolclovci şi
I. Bogdan, Vlad Ţepeş şi naratiunile germane ~i ruseşti asupra ld. Bucutotuşi excepţie cele două monografii asupra lui Vlad Călugarul
de Al. Lcpedatu. Vlad Călugărul, şi Gh. Ghibănescu, Vlad Călugărul în Arhiva
1

reşti

din

18()6. Fac

Iaşi.
2 N.

Torg;1. Studii

şi

Documente III. p. XLII.
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nărere 3 •

Nici ideea - veşnic sortită eşecului - care dominase întreaga poîn tot cursul veacului, adică cruciada antiotomană pentru eliberarea Peninsulei Balcanice nu a fost dată uitării. Legăturile
cu Ungaria au fost mai strinse ca oricind, aristocraţia sîrbă izgonită de
cuceririle turceşti a găsit la curtea munteană adăpost şi onoruri şi s-ar
putea spune ca un simbol de nădejde, Radu cel Mare a ridicat pe pă
mintul cotropit al Serbiei, Mănăstirea de la Lăpuşina.
Pc plan intern cele două domnii nu au fost mai puţin rodnice. Administraţia in măsura in care exista pe atunci - a fost orînduită;
alcătuirea sfatului domnesc şi de bună seamă şi atribuţiile diferitelor
dregătorii definitiv stabilite. Biserica a fost şi ea reorganizată, înfiinţindu-se la Buzău cea de a doua episcopie a ţării. I:ar la Mănăstirea
Craioveştilor de la Bistriţa Vilceană a luat fiinţă prima tipografie românească, sub conducerea lui Macarie, chemat în ţară în acest scop.
Dacă crle două lăcaşuri de la Glavacioc şi Babele, primul refăcut,
celălalt ridicat din temelii de Vlad Călugărul in codrii judeţului Vlaşca
nu comportă nimic deosebit, in schimb Mănăstirea Dealului de la Tirgovişte pe care Radul cel Marc o restaurează complet, cuprinde elemente cu totul originale vestitoare ale renaşterii arhitectorale, care
peste puţin îşi va găsi expresia supremă în c~itoria lui Neagoe Basarab
de la Argeş.
lnte>meierea Dealului a cărui existentă este dovedită documentar
încă din 1431, noiembrie 17, dnd primeşte ·de la Alexandru Vodă Aldea
satul Alexcnii din Ialomiţa şi o parte- din Răzvad 4, trebuie probabil
aşezată în ultimele două decenii ale veacului precedent. Pomelnicul
alcătuit in 1761 5 şi care începe cu Dan I (1384-1386) şi Mircea cel
Marc- (1386-1418) vin Î!1 sprijinul acestei ipoteze.
Mănăstirea care ponte să fi avut şi menirea să străjuiască oraşul.
făcea probabi~ parte imprrună c11 Comana, Glavacioc-ul şi Snagovul 6
din sistemul de puncte fortificate a~ezate în dmpic>, în calc>a incursiunilor dinspre sud. de\'enite oricind posibile.
litică munteană

Cea maJ gravă acuzaţie adusă lui Vlad Călugărul a fost participarea sa
de turci, intre 1484-1486 la cucerirea Chiliei şi la alte incursiuni în
Moldova. Aceste acţiuni trebuie însă privite prin realităţile şi cu mentalitatea
de atunci. De altfel Chilia apartinea Tării Românesti şi fusese ocupată ultima
oară în 1465 cic: Ştefan cel Mare. Tot acesta clupă ce in 1581 trecuse Brăila
munteană prin foc şi sabie, profitase un an mai tir.liu
de luptele lui Vlad
Călugărul pe care totuşi îl sprijinea - cu Basarab Ţepeluş, pentru a ocl!pa
cetatea Crăciuna şi ţinutul Putnei teritoriu muntean, pe care apoi l-a alipit definitiv Moldovei.
4 Documeftta Romaniae Historica (DRH), I, p. 133.
6 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, fascicola II, p. 366 Vz. şi
pr. Nitescu, Mdnăstirea Dealului, p. 48.
0 Glavaciocul şi Snagovul sint dovedite a fi existat încă de pe vremea
lui Mircea cel Mare. Pl'imul primeşte întărire la 14 Mai 1441, pentru Mirceşti
3

alături
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La jumătatea veacului XV, Dealul era deaju11s de important spre
a fi al,~s ca loc de veci pentru un domn, ca Vladislav al II-lea (14481456), pc al cărui mormînt Craioveştii yor aşeza mc:i tîrziu, probabil
cu prilejul zl!grăvirii bisericii sub Neagoe Basarab, o nouă piatră funerară, care pare a fi fost un prinos de recunoştinţă î_
Cu atît mai mult restaurarea de către Radu cel M~~rn~meroasele moşii primite de la domni şi particulnri 9 • şi aşezarea sa în imediata apropiere a capitalei ţării, au fclcut ca Dealul să devină pentru
un timp una din cele mai de vază Mănăstiri din ţară.
împrejurările i-au rezervat însă un loc mult mai de seamă în
istoria Ţării Româneşti, căci faptul înmormînEirii acolo a lui Radu cel
Marc la sfîrşitul lunii martie 1508 10 , va transforma Dealul nu l!umai
într-o necropolă domnească unică în ţară ll, dar şi - pentru cei din
veacul al XVI-lca - într-un adevărat simbol.
Rînd pe rînd au fost înhumaţi între zidurile sale jupîncasa Capka,
sora IJ.ui Radu cel Mare 12 fratele lor Vlăduţ Voievod i:i, Radu Vodă
Bădică, fiul lui Radu Vodă, ucis in ianuarie 1524 din porunca Sultanudin Teleorman dăruiti de banul Radul. Acesta este întilnit în Sfaturile lui Mircea
Vodă înainte de 1400 şi pînă în 1421 (D.R.H. I, Ind1cele de nume). Snagovul primeşte întărire prin 1408-1418, de la Mircea Vodă pentru satul Ciulniţa pe Buzău,
dăruit de jupîn Staico, fratele domnului (DRH, I p. 78).
In sfirşit Comana primea la 1461, Septembrie 27, întărire pentru Călugărenii
din Ilfov (DRH, I, p. 206 ; menţiune într-o hotărîre din 1797, însă I. Brezoian u,
Mănăstirile închinate, p. 45 pare să fi cunoscut hrisovul original).
7 N. Iorga, Inscripţii, I, p. 99.
8 Ibidem, p. 97. Pisania veche a Dealului arat5. că Biserica a fost ridicată
de Radul Voievcd, fiul lui Vlad Voievod. Lucrările începute în 1500 s-au ispră\it
la 4 Decembrie 1501. Biserica însă nu a fost zugrăvită decît sub Neagoe Bas.arr-ab.
(Documente privind Istoria Romînilor (D.I.R.) I, p. 104 document din 1514,
Decembrie 13).
9 Moşiile Mănăstirii sînt enumerate în hrisoavele din
15 Iunie 16L2 :;i
10 Iulie 1614 (D.I.R. XVII, vol. II, pg. 85, respectiv 296) care dau şi numele dona~
tarilor. Satele : Popşa, Solomonul, Viorăştii, Călugărenii, tot dealul RăzvăJdului,
dăruite de Radu Voievod, ctitorul ; Satul Drugăne.5tii dat de „Radu Voievod carele
au zidit şi împodobit bierica Mănăstirii" (deci tot ctitorul) ; Satele : Didrihul,
Fundenii, părţi din Stroeşti, Călineşti şi Bercianii, dăruite de (Neagoe) Basarab
Voievod şi de Radu de la Afumaţi ; Satul Băjeştii, daţi de jupăneasa Caplea, sora
lui Radu cel Mare Brîncenii şi Jigălia, ambele în Ialomiţa, date de Vladislav III
(1523-1524) ; i,i însfîrşit, Alexenii şi Răzvadul, precum şi numeroase alte bunuti.
10 Hurmuzaki II, D. 572 : I. Conduratu, Relaţiile Ţării Româneştt şi Moldovei
cu Ungaria, p. 217. In Martie se ştia în Ardeal de apropiata moarte a domnului,
iar la 6 Aprilie ştirea morţii sosise la Curtea ungară.
11
Din acest punct de vedere doar Sf. Nicolae Domnesc de la CUTtea de
Arge.5 poate fi comparat cu Dealul.
12
N. Iorga. Inscripţii I, pg. 101. Caplea a murit la 21 februairie 1511.
13
Ibidem. Inscripţia dă ca dată a morţii 23 Ianuarie 1512. Pentru moartea
lui Vlăduţ, vz. Dan Pleşia, Neagoe Basarab, originea, familia şi o scu,·tă prirtre
asupra politicii Ţării Româneşti la începutul veacului al XVI-lea, în Valachica I,
1()69, pg. 45 şi următoaa:ele.
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M

şi Pătr3Şl'l\ cel •BlL"'l ; nepot de fiu al lui Radu cel Mare 15•

ln

sfirşit prin 1603 este· depus în mijlocul pronaosului, din grija lui Radul

Clucerul Buzescul, capul lui Mihai Viteazul, adus de la Cimpia Turzii
de Turturea paharnicul din Glina 16.
Dealul 3dăposteşte deci mormintele a patru ge!leraţii succesive de
domni coborîtori din Vlad Călugărul s;_ Această ştire care în secolul al
XVI-1-:-a a fost considerată ca singura „legitimii" a fost şi singura
din care după moartea lui Neagoe Basarab. în 1521, ţara şi-a ales sau
şi-a C'.:'rut domnul.
Principalul factor - uşor de determinat astăzi graţie unor informat.ii mult mai abundent<.' - l'ar<.· a l'ontribuit la această preferinţă a
fost că toată dC'sc·Pndenţa lui Vlad Ciilugărul, mai vîrtos cea a lui Radu
CC') Mare. a fost cu adevărat ceC'a ce s-ar pulpa numi p<lminteană. Toţi
mc-mbrii C'i C'rau născuţi din mame pămîntC'nee şi căsătoriţi în ţară. Ei
îşi pc-trecus<.~ră c·<.·l ·pu\in o part<.· din viată în ţară şi unii ocupaseră
<'hiar drL"gătorii importante 1". Erau deci în mă5ură să cunoască nevoile
\ării lor, să-i respL"dc obil'Piu1·ile si să se identifice cu năzuinţele ci.
l\1ai mult îrH·,i - şi faptul este valabil mai ak-s în prima jumă
tall· a v<.•aeului. prezenta lor Îl' ţară dădea a~C'c,kia posibilitatea să-şi
l'Xercite principalul <.'i drept, 8l'<.'la dC' a-şi alege domnul, l!I drept la care
1111 a rC'ntm\al nidodată şi pe care-! va revendic·a chiar şi în epoca
fanariotă.
11 Ştirea. d<.>spre ingropar~a lu; Radu Vodă Bădica la Mănăstirea Dealului
p!·in ~rijn rraklui sau vitr~g, Radu de la Afumaţi, este dată de o scrisoare a
~•lestuia. (Pentru evenimentele din 1524, vz. Dan Ple~ia, op. citat, pag. 55). Dar
inormintul i.ău nu se mai cunoaşte astăzi.
,:, N. Iorga, op. citat, p. 100. Pătraşc-o cel Bun a murit la 26 decembrie 1567.
El a fost probabil otrăvit de m<.>dicul său, la instigaţia doamnei Chiajna, care
asl!el isi deschide.a calea re\'enirii în scaun.
16 Ibidem. AccastA misiune, prea puţin cunoscută, a lui Turturea paharnicul,
e,;te povestită lntr-un document publicat nu de mult in Magazinul Istoric.
17 La Dealul
se mai află mormintul unui Voievod al Moldovei Mihai
Moghilă. fiul lui Simion Movilă Vodă, care a murit la Tîrgovişte, în zilele lui
Radu Vodă Şerban. ,.Şi-a fn,;t domn trei luni în locul părintelui său. A trăi•t
16 ani şi jumătate". Piatra funl'rară a fost pusă de marna sa, doamna Marghita,
l<-1 2î Ianuarie 1G08. (N. Iorga. Inscripţii I).
IH Neagoe Basarab, mare postelnic şi vătaf de dorobanţi : Radu Bădică mare
postelnic şi marc comis ; Vlad-Vintilă Stolnic şi mare portar ; Mihai Viteazul
ban dl' l\Ieht'Clin\u, mare postelnic mare agă, mare stolnic si mare ban al Craiovei.
J'.t lncerca,·ea de alegere .i lui Danciul Ţepeluş fiul lui Basarab IV, după
moartea lui R;1du cel Mare in 15C'8, şi iffillîa,rea-rui Neagoe Basarab în scaun
în 1512. ambii din ramura Dănească, se datoresc aceloraşi criten1.Yenţionăm că
la această dată, toţi fiii lui Radu cel M:U"e erau încă prea tineri pentru a putea
ocupa scaunul. ceea ce este de bun:i seamă una din cauzele pentru care în 1510
le fusese preferat ca domn. unchiul lor Vlăduţ, deşi destul de tinăr şi el. Dar
cht.=1 de 16 jum. ani ce-i atribuie inscripţia de pe mormîntul său, pusă deci în
1512. nu poate fi exactă. căci el ai· fi avut de-abia 14 jum. la înscăunarea lui,
cl:'ea ce ar aşeza naşterea sa in 1495, adică chiar în anul morţii tatălui său. La
rindu1 său acesta avea atunci - după un calcul sumar - circa 60 ani. (In 1--157,
fratele s[1u Vlad Ţepeş se plin~ea deja de activitatea sa ca pretendent). Pe de
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De aceia încă din 1521. ingcrh1ţek Porţii în domnia Ţării Hom,îa provocat reacţii aprige mergînd adeseori pînă la conflictul armat
tonte cazurile cei chemaţi să facă faţi'. pericolului ::iu fost descen<lenţi ai lui Radu cel l\fare.
Ataşamentul faţă de această descendenţă formează împreună cu
-definitiva consolidare la Dunăre a puterii turrcşti cele două elemente
pîrghie care explică întreaga istorie a Ţării Româ!1eşti în veacul al
XVI-lea, toati'i lupta ei şi aproape toate frămîntărilc interne '.!11 •
Căci încă de la sfîrşitul secolului prececlent situat)a politică
clin
sud-estul european se schimbase tota11, astfel că şi zbuciumările politice
din Tara Românească se vor deosebi fundamental de cele din veacul
al XV-lea. Atunci se putea într-adevăr vorbi de caracterul personal al
luptelor pentru domnie. adică de lupte între diferiţi pretendenţi cărcra
sistemul ereditaro-electiv al succesiunii la tron le conferea drepturi
egale, si care mc1i mult sc1.u mai puţin susţinuţi din afară, se putl·au
sprijini în ţară pe fracţiuni boiereşti b2zate pc criterii afectivl' s&u
interesate.
Dc,şi lipsa de izvoare mr.i lasă probleme. deschisă, s,-ar părea că
'in general în veacul al XV-lea. salvgardarea drepturilor ţării în raporturile cu Poarta, nu juca încă decit un rol minor în politica ţării cJci
-privilegiile ci nu erau încă atît de ameninţate şi ele încălcate ea mai
tîrziu.
Ceea ce interesa pc atunci Poarta erau mai ales aspectele politice
C'C decurgeau din vasalitatea Ţării Româneşti. adică s5 aibă în domnul
muntean un aliat cit mai sigur pentru acţi111:ill' ci militare. Latura
E'Conomică era încă departe de a avea importanţa pe c-c1rc o va clobîndi
mai tîrziu.
Aceasta se datora în bur>.ă parte şi faptului că/ deşi toate încer·cările de a opri CL'ceririk• tm-c('Şti dăduseră greş, se mai putuse menţine
la Dunăre pînă către sfîrşitul secolului, U!1 anumit echilibru de forte.
Dar1 rînd pc rînd, au dispărut toate piedicile ridicate pentru stăvilirea
expansiunii turce~ti, cînd în 152G, la Mohaci a căzut şi regatul ungar,
T:ira Romfowască nu s-a mai putut bizui decît pc c;1 însăşi, şi lupta
,2i a devenit o lupt5 pentru supravieţuire.
neşti
-şi în

altă

parte Vli1duţ era năsrut dintr-o a doua căsătorie a lui Vlad Călugărul cu
doamna Maria, Văduva lui Basarab IV. Ţepeluş. care avusese loc cel mai tirziu
la sfirşitul anului 1-18:!, căsătorie dm care a mai rezultat o singură fiică Neac~a
(deja căsătorită în 1511 cu marele Vornic CalotiS). Este deci greu de admis ca
Vlăduţ să se fi născut de-abia după 13 ani. lnsfîr~it în 1511 Vlăduţ era deja căsă
torit cu Anca din Sărata si fiul lor Vlad VI (Înecatul) devine' domn în 1530.
~ ----·
20 Am aratat cu alt prilej că răscoala
zisă •. a lui .';,erhan banul" din U'.19,
a fost provocam în realitate de o afacere de familie între Radu Păisie şi puternicul neam al boierilor din Fl<ffest:i de R;"istoacă. (Dar. Plesia Contributii la istoricul Mănăstirii Stănesti, în revista Mitropolia Olteniei.
·
·

-

~

O-

c. !iGO
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Se impunea deci ca toate sforţările să fie îndreptate spre acest
scop, şi este spre lauda strămoşilor noştri că şi-au dat seama de acest
imperativ.
Fărâmiţarea partidelor dispare repede şi încă de pe vremea lui
Vlad Călugărul se conturează nucleul a ceea ce sub Radu cel Mare devine o partidă puternică, care în scurtele perioade criţi~-....ce-~u urmat
morţii acelui domn, a )ttfut că ştie să facă faţă crizelor, şi care apoyvreme de peste două veacuri 'va lupta şi va sîngera pentru drepturile
1
şi libertatea ţării 21 .

•
Veacul al :XVI-iea a supranumit pe Radu Vodă „cel mare" şi mare
a fost atit prin domnia sa inţeleaptăjcît şi prin urma5ii săi. Tată, bunic
şi străbunic a nu mai puţin de 11 domni, di!ltre care mulţi s-au ilustrat
şi s-au jertfit pentru ţara lor, el merită pe deplin acest calificativ.
lmpotriva urmaşilor săi se ridicau, fluturindu-şi pretenţiile scoboritorii Dăneştilor care ~ repede şi Mihneştii, strănepoţii lui Vlad
Ţepeş. Străini de ţară, crescuţi dacă nu şi născuţi pe meleaguri îndepărtate, mai ales la Constantinopol aşteptau ani de-a rindul oa mila
Sultanului să le dea „scaunul părinţilor şi strămoşilor" lor.
Numiţi domni fără asentimentul ţării. ci veneau nu ca ex!)onenţi
ai eVci ca simpli ispravnici impărăte5ti insJrc:inaţi ~ă o menţină în
stricfa obedienţă a puterii suzerane.
Aduceau cu ei mentalităţi diferit~ şi necunoaşterea dacă nu dispreţul tradiţiilor locale, iar /mai tirziu/un alai de favoriţi, de creditori
şi de clit>nţi cărora le- tolc-rau toate abuzurile.
Se poate spune că descendenţa lui Radu cel Mare a fost cu adevărat legatare spirituală a marelui strămo~ Mircea ce! Rătrin, a cărui
politică de apărare a fiinţei ţării a continuat-o cu perseverenţă.
Petru Cercel care-şi cunoştea bine neamul, concretizează bine conştiinţa acestei moşteniri de peste veacuri cind semnează memoriile sale
către curţile apusene : ,,Petrus Demetrius, princeps et haeres Magnae
Valachtae sau „Petru din dinastia Demetriazilor" :!:!.
Acestei partide „păminte" i se va opW1e spre /fîrşitul Vt;f1CUlui o partidă
care incepe să se încheagă sub Alexandru Mircea şi mai alee;// .,ub Mihnea li.
Alcătuită din clţlva boieri din cele mai mari neamuri feudale din ţară (Mitrea
vornicul din Hotărani, Chimr logofătul din Leoteşti şi I mai tîrziu,(LeordeniiGoleşti, Rudenii, Băleiv( ~te.) cit şi din oameni noi ridkaţi şi din dregătan. de
origină străină, aceas~artidă va deveni deosebit de puternică în veacul al
XVII-lea. Ea se va opune dial răsputeri lui Matti Basarab şi va forma apoi
ceea ce istoriogrnfia noastră a numit „partida Bălenilor".
22 Mircea era echivalentul numelui Dimitrie (doc. din 1564 în D.I.R. XVI
voi. III, p. 198). Şi docwnentde veneţiene numesc descendenţa lui Mircea cel
Mare: ,,dinasria Demetriaztlor". Pentru acesta vz. Dan Pleşia, Neagoe Basarab,
în Valachica, I ,1969) şi II (1970).
21
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Ea si-a preluat încă din 1521 rolul ce-i era hărăzit, - adică atunci
cînd c:riz~ deschisă de moa1tea lui Neagoe Basarab a ameninţat atît de
grav fiinţa ţării - şi a ştiut să-l păstreze pînă la stingerea ei.
Primul care s-a ilustrat a fost Radu de la Afumaţi 22 ales în grabă
spre a pune capăt pretenţiilor de domnie ale lui Mehmet beg. Poarta
i-a refuzat însă învestitura si a numit domn pc Vladislav III, din ramura dănească 23 .
•
Primit cu neîncredere de boierii care-l acuzau că „vine ca să le
piardă capetele", acesta a trebuit după mai puţin de un an să facă
faţă ţării într~gi adunată întîi în jurul altui fiu al lui Radu cel Mare Radu VI Bădică şi apoi după asasinarea acestuia -- din nou în jurul
lui Radu de la Afumaţi.
Justificarea neîncrederii manifestată faţă de domnii impuşi de
Poartă este foarte bine oglindită două decenii mai tîrziu de domnia iui
Mircea al III-lea, alt fiu al lui Radu cel Mare si singurul care a făcut
excepţie de la tradiţie ce de acum se împămîntenis·e.
Numit domn în 1545, cu sprijinul lui Petru Rareş, al cărui ginere
devenise, Mircea reuşeşte în scurt timp să provoace cea mai violentă,
mai îndelungată şi mai unanimă răscoală şi pribegire a boerilor din
istoria muntecmă 2".
23 Vladislav III em fiul lui Vladislav care nu a domnit - şi nepotul
lui Vladislav II (1448-1456). Fiul său Moise Vodă. numit domn după asasina.rea
lui Radu de la Afumaţi în 1529, a foot primit cu aceiaşi neîncredere de boiPrii
ţării, care au a.Inenintait chiar cu pribegirea în masă. A trebuit cauţiunea marelui
ban Barbul II Craiovescu, care şi l-a făcut cumnnt, pentru ca Moise să fie
primit de ţairă.
2/i Personalitatea lui
Mircea este încă o probkmă nelămurită a istoriei
noao;;tre medievale. De ce el singur dintre toţi fiii lui Radu cel Ma~·e a pribegit.
cînd s-a întîmplat aceasta şi care i-a fost via~ -~inii la înscăunare? Cf1ci înainte
de Chiajna, el fusese căsătorit cu o băştinaj;e /,cu care a avut o fiică Stana.
soţia marelui vistier Barbu! din Pietroşani, pe~e Mircea n-a sovăit să-l predea
turcilor care-l ucid. Căror cauze se datorează atitudinea sa fată de boieri. care
a făcut ca acesti,a să-l părăsească rînd pe rînd şi să se alăture răsculaţilor '1
Faptul că unul după altul fug şi cei care în primii doi-trei ani ocupaseră cele
mai înalte dregătorii (Teodosie din Peris, mare ban, marii logofeţi Radu din
Drăgoieşli si Radu P~adia din BalomureştV, )etc.) dovedeşte că nu ffi·.a vorba de
o opozitie boierească sistematică, ci din pakea lui Mircea o încercare organiz&tă
de a distruge complet boierimea munteană. Nu au căzut numai capete de dre-,
gători foşti sau în funcţie ci şi de boieri de ţară, fără sau cu prea puţine
contingenţe cu Curtea. Documentele ne aduc un exemplu grăitor al teoriei ce
domnea în ţară · dorind să pună mina pe moşiile lui Tudor fiul lui Fărtat oin
Drăgăşani vornicul, nişte veri ai săi îl înştiinţează că Mircea Vodă vrea să-i
taie capul. Tudor se grăbeşte să pribpgească si rudEle lui î5i însusesc moşiile.
Părerea noast-ă este că Mkcea/un adevărat abulic, un om cu un caracter deosebit de slab - nu a fost de fapt decît o jucărie în mîinile c;otiei 1.ale. Toată
, tz:agggia dintre 1545-1568 s-ar datora deci acestei fiice a lui Rareş, cea inai
năprasnica figura dm trecutul romuncsc. Istmia cîrmuirii ei în timpul domniei
fiului ei Petru cel tînăr, este cea mai bună dovadă în acest sens. Reamintim cfl
înainte cu 15 ani, Chiajna, pe nume de botez Anca, mai fusese od&tă doamr,ă
a Ţării RomCmeşti, ca soţia lui Vlad VI (Înecatul) 15'.l0-15:32.
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De două ori au reuşit pribegii să-i curme domnia - una din cele
mai singeroase pc care le-a cunoscut Ţara Românească şi să-l înlocuiască cu urmaşi ai lui Radu cel l\fare : prima oară doar pentru citeva
luni în 1552-1553. dnd au reuşit să înscăuneze pe Radu Ilie - un fiu
al lui Radu de la Afumaţi cu Ruxandra a lui Neagoe Basarab - a doua
oară în toamna 1553 dnd tct ei au obţinut în sfirşit de la Poartă mazilirea lui Mircea şi numirea lui Pătraşcu cel bun (1553-1557).
ln priml!l caz o~tile turce~ti. într-al doile3 otrava Chiajnei al'. pus
ino;;if rcpl'dl' c:1păt acestor domnii. Pribegii au mai trebuit să aştepte
14 ani înapoierea la moşia lor.
Cind în primă,·ara anului 1568. Chiajna şi Petru au luat drumul
. . urghiunului, noul domn Alexandru, strănepot a! lui Vlad Ţepeş, a
fost - spun documentele - primit cu marc bucurie de .t,ra sătulă de
tiranie. exacţi uni şi războaie. Pribegiikîţi supravieţuiseră/ s-au înapoiat
cu to\ii şi s-au închinat lui Alexandru V~dă.
Dar mulţumirea le-a fost cic scurtă durată. că::i noua domnie purta
în ea gc•rmemi unei noi tragedii. Din prima zi trebuie să fie început să
mocnească un conflict psiholcgic, datorat deo5chirii de mcntalitate, ele
obiceiuri şi de concepţii dintre domn şi ţară. Căci Alexandru, era un
înstrăinat rupt cu c!csă\'Îrşire de ţara s.a pc· care nu o cunoscuse niciodată:!.",. Pcst,_. ac·eastă neinţek•gerc se va fi suprapus un factor mult
mai gra\' : nl'mulţumirea vec·hii boierimi. înlăturată de la treburile ob~tl'şti şi clin toate• dregătoriile ocupate acum cL· oamenii noi W1ii de
origină nC'ctmosc·ută cu car(' Alexandru se înconjurase încă de la înscăunarea sa.
An·st conflict care po.itc să fi fost la început doar latent, trebuie
să fi gPrwrat în mintea domnului care-şi dădea sc>ama că în aceste
condiţii el rămînea în ochii ţării tot un str:iin, acceptat doar ca un
paliativ de moment - sentimentu! cel mai pu\in indicat pentru un
drmuitor : teama.
Şi efectiv pericolul reprezentant de aceste nemulţumiri ce nu
puteau decit să se agravezl', era c.:u atît mai marc pentru Alexandru,
:!.", Alexandru era fiul lui Mircea II, fiul lui Mihnea I cel rău, si al Voicăi,
~or-A cu doamna Maria. solia lui Basarab IV, Ţepeluş ,1 apoi a lui Vlad Călugărul.
După izgonirea lui Mihnea în 150!1, Mircea încearc-:1 să opună rezistenţa în
Oltenia, e<;le insă învins si silit să pribegească. P. P. Panailescu III Cronicile
slavo-române. p. 194 dă insc1;pţia de pe peretele interior al bisericii Mănăstirii
Coşuna-Bucovăţ, unde Alexandru Vodă, vorbind la pl'rsoana intiia/arată că era
născut in 15:?!l. la mijlocul postului mare: că avea 40 ani la luarea domniei
şi că de la moartea lui Pătraşcu cel bun şi pînă în 1568 el şi fraţii săi au stat
în temnita la Tc.rigrad. Dar alte surse arată că la insistenţele Chiainei, Alexandru
si fraţii săi au fost surghiuniţi î n ~ . .hodos şi apoi la Alep. (Hurmuzachi II,
p. 5ill. Gerlach, Tagebuch. p. 3G9 Ajud
. Iorga, Contribuţii, p. 7). Această ştire
este confirmată chiar de Alexan u
dă, care/ contrazicînd versiu:1ca de la
Bucovăţ. arată în pisania pe care Dobromir banul o pune pe o fintină de la
Ocnele Mari cii ,.a fost in surghiun :?O de ani" în Ţara Arăpească·; şi 1-l ani la
Alep. (lnscripţiilt' Rom[iniei, I, p. 479).
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cu cît fiii lui Petraşcu cel Bun puteau oricînd ridica pretenţii, sigmi
fiind de sprijinul majorităţii boierilor.
Faţă de aceştia Alexandru putea alege între două soluţii tsau să-i
s;1prime, sau să-i dştige. El a ales prima, ca mai simplă, dar şi ca
servind mai bine interesele sale şi indirect ale Porţii.
De aceea în masacrul din Septembre 1568 2\ pusÂ)rin urm:are/l.:1
cale la num[li trei luni după i'.nscăunare, au picrit toţf cei care prin
înrudirea lor Cl! Pătraşcu cel Bun sau prin ataşamentul lor faţă de
familia sa, puteau prezenta un pericol potenţial pentru domn.
Au

căzut

ah 1 nci :

Radu din Drăgoieşti, fost mare logofăt şi fiul său Tudor, cuscrul şi
respectiv ginerele lui Pătraşcu Vodă ;
Cumnatul acestuia1 Stanei ul 26 , fiul marelui spătar Stanciul Bcng3. 27 ,
împreună cu trei fra\i ;
Un fiu al lui Udrişte vistierul din Mărgineri 2·\ nepot de fiică al lui
Radu Vodă de la Afumaţi;
Vlad banul clin Cocorăşti şi fratele Pătraşcu~ veri cu Pătrascu
Fostul mme logofu t al lui Pătraşcu Vodă, Tudor din Tîrbăciani ş1
Bucov 30 , şi un nepot al său, ele două ori înrudiţi cu Radu Paisie şi
deci şi cu Pătraşcu.
c., Lctop'.<;~ţul zis Cantacuzinesc dă ziua masacrului : 1 sept. şi precizeaz.·:
la 2 luni dup,1 înscăunare. Vom vedea mai jos (nota 31) că inscripţiile de p.·
pietrele funerare a :3 dintre victime, dau ziua 4 Septembrie (poate ziua înmormîntării, însă anul 7078, adică J569. J?e. baza ştirilor documentare, trebuie admL
anul 1568.
· ;
2G Stanciu!, fiul lui Stanciu! Benga Spătarul a
fo~t căsătorit cu Cîrstina,
sora lui Pătraşcu Vodă (D.I.R. XVI-VI, pag. 222, document din 1596).
2î Stanciul spătarul era fiul lui Stanciu! Benga portarul, boier din Dobruse,
căzut în lupta de Ia Clejani (1522) sub Radu Paisie. Stanciu! e mare postelnic
sub Radu Paisie, între 1542 şi 1545. Sub Pătraşcu Vodă devine mare spătar.
28 CeHalţi doi fii, Udrişte şi Drăghici III scapă cedînd satul Luciani lui
Dragomir mare vornic, favorit al domnului. (A.S.B. Mitropolia XXXVII/6, document inedit din 29 Iulie 1635).
29 Fiii lui Badea din Clejani, postelnic şi părcălab, -şi ai Caplei III (fiica
lui Neagoe vornicul şi a Caplei II, fata Caplei I. sora lui Radu cel Mare şi a
lui Stoica din Bucov). Ei şi fratii lor, Calotă şi Badea sînt începătorii Cocor,1ştilor, nume luat după una din moşiile de zestre ale mamei Im·. Cromnle iat'ata
că şi fratele lor C,lotă ar f.i fost ucis, ceea ce însă este inexact căci documente
ulterioare îl arată pe acesta, sub numele de Calotă din Clejani, ca scăpat de
urgia lui AlexanC:ru Vodă, graţie faptului că şi el a cedat lui Dragomir vornicul
o parte din moşiile sale.
30
Tudor din Orboiesti si Tărbăcia:1i. căsătorit cu Stana fiica lui Staico II
postelnicul, din Bucov, deci nepoată de soră a lui Radu cel Mare. Devenit logofăt
sub Pătraşcu cel bun, Tudor care sub Radu Paisie fusese mare vistier, era frete
cu Stroe mare spătall" şi Dragomir şi el mare vist.ier şi mare spătar şi Dra:_;ul
mare Stolnic. Stroe spătarul şi Dragul pier de mina călăului încă în primele zile
ale înscăunării lui Mircea. Tudor a fost tatăl lui Staico din Bucov, mare postelnic
şi mare spătar sub Petru Cercel.
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Radul Buzea din Cepturoaie, tatăl fraţilor Buzeşti, fost mare armaş
sub Pătraşcu Vodă.
Radu, fiul marelui vornic Socol, sfetnicul credincios al lui Pătraşcu
Vodă.

Radu din Boldeşti, stolnic mare sul-- 3celaş domn (nepotul vornicului
Udrea, tovarăşul de arme al lui Radu de la Afumaţi) şi fraţii săi,
Crăcea şi Barbu! a1.
Lovitura - care a decapitat partida domniei pămîntene - a fost
bine calculată şi pentru un timp, ea şi-a atins scnpul. Dovadă este că
în 1574. cind Ioan Vodă cel cumplit 3 trimis pe unul din fiii lui Pă
tra5cu Vodă - Vintilă - să ocupe Bucureştii şi să izgonească pe Alexandru, tentativa a fost uşor înăbuşită şi nici nu pare să fi provocat
,rreo reacţie în ţară.
Este drept că acţiunea era dinainte sortită eşecului ; pregătită la
r,_•pezeală, organizarea ei a lăsat mult de dorit. Incc!"carea a semănat
mai mult cu un raid de cavalerie decit cu o acţiune temeinică menită
să răstoarne un domn. susţinut de puterea suzerană.
Vintilă şi-a pierdut viaţa în această aventură, dar moartea sa nu
a rămas zadarnică. Ea a avut darul să trezească ţaira din amorţiea:la în
<'are o scufundase măcelul din 1568. şi)doi ani mai tirziu/în august 1576/
un numeros grup de boieri se prezentau la Poartă spre a cere domn
pe Pătraşcu, fiul lui Pătraşcu Voi<'vod :i:.?_
Domnul in scaun care la numirea sa se legase să primească că
toate condiţiile ce i s-ar pune, afirmind că „nu doreşte decit viiiţa şi
domnia" 33 era însă prea preţios pentru a fi înlocuit cu altul care reprezenta o tradiţie de luptă pentru apărarea dre,pturilor ţării - dr0pt11ri pe C'are încă din zilele lui Mirc~a Ciobanu şi Chiajnei, Poarta se
obişnuise să le resprcte dt mai puţin.
De aceealcu itoa:te că se bucura de puternicul sprijin all lui Sinan
Pa5a, cererea boierilor nu a fost primită. 1n culisele seraiult1i însă lupta
de influenţă continua şi fin septembrie/bcierii revin la Divan cu o
nouă cc-rere pentru schimbarea domnului =1•.
Boierii din Boldeşti plătiseră deci un greu tribut credinţei lor faţă de
Vodă. Sint cunoscute monnintele lor de la Snagov, la care se adaugă
fratelui lor mai mare, Udrea. tăiat ucis la 14 Noiembrie 1552 de Mircea
Ciobanul (cf. Al. Odobescu, citeva ore la Snagov, în Revista Romdncl li, p. 373 ;
N. Ior~a. Inscripţii I, p. 159-160, V. Brătulescu, Mdnăstirea Snagov şi Prof.
Nic. Şerbănescu, M-rea Snagov, p. 173-174. Inscriptiile dau anul 1569 pentru
acest asasinat in ma-;ă.
:i~ Hurmuzachi IV~ p. 95 ; N. Iorga, Acte şi Fragmente I, p. 118 ; acelaşi,
Contribuţii la istoria Munteniei în secolul XVI, in Analele Academiei Române,
31

Pătraşcu
şi cel al

Secţia

Istorica.
Hurmuzaki XI, p. 78 raportul solului genovez, Ferraro.
~: A. Veress, Documente, II, p. 116. La 4 August 1576, David Ungnad rapor-

31

tează 1mpăratului Maximilian că Alexandru va fi schimbat cu „Pătraşco", aflat
în exil în insula Cipru. Totodată se punea şi chestiunea schimbării Voievodului
Moldovei, Petru Şchiopul.
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Demersul se termină tragic de rîndul acesta : rapoartele agentului
imperial la Poartă menţionează că cei 150 boieri au fost trimişi să
vîslească cîteva timp pe galerele flotei împărăteşti 35 , aceasta spre a
le curma pofta de a mai unelti împotrivi celui pe care Sultanul îl numea „fiul meu" 36.
Moartea lui Alexandru în 1577 nu a schimbat cu nimic starea de
lucruri. Opoziţia în ţară, din în ce mai puternică/ nu mai putea fi înă
buşită. Nemulţumirile creşteau pe măsură ce se accentua apăra.rea
fiscaiă 37 •

Cercurile diplomatice din Constantinopol înregistrează zvonurile
despre conspiraţiile boierilor munteni împotriva lui Miimea al II-a,
in scopul înscăunării „unui fiu de domn ,:,xilat la Rhodes" (deci unul
din fiii lui Pătraşcu cel Bun) de bună seamă Pătraşcu, cel mai in
vîrstă 38 . Nemulţumiţii din ţară sînt în contact cu ace9ta, pe lîngă care
trimiseră încă din 1574 pe Radu din Măniceşti 39 .
In 1578, un mare feudal, Stoica din Ungurei. care şi el c,a în
corespondenţă cu „fiul lui Pătraşcu''Jîşi scapă capul numai graţie intervenţiei unei rude. Sta!!ciul din Răduleşti logofăt al 2-lea r. , care/ în
1
1
acel moment se mai afla în favoare pe lingă domn 'ii. Sforţările lui iz-

1

35

Ibidem.
Revista Istorică, X. p. 106-107 şi XI. p. 153. tn 1572, sultanul Sc!im
către Alexandru Vodă : Fiul meu/am învins şi am luat Ciprul. Fă semne mari
de bucurie, arată locului tău cum am învins, să afle lumea. Găteşte-ţi plecarea
să vii cu mine să facem oaste pe uscat şi corăbii pe mare să luăm Veneţia,
Corfu şi să mergem la Roma.
86

37 Pentru a
putea face fată !-arcinilor tot mai apăsătoare, s-au introdus
biruri şi dajdii noi. Alexandru a· pus dajdia numită „Oaia Seacă", adică o dijmă
pe oile sterpe care s-a alăturat celei a „berbecului de sulgiu" (destinată alimentării
Conc;tantinopolului) şi „gors;tunei de oi". La rîndul său, Mihnea II
a mai adăugat : a) ,,Birul de Rosii", foarte marl' spun Cronicile, adică birul
pe boierimea de ţară, care alcatwa oastea călăreaţă a „Roşilor". Sarcinile fiscale
foarte grele şi care se vor acc€"Tltua şi mai mult vcr duce la ruinare-a multor
neamuri şi prin ace.asta la slăbirea oastei pămîntene. b) p ~ , care era un
adaus la bir, c) găleata de pîine pe megiaşi, adică dijma · cereale din care
pînă atunci moştenu m câhtate de proprietari nu dădeau dijmă. după cum nu
dădeau nici vinărici pentru viile aflate pe pămîntul lor, d) a rid~t dijca de
stupi de la 1 : 10 la 1 : 5, (Letopiseţul Ţării Româneşti manuscrisul
arc1s retu1 ~ în revista Mitropolia Olteniei. no. 7-9/1!)61, p. 509. Fisc.alitatea devenise
atit de apăsătoare încît chiar si Voievodul Ardealului a intervenit în 1578 la
Poartă, arătînd că Ţara Românească nu poate plăti mai mult. (N. Iorga, Curttribuţii, p. 423 şi p. 538-539).
:JS Hurmuzaki III, p. 222 ; N. Iorga, Contribuţii, p. 27 ; rapoarte din 19 l"ebruarie 1579.
39 Ştefan Pascu, Petru Cercel, p. 84. Din însărcinarea lui Pătraşcu. Radu
clin Măniceşti a scris un Evangheliar, care mai tîrziu a fost aflat tocmai la
Duisburg în Germania.
40 Acad. R.S.R. D.C.C. XI/I şi 2, documente inedite din 2 şi 5 Decembrie 15'i8.
" 1 Cronicile înregistrează tăierea sa într-a doua domnie a
lui Mihr.e:·a.
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binde,;c în 1583, cind · Petru Cercel, al 2-lea fiu al lui Pătraşcu cel Bun.
în sfirşit investîgareai Porţii '.:!.
Koua domnie, atit de mult dorită de ţară, a fost însă prea scurtă
pentru a putea da roadele sperate în ceea ce priveşte raporturile c:u
Poarta, iar pe plan intern a fost o mare dezamăgire căci nici una clin
racikle care caracterizează trecutele domnii n-2. putut fi îndepărtată 43 •
De aceeaj\jupă mazilirea lui Petre Vodă I' în primăvara anului
1585, şi pînă (n 1593, o apatie adincă pare la prima vedere să fie cuprins Ţara Româneasc-d. Reală poate pină la a doua mazilire a lui Mihnea
al Ii-lea, această linişte devine însă după 1591 doar de suprafaţă. Căci
partida de ţară, întărită şi călită prin i~cările din ultimele două
decenii. şi în fruntea căreia se aflau acum un<'le din cele mai mari figuri ale trecutului românesc, în primul rind J211zeşt!j. '14 - pregătea cu
migală şi prudenţă furtuna ce urma să schimbe soarta ţării şi să înscrie·
în istoria ei cele mai măreţe pagini de glorie.
Jar exponentul ei er3 acum Mihai, un alt fiu al lui Pătraşcu cel
Dun. kgat prin mama sa de n•chii împăraţi c1i Bizanţului "5• NăscuCşi
crP'Scut in ţară, căsătorit cu urma~a unui străveC"hi şi foarte mare neam "6 :
d fusese mereu alături de ei, cunoscind împreună suferinţele ţării şi
nădejdiile ei.
Epopc.-ea lui Mihai Viteazul, lupta sa şi moartea sa, au dat ţării cea
mai bună dovadă că dragost<.-a şi încredere.:! r· 11 care vreme de un veac·
ea înconjurase descendenţa lui Radu cel Ma.re. nu au fost înşelate. Ia!r
aduc<'re:1 capului său de la „Cîmpia Turciei", în:rnmarea sa în chiar mijlol'ul prnn<1osului bisericii de la Dealul alături dv mormîntul tatălui său
şi inscri;Jţi.a pusă de Radu} cluocrului Buzescu pc monnÎllitul celui „ce
au fost Domn Ţării Române~ti, ArdC'alului şi Moldovei", capătă în lumina luptelor de un veac ale ţării, valoarea unui simbol pe care urmaşii
săi din \"eacul al XVII-lea au ştiut să-l recunoască şi să-l ciP..stească.
Căci tradiţia domniei pămîntene şi a luptei pentru drepturile şi
libertăţile ţării, vor dăinui cu tot atîta putere în cursul acelui secol,
primeşte

cinr

:.~ Deşi ca frate mai mare Pătraşcu fusese cel cerut de ţară, el nu pare
s:\ fi a\'ut ambiţia de a domni. (A. Veress, Documente II, p. 184). In 1583, el se
mulţumc--:;t~ a fi do3r rc-prczer.tantul fratelui său la Poartă. Moare însă după
scurt timp. Pent.ru fastul inmormintării sale, vezi A. Vercss, ibidem.
',J Dimpotrivă fiscalitatea a fost încă agravată spre a permite domnului să-şi
plătească enormele datorii contractate la numirea sa.
,,,. Fără de care domnia lui Mihai poate nu ar fi fost ce a fost.
,., Pentru originea Cantacuzinească a doamnei Teodora, vz. G. D. Florescu
şi Dan Plesia, Mihai Viteazul, domn al Ţării Romîneşti şi urmaş al împăraţilor
bizantini (in manuscris).
6
" Pentru neamul doamnei Stanca, cf. Dan Pleşia şi Paul Cemăvodeanu_
Mănăstirea Plăviceni-Olt,

Monografie istorică.
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după

stingerea descendenţii lui Radu cel ~Iare "'/flamura luptei va fi
de noua dinastie domnească, a Craioveştilor.
Păzboinici snu diplomaţi, domnii din acest neam : Rad'u Şerban,
Matei Basarab, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brîncoveanu se vor dovedi urmaşii demni ai dinastiei lui B2sarab I, înt,2meietoare şi păstră
toare de ţară.
preluată

47
Descendenţa lui Mihai Viteazul se stinge la moartea nepotului său Mihai,
fiul lui Nicolae Pătrru;;cu. Marco, fiul lui Petru Cercel, care dacă împrejurările
i-ar fi fost prelnice ar fi fost poate un mare domn, moare şi el fără urmaşi
în 1628.
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TABELUL A

1)

Vlad

Rada (Samonida)
sora lui Gherghina
mare pârcălab de Poienari

Vodă Călugărul

1481, 1482-1495

L!

la Glavacioc

din 1

Caplea I
1511, O Dealul
-· 1) =--= Staico din Bucov rn. logofăt
( + 1507)
2) -- Bogdan m. vornic
(vz. tabelul E)
iwlul E)

Radu IV voievod
cel mare
(1495-1508)
== 1) Catalina
l___) Dealu
2) legături ilegitiml'
a) ... din Hotărani
b) ... din Brăgeşti şi Fureşli
c) şi d) necunos:--ute

din

Anca

citat 1494, 1497

L ur~i

din a)

1)

şi poate* Radu
V.
voievod de la Afumaţi
(1522-3,
1525-1529)
1) Voica
din
Aninoasa şi Mogo-

(1508)

Mircea

+

din b)
Vlad VII Vintilă "*
Voievod (1532-1535)
LJ Menedic = Rada rlin

Radu VI Bădica
Voievod
(1523, Ian. 1524)
O la Dealul f. urmaşi

Cisl.ău

şeşti

2)

Ruxandra,
lui
Neagoe
sarab

I

fi ic.a
Ba-

I

Vlad
ambii

Drăghici

ffll"fi

urmaşi

vezi tabelul B

**

Documentele citeaz~1 doi fraţi ai lui Radu
Spătarul şi Maican
vistierul. Dacă aceştia
şi nu cumnaţi (numiţi şi
ei adeseori fraţi
înseamnă că şi Radu era fiu ilegitim.

de la Afumati : Cârstea
îi sînt într-adevăr fraţi
în
documentele slavone)

Vlad Vintilă era frate după mamă cu Sora, soţia lui Mance.a logofătul
Din aceştia coboară boierii din Brăgeşti şi Fureşti din veacurile XVI
şi

x·v·1r.
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Descende11ţa

lui Vlad CdlugăruZ
şi femeiasc4)

(b4rb4teascd

:!)

Mari.a (Eupraxia)
poate som marelui logofăt
Vintile 1-~1orcscu şi văduva
lui Ba.-.amb IV, cel tinAr

din 2

Vlad V. voievod la
la Uealul (1510-1512)
Anca din SA.ratA

Vlad
citat 1487, 1-197
era + 1488

r.

Neac·sa --

O

I

unnaşl

Calotă

m. vomic

=

Vlad VI Voievod

St.a.nea
Drăgan
din Buc.ş.ani (?)
m. po&telnic (1524-25)
f. l.lrTlla8'1 cunoscuţi

tlnecatul)
15311- l 5:12
Anc.a (Chlajna) fjina

lui Petru Rare,,;
f urm~i

clin

din dJ

C)

Radu VII Paisit• •••
Pl"lru Voll"vocl

11535-1545)
11 =-- Stana. probabil
din Orboeşti
2) .,., Ruxandra.
vadu\'U lui Radu Vod:"1
c1e la Afumai 1

Mircea
lll
(Dimitrie)•••• zis ,.Ciobanul"
1545-1552, 1553,
1557-1559 O Bis. Domnească din Bucureşti
1)

=. . . . . . .

2) = Chiajna

fiica

lui

(Anca),

Petru

Rareş
\' 1.

t:ilwl ul C'

vz.

tabelul

D

H.adu Paisie a a\'ut o soră Cărstina, căsătorită cu Papa din Tătărli&e
din care coboară boierii din FAlcoi (Romanaţi) şi cei din ŢAţllr
lige (Snac.).
• • • Boba, sora lui 1\-lircea, al cărei soţ ne este necunoscut, a fost nwma marelui ban Stan.
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B

Radu V. voievod de la Afumap
I) Voica
din Aninoasa şi Mogoseşti
2) Ruxandra,
fiica lui
Neagoe Basarab
din 1

Neacşa

Anca
-

Udrişte

(era

din

r.

Mărgineni

+

1528)

urm.aşi

m. Vistier, cade în
la Periş
lupta de
(l!i47)

Drăghici

Udrişte

fiu
ucis I :J6!1

ban

TABELUL C
Radu VII Paisit·
1) ? Stana din Orbo1t'şti
2) Huxandra doamna
din

1)

Marco probabil

Maria
Balea paharnic
din Pietroşani"'
(fiica Dobra ş1

acelaş

Neacşa)

Pătra.şco Vodă cel bun
(1553-1557 O la Dealul
1) Voica
din
Slătioare legături
ilegitime:
a) Maria
din
Floreşti

b) Teodora Cantacuzino

P[1traşco

Petru Cercel
Voievod

, 158:l

Maria
Tudor din Drăgoeşti
fiul lui Radu logofăt,
ambii uci.5i 1568

(158:3-158:J)

ucis 1589
I) Stana

Ion

MarC'o

Radu

Dumitru

(Pătra.şcu-posteln ic,

Partenie monah)
''

Balea

pah.

era

unchi dup{1

mamă

al Doamnei
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Stanca

a

lui Mihai Viteazu:

dintr-a dowi

+

Vlad
152P
f. urmaşi

Radu VIII - Ilie
voievod (1552-63)
(+ în Ardeal)
fAri unru14l

din

~)
Vlad
(1539, 1540)
ucl.s la cererea
Chiajnel 1558

Că1-s1inu

Stanciu!
fiul
lui
Stanciu! Ben~,
m. SpAtar
lei eu rat.AI sau şi
Hlţ1 2 fraţi sint ucişi
in l!'iCIH

din

=

d.Jn

u)

Radu Florescu
.j.
1604 [_ Cow,
Sprijină

înscăunarea

~

lui Mihai Viteazu

Mihai Vodă
Viteazul (1593-1601)
Dealul
Stanca din Izvorani-

N

b)

Blasius Hava.sely
de Korogy (1581)
in Ardeal

Cărtucleştl

ilegitim din

Târgşor

di.n Stanca

Flori.ca =
Cepturoa-ia

şi

Preda din
Greci

din Tudora
Nicolae-

=

Pătraşcu
Ancuţa,

Radu

VodA
fa.ta lui
VodA Şerban
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=

Marula
Socol di.n

m. clucer

Comăţenl

TABELUL D

Mircea Ciobanu

=---N---

=

Chiajna (Anca) fiica
1ui Petru Rareş

dintr-a 1-a

Dobra
din Slatina
\Ilfov)

Stana
1) Barbul
m. vistier
ucis 1548
~) Ivan Norocea

=

Petru
voievod
1559-1568
Elena
Kerepovici

I

logofăt

m.

Teodora

TABELUL E

=

Caplea I
1) Staico din Bucov *'.
2) Bogdan vornicul

I
=

Pârvul
mare comis
+ 1508
Elena lackşici

Stana

N
urmaşi
necunoscuţi

Caplea II
din Periş
Neagoe din
Clocotici şi
Bumbueşti
(din Periş)

I

...1

Teodosie
din Fetiş
mare ban 154:j
in lupta de la
Periş 1~47
Maria din Cornăţeni

Neagoe
vistier
clin Bud(".';,ti

I

=

Pătraşcu

Cocorăşti

Calota

postelnic
,unbii uci.';;i 156~

Badea
Postelnic

din Clejani

Caplea din
Văkăncşti

Marula
Mihalce.a
Caragea
d.tn Cocordştl

m·. ban sub Petru
Cercel şi Mihai
Viteazul (asasinat
1601)

*

Toţi

copiii

sînt

dln

şi

căsătorie

cu

Stoic.1

Ior:ofătul.
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Periş

Badea din Clejant

postelnic, Pârcălab
2) Cărstian

din
Vlad
banul

Caplea III
clin Cocorăşb

dintr-a 2-a
Maria
Stamate

Mircea
f. urm~i

Radu

.Jiti1an

Barbu!
m. stolnic

1514
f. urmaşi

=

Anca

(Suita.na)

Staico
din Bucov
postelnic
1529

Maria
Ivan din Ruda

m.

Constantin

Stana

= Tudor

din Orboqtă
zis din Bucov
uds 1588

logofăt

din Ruda

Teodosie

şi

fraţu

săi

m. logofăt al
lui MlhaJ Viteazul
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Staico
dJn Bucov
m. postelnic şi
m. spătar sub
Petni Cercel

ORGANIZAREA ADMINISTRATIYA A ORAŞULUI TIRGOVIŞTE
IN SECOLELE XVI-XVII
LIA LEHR

Oraşele a.u exercitat o mare influenţă asupra tuturor laturilor
vieţii societăţii medievale ; ele constituiau un punct de concentrare a
populaţiei, a „uneltelor de producţie, a capitalului, a necesităţilor şi a

mijloacelor de a le satisface" 1.
Cu toate că în formarea si dezvoltarea oraselor din Moldova, Tara
Românească şi Transilvania e~istau multe puncte comune, ele infl{ienţîndu-se unele pe altele, totuşi, în fiecare dintre provincii. oraşele cunosc o dezvoltare proprie, datorită condiţiilor social-economice existente
- nemijlocit legate de dezvoltarea forţelor de producţie, a meşteşu
gurilor, a comerţului.
In Ţara Românească găsim menţionate, in secolele XVI-XVII,
1111\ ni.umăr, ~e 22 oraşe şi tîrguri, printre care Tîrgovişte, alături de
Bucureşti, ocupa un loc de seamă, oraşul aflîndu-se în plină dezvoltare.
Oraşul Tîrgovişte aşezat
între rîurile Ialomiţa şi Dîmboviţa,
într-o regiune bogată, cu ogoare fertile, vii şi livezi - era înconjurat de
un sistem de fortificaţii constînd din palisade. La sfîrşitul secolului XVI,
Sinan paşa a construit întărituri din stîlpi şi pămînt 2.
Oraşul Tîrgovişte era socotit de călătorii străini ca unul dintre
cele mai importante oraşe ale Ţării Româneşti 3, iar documentele interne
din secolele XVI-XVII oglindesc o intensă activitate economică în acest
oraş. Oraşul are două pieţe denumite în documente „bazarul de sus'"
şi „bazarul de jos" unde se desfăşura, în cea mai mare parte, activitatea meşteşugărească şi comercială a oraşului şi de unde porneau
K, Marx-Fr. Engels, Opere, ed. a II-a, vol. 3, Bucureşti, 1958, p. 51.
Hurmuzaki, supL II 1, p. 360-365.
3
F. Sivori face o descI"i.ere destul de amănunţită a oraşului : .. Tîrgovişte
e<,te departe de o zi şi jumătate de Bucure~ti. Poziţia acestui oraş este mult mai
bună şi mai comodă. decît a orasului de pe Dîmboviţa. La fel şi locuin~ele sînt
aici Cel mult mai bune şi mai nobile : mai multă abundentă în toate cele necesare. deoarece cu curtea principelui se transferaseră şi toti negustorii si meşte
şugarii din Bucureşti, astfel că, împreună cu cei pămînteni, · ven iserfi sfi s'e adauge
1

2
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n'.lmeroasc ul!ţe ". pe care- se găseau atelierele meşteşugăreşti, prăvă
liile )i pi\·niţl'le de piatră ce serveau ca locuri de păstrare a mărfuriior
şi \'inului şi uneori şi ca locuri de desfacere. De aceea, în majoritatea
cazurilor, pintiţele sint menţionate separat de prăvălii şi case şi pot fi
vindute indL•pc-ndent, numai cu locu!.
Casele erau mici, clădite în cca mai mare parte din bîrne de lemn
sau pămînt, acoperite C" 1;tl!f sau pămint amestecat cu paie. Spre deosehire dC' acestea, casele boierilor 5 şi ale negustorilor înstăriţi erau în
bună parte construite din piatră şi acoperite cu şindrilă. Cu cit se mergc·a spre marginea oraşului, casele erau mai rare, înconjurate cu gră
dini, livezi şi \'ii. Tot aci, la margine, pe malul apei, se găseau morile.
Dac.i, în general, casele erau din lemn -:;i paiantă, în schimb, Mitropolia şi bisericile din oraş sint din piatră şi cărămidă, frumos ornamentate de meşteri români,; şi străini. De asemenea, în Tirgovişte se
găsea o baie frumoasă, care a fost distrusă la sfirşitul secolului XVI şi
refăcută in timpul domniei lui ~latei Basarab 7• Din !întina aflată în
(ne~u!-tori

străini)

in

număr aşa

de mnre incit se

I.oale c,\ provenea din \Ari foarte îndepărtate, incit

găsea orice fel de marfă, cu
populaţia devenise nume-

.,i

Pămintul unde este ~cza1.ă Tirgoviştea este foarte fertil, cu ape bune.
puţuri şi fintini. avind şi un riu ce travc-rsează oraşul, iar pe deasupra aerul
este ro„rte sAnătos şi c-urat si făcea ca totul să fie incîntAtor. Palatul domnesc
foarte mare şi de o. arhitectură convenabilă, ridicat de înaintaşi, foarte curind

roasa.

fu spor;t de către principe cu camere frumoaEe şi nobile. Petru Cercel m::u
construi in piaţa palatului o fintină cu mare chl'ltu:ală, conducind apa pe sul>
pămint
prin ţevi de pin, pe o distanţă de patru mile. Construi şi o biserită
frumoasă. Mai fă.cu grădini frumoase in stil italian in faţa palatului" (Şt. Pascu.
Petru Cercel şi rara Romaneascd La sfirşitul secolului XVI, Sibiu, 1944, p. 17~17~).
Cele spuse de SivOT"i vor fi confirmate de călătorii ce trec prin acest ora,; mai
tir1Ju. cum ar fi Giovanni Bolero, P. Bakslcl şi Paul ele Alep, ca să nu cităm
decit pe aceşti ciţiva.
·• Amintim „ulita mare". ..uliţa BuzeştiJor" sau mahalalele mai populate
cum ar fi „mahalaoa moldovenilor", mahalaoa Sf. Nicolae", ,.mahalaoa sf. Vineri", Wlde găsim numeroase prăvălii şi case.
!, ln secolele XVI-XVII,
fiind capitala Ţării Româneşti, la Tirgovişte se
găseau numeroase case ale marilor dregători care trebuiau să stea în oraş, atit
timp cit domnui îşi avea reşedinţa aci (N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi
monumentelor feudale din rara Românească, vol II, p. 638-639). După mutarea
capitalei la Bucuresti, in a doua jumătate a secolului XVII, numeroşi boieri işi
,·o=- cumpăra locuri de case pentru a-şi construi aci ,.ca.se şi temei", adică reşe
dinţa lor permanentă, în apropien,a curţii domneşti.
0 Mitropoh.a este acoperită cu plumb de către un meşter ro!Tlân, Dumitru
zidarul. care primeşte pentru munca sa nişte ţigani (Doc. priv. ist. Rom., sec. XVI,
B. voi. V, p. 178).
7 Arh. St. Buc., m-rea Căldăruşaru, IX/1, ooig. Paul de Alep menţionează
existenta la Tirgovişte a unor „băi calde turceşti cu frumoase cupole pe malul
rîului, unde este o mică moară, prin care apa'este condusă la două despărţituri,
una pentru bărbaţi şi alta pentru femei", proprietate a m-rii Sf. Nicolae (Paul
de Alep. Călătoriile patriarhului Macarie de Anttohta în ţările române (1653-16:.B)p
ed. Em. Cioran, Bucureşti, 1900, p. 123).
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curtea palatului se va lua în a doua jumătate a secolului XVII apă şi
pentru fintîna din faţa Mitropolici care rămăsese cu puţină apă~- In ceea ce priveşte populaţia oraşului Tîrgoviştc, ştirile sînt sporadice pentru acea perioadă. Ştim însă că, pe cînd majoritatea oraşelor
aveau ur. număr de case variind între 1:0--600 de case, ceea ce pre·supune o populaţie de cca 750-3000 de locuitori. la Tîrgoviste numărul
lor era cu mult mai mare, cam între 4000-5000 de casc. Populaţia
oraşului se putea mări tempornr prin venirea unor negustori străini şi
a populaţiei din regiunea înconjurătoare, fapt cc se b.tîmplă de obicei
în timpul tîrgurilor periodice ce au loc în oraş.
Populaţia ornşului Tîrgoviştc la fel ca şi în celelalte· craşe muntene - era foarte variată atît în ce~a Cl' priveşte origine~cît şi în
ceea cc priveşte ocupaţia. Printre !ocuitorii ora,-,ului în afe.ri:'1 de orăşeni
propriu-zişi mai g§.sim : boieri. preoţi, ţăn.ni-clcpencl0nti <;-1 robi-ţigani.
Din cauza existenţei acestor categorii, în oraşe nu avem o populaţie
omogenă din punct de vedere al ocupaţiilor strict orăşeneşti. Acest lucru se datoreşte în marc parte şi consecinţelor dominaţiei otomane, care,
frînînd dezvoltarea economică a Ţării Româneşti î1, general, nu a permis o diferenţiere completă între sat şi c,aş.
Majoritatea locuitorilor, chiar şi meştcşugc1rii şi negustorii din oraş
se ocupau şi cu agricultura. pentru 2-şi procur a hrana de care aH·au
nevoie. De aceea, orăş-ernii stăpîneau, de obicei, o grădină de zarzavat,
vite, livezi şi vii, pc lingă casă. In afară de aceasti:i. proprietate bine
delimitată în oraş mai există la fel ca şi la sate - o proprietate
a obştei orăşeneşti, care cuprindea ţarina şi locurik de pă~une din jurul oraşului. La un moment dat, apar în documente' mcnt11m1 desprc>
proprietatea individuală în ocina orasului, grevată însă de proprich.1tea
obştei. Acest proces de destrămare a obştei şi ele aparitie a proprieLlţii
individuale în sînul ci a început incă de la sfîrsitul sccr.lului al XV-ka
şi se accentuiază mai ales în a doua jumătate 8. secolului al XVI-lca, ca
în secolul al XVII-lea să se amintească numai sporadic ele' această proprietate individuală în ţarina oraşului.
Proprietatea individuală din oraşe era formată din locuri
-de casă sau prăvălii, pivniţe, mori, vii etc. Beneficiarii proprietăţilor
individuale din oraş erau orăşeni propriu-zis, boierii 9 şi mănăsti8
Radu Leon dă voie mitropolitului Stefan să ia apă din fintîna domnca::-că
din Tirgoviste, .,care eşiia înaintea porţii domneşti să o ducă dimpreună cu
fintîna Mitropoliei, pentru că înţelegind domniia mia cum apa Mitropolie.i s-a
impuţin·at ... am dat ... aci.astă apă cită va fi să o ducă ... cu apa Mitropoliei"
(Arh. St. Buc., l\'Iitrop. Ţ. Rom., ms. 127, f. 397, copie).
u La 3 martie 1637, Dumitru judeţ cu 12 pîrgari din Tîr~oviste întăresc lui
Pană postelnic din Bărbăteşti un loc de casă cu pivniţă de piatră în Tîrgovişte,
fost c1l lui Irareti lumănărar. Pentru acest loc Pană a avut mai multe procrse
în decurs de 15 ani, iar acum autoriti'i.ţile orăşeneşti drl.u sentinta defLnitivă :
„Deci într-aceia, noi ne-am strîns toţi bătrînii şi preoţii de l-am judecat ca
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Ei stăpîneau de cele mai multe ori atit locul, cit şi clădirea ridipe acel loc, însă nu întotdeauna avem de-a face ou acelaşi proprietar ; se poate foarte bine ca locul să aparţină unui proprietar, iar
clădirea altuia, acesta din urmă plătind chirie pentru loc.
Din analiza documentelor privind proprietăţile individuale din oraş
putem stabili şi anumite preţuri de vinzare a caselor şi prăvăliilor, ca şi
preţul lor de construcţie. Un document, în care se dă şi preţul locului
şi preţul clădirii, este cel din G ianuarie 1650 11 . Locul 11 fost cumpărat
în 1640 cu 63C aspri. Ilie/al doilea comiş/ a construit o pivniţă de lemn
şi pe pivniţă o casă şi a cheltuit pentru aceasta 35 unghi (7000 de aspri). Deci, pe deoparte avem preţul pămintului - 630 aspri - iar pe de
altă parte, costul construcţiei, care este de cca. 11 ori mai mare decît
preţul locului.
La sfirşitul secolului al XVI-lea/o pră,,ălie costă ir.tre 3000 şi 5000
de aspri. La începutul secolului al XVII-lea/preţul unei prăvălii se ridică la cca. IO.OOO de aspri, pentru ca) spre sfirşitul sC'colului Jsă scadă
la cca. 6650 de aspri.
rile

10•

cată

•
Este un lucru bine cunoscut că în fiecare oraş medieval meşte
formau populaţia de bază, unitatea de producţie tipică pentru
epoca feudală fiind micul atelier al meşteşugarului. Şi în oraşele medieYalc româneşti majoritatea populaţiei era formată din meşteşugari ►
dar acest lucru este valabil incepind cu secolele XVI-XVII. O dată
cu formarea pieţii interne, creşte şi numărul meşteşugarilor care lucrează pentru piaţă şi care au posibilitatea să satisfacă cu mijloace
proprii cerinţele consumatorilor 12• Pe măsură ce creşte numărul lor se
produce o diferenţiere atit în ce priveşte spi:?c-ialitatea (croitori, cojoşugarii

să-şi ţie Pană" locul şi pivniţa (Biblioteca Academiei_ MDCC/49, orig.) Pană postelnic are nevoie de această întărire pentru a putea stăpîni locul, cu toate că,
la 3 februarie, deci cu o lunA inainte, locul i-a fost întărit şi de Matei Basarab
(1bidcm, DCCXXXV/68).
10 Gligorie /fost mare log-:ifăt/ dăruieşte,
la 28 ianuarie 16.jO, mănăstirii
Golgota o casă cu loc şi cu pivniţă de piatră în Tîrgovişte. (Arh. St. Buc., m-rea
Golgota, V/10, orig.), Uneori mănăstirile primesc ca danie numai locul sau numai
c.asele construite pe acel loc şi pentru a le stăpîni pe amindouă trebuie să cumpere şi restul. Astfel, la 20 ianuarie 1652, Neagoe ·din Tirgovişte vinde mănăstirii
Snagov o pivniţă în Tîrgovişte, pentru 30 ughi, iar !?eul curţii ii dăruieşte aceleiaşi mănăstiri (Arh. St. Buc., m-rea Snagov, XXXVII/!, orig.).
11 Matei Basarab întăreşte, la acea dată, lui Ilie Sirbul al doilea comis
un loc de casă în Tîrgovi.şte, ,.aproape lingă biserica ltii USăUa 'VOrnlc, peste-uliţa cea mare dinspre apus, alături cu locul lui jupan Radu! mare comis, în
partea de jos, iar in partea de sus, Ml locul şi cu casa lui Dumitru judeţul, în
lat, iar în lung, de la uliţa mare pină la grădina lui ~ iuzbaşa de dără,.,..q_anţi; ins~. locul lui Dragomir călăraşul" ,.Arh. St. · uc., m-rea 7tâdu-Vodă,

xvr,_2, ong.\,
12

Şt.

şi C. Şerban, Mesteşuourile din Ţara Românească şi
Bucureşti, 1969, pp. 63-119 şi 155-209).

Olteanu

in evul mediu,
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blănari, zidari, pietrari etc.), cît şi în ce priveşte poziţia socială
(meşteri, calfe). Alături de meşteşugari, găsim în arase numeroşi negustori despre a căror existenţă şi activitate ne vorbesc atît documentele
interne, cît şi cele externe. Negustorii se ocupă, însă, mai mult cu
vînzarrea mărfurilor importaIJJte, a cerealelor-marfă, a vL'tel:or şi în mai
mică măsură cu vînzarea produselor meşteşugă.rcşti locale, pe care şi

cari,

le desfac, în primul rînd, înşişi producătorii.
Cu toate că datele pe care le avem nu ne permit să precizăm numărul exact al tuturor meşteşugarilor şi răspîndirea lor în oraşele
Ţării Româneşti, totuşi putem afirma, cu toată certitudinea, că, cel puţin
în principalele oraşe, meşteşugarii erau în număr mare în comparaţie
cu ceilalţi orăşeni 13. Meşteşugarii vor fi aceia care vor imprima prin
prezenţa lor numeroasă şi prin activitatea de producţie şi de schimb
desfăşurată în cadrul aşezării pe care o vor popula, caracterul unei aşe
zări urbane H.
încă de la apariţia sa, oraşul Tîrgovişte este consemnat în documente ca un adevărat oraş de scaun, cu numeroşi meşteşugari care
lucrau şi pentru piaţă, cu negustori, cu case, prăvălii, pivniţe, deci cu
forme mature de viaţă orăşenească 15. :Oacă luăm actele municipale emise
de judeţul şi pîrgarii din Tîrgovişte/putem vedea, în mod comparativ,
proporţia dintre diferitele categorii de orăşeni care semr..ează ca martori
şi locul ocupat de meşteşugari şi negustori.
În perioada de care ne ocupăm, avem 22 menţiuni de martori în
actele municipale emise în secolul al XVI-lea, repartizate astfel :,J) preoţi,
2 dregători, 6 judeţi, şi pîrgari, 3 negustori şi 2 meşteşugari ; iar pen iru
secolul al XVII-lea avem 137 de menţiuni :.Jj Iireo~i, 6 grâ"matici, 17 dregători, 6 slujitori, 1 judeţ şi pîrgari, 6 negustori ş1 8 meşteşu@ri. Ace~tc
liste de martori nu cuprind însă decît pe acei orăşeni care reuşesc să-~i
formeze o oarecare avere şi încep să ia parte la conducerea oraşului.
1n mod constant printre martorii care întăresc actele municipale apar,
în primul rînd, preoţii. De aceea, vom lua ca unitate de comparaţie
această categorie de martori. Faţă de numărul preoţilor, procentul mc~teşugarilcr este precumpănitor, printre ceilalţi martori ce apar în acte.
Astfel, în secolul XVI, meşteşugarii reprezintă faţă de preoţi un procent
de 22°/o, între cei ce întăresc în calitate de martori actele municipale
emise de judeţ şi pîrgari. negustorii - 33%, iar dregătorii - 220/c.
ln secolul XVII, meşteşugarii reprezintă 380/o, negustorii - 60/o, dregătorii 23%, iar slujitorii - 80/0. Din datele de mai sus reiese cil,
în timp ce procentul dregătorilor rămîne aproape constant, cel al meş13
în acelaşi timp nu trebuie să uităm că mesteşugmii sînt menţionaţi în
acte - şi nu numai ei, ci orăşenii în general - numai în anumite cazuri. cum
ar fi o schimb21·e de proprietate, împrumut de bani sau unele procese ce au loc
în faţa autorităţilor orăşeneşti sau în faţa divanului domnesc.
g Şt. Olteanu, Cercetări cu privire la genrza oraşelor mediet•ale din Ţara
Român_ească. in „Studii", nr. 6, 1963, p. 1259.
fa

Idem, P. 1278.
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teşugarilor creşte

dC' la 22°.'u k. 38C/o. La cifrele reprezentind numărul
negustorilor s-ar putea adăuga şi o parte din acei
martori. care apar în acte numai cu numC'lc lor 5i dintre care pe unii
i-am putut identifica drept P.egustori sau meşteşugari.
Dacă socotim că acei dregători. care au proprietăţi în oraşe şi fac
parte din obştea orăşenilor, iau parte în mod sigur la activitatea administrativă a oraşului şi deci sC'mne2ză aproape întodeauna în actele
municipale ea martori. num,·1n1! lor faţă de cc! al meşteşugarilor este
cu mult mai mic. Totodată. nu trebuie să uităm că în actele municipale
apar ca martori aeei meşteşugari care fac parte din oligarhia oraşului ;
de asemenea. ci apar în ac:te. cil' obic:,:i, în cazurile în care prezenţa lor
ca martori este ab'iolut nC'ceS3rci ,r
mC'şteşugarilor

şi

•
In lupta pc·ntru c-uc:erirea prh·ilcgilor oră~cneşti, locuitorii oraşelor
au fost nevoiţi să se organizeze. Ac:castă organizare constituie în acela5i timp baza autoadminislriirii ora5ului. Dar, in fiecare ţară din Europa această luptă a\'ea un caracter dc.•osebit. Locuitorii vcc:hiului oraş
medieval au adus c·u ei din satele lor natale tradiţiile organizării în
obşte, slăpînirea obştească a pămintului, adunarea populară etc. 17 . Şi
în Ţara Romf:neas<"ă arc• loc un proces asemănător, organizarea administrativă a orasului şi în spedal judecata, păstrind unc-le aspecte asemănăt"are l'll ve<.·hea organizare a obştei. La '>ate aşa cum reiese şi
clin documentul din 1 mc:i 1602 111 - judc>cata era făcută de bHrînii satillui t!i_ De asemenea, orice om se poate aşc>za în sat numai dacă „îl vor
plăcea pe l'l satul şi bătrînii satului", dacă „nu-l va plăcea satul şi bă
trinii". atunci să-l izgonească. Acelaşi fonomen îl observăm şi la oraş,
unde alit judecata. dt şi tc,ak edelalte probleme !egak de administrarea oraşului sînt îndeplinite de organele administrative orăşeneşti alese,
care înlocuiese pe bătrînii satt1lui din vechea obşte sătească.
u; De pildă, cind Chitu negustor din Tirgoviste vinde lui Iane abagiu un
ti~an şi o ţ;ganc-A. din cei opt martori care confirmă tranzacţia din 11 februarie
16il, cinci sint abagii ~i doi negustori (Arh. St. Buc., Mitrop. Buc., CCCXLVl/5,
orig.).
i; Fr. Engels a ar:itat că ob!-tC'a sătească este numai o comunitate de marcă
a unei mărci săteşti autonome şi !-e transformă într-o comunitate orăşenească
imediat ce satul SP. transformă într-un oraş, adică se fortifică cu şanţuri şi
ziduri. Din aceste comunităţi de marcă orflşeneşti primitive au luat naştere toate
comunităţile orăşt!'lleşti de mai tirziu <Fr. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus
1'011 dH Utopie .:ur Wissemschaft, Berlin, 1951, p. 9i).
1~ Doc. prii:. i.~t. Rom., sec. XVII, B, voi. I, p. 43.
19 ,.Care om va fi vinovat, fără teamă să aibă judecată la bătrinii satului,
pe care îi vor alege sătenii. Şi care om va fi vinovat de moarte să-l lege bătrinii
aleşi ai satului şi să-l trimeată la curte la judecată şi la spinzurătoare".
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Orăşenii aveau dreptul să-şi aleagă singuri organele administrative 20 • în afară de aceste organe alese, în oraş găsim şi reprezentanţi ai
domniei, care urmăresc îndeplinirea hotărîrilor divanului domnesc şi al
căror rol este mai mare sau mai mic, după cum se manifestă şi autorţ
tatea domnească faţă de oraşul respectiv, în funcţie şi de gradul de
dezvoltare al acelui oras.
Alegerea judeţului. Documentele pe care le avem nu ne dau informaţii despre felul în care se făcea alegerea judeţului. Urmărind însă
actele municipa1e emise de organele administrative orăşeneşti/ vom observa că această alegere avea loc anual, judeţul putînd fi şi reales în
această funcţie.
La Tîrgcvişte, între anii
deţul nu rămînc mai mult de

1585-1637, sînt şase cazuri în care juun an în această funcţie. Astfel. în actul
emis la 15 decembrie 1585 apare ca judeţ al oraşului Tîrgovişte, Tudoran 21 , iar în actul următor, emis de autorităţile orăşeneşti la 12 iunie
l;j86, apare ca judeţ Gherghinic 22 . In actul din 11 mai. 1601 apare un
anume Petriman ca judeţ al oraşului 2:1• iar în actul din 25 iunie 1602
îl găsim pe Drăghici judeţ 21i_ La 19 mai 1606 este judeţ al oraşului Petriman 2:; - nu putem şti dacă este acelaşi cu cel cc a apărut în calitate de jud<2ţ în 1601, lucrul ar fi posibil. deoarece realegerea poate
avea loc şi la interval de cîţiva ani, cum se va întîmpla mai tîrziu la
Tîrgovişte şi în alte oraşe, ca Bucureşti şi Cîmpulung pe cînd la
4 noiembrie 1607 este Dragu judeţ 26 . La 6 aprilie 1619 apare în acte
Vintîlă judeţ 2i, iar la 4 aprilie 1620, Gheorghe judeţul 28 . La 31 iulie
1626 2!' şi la 20 aprilie 1627 :3o îl găsim ca judeţ pe Ghcrghe, iar la
3 dec-cm bric 1627 :ii, pe Dumitru. La 29 iunie 1636 îl găsim în calitatea
de judeţ al oraşului pc Doran :12 , iar la 3 m~rtic 1637, pe Dumitru 33•
Toate acestea ne fac să afirmăm că alegerea are loc anual, judeţul putînd fi reales 31,_
în

20
Sub aceasti'! denumire se înţeleg judeţul şi pirgarii. In articol vom folosi
general termenii de orgu.nele administrative ale ora.';;ului sau reprezentallţii

oraşului.
21 Doc. priv. ist.
21 Idem, p. 242.

Rom., sec. XVI, B, vol. V, p. :219.

2::

Idem, sec. XVII, vol. I, p. 1-1-15.
Doc. priv. ist. Rom., sec. XVII, B, vol. I. p. 53.
2:; Idem, p. 215-216.
21; Idem, p. 284-285.
1 • Idem, voi. III, p. 33G-337.
'.'ll Idem, p. 4!17-498.
~q Doc. Rom., Hist .. B. Ţara Rom., vol. XXI. p. 249-250.
::o Idem, p. 376-377.
31 Idem, p_ 4G4-465.
:: 2 Arh. St. Buc .. m-rea Radu-Vodă, XVl/19. orig.
:i:: Bibliotec-a Academiei, MDCC/49, orig.
:v. Cum este cazul lui Spinciu judeţ. pe c.are îl găsim în această calitate
la 15 iulie 1612 (Biblioteca Academiei. DCCXXXII/:.!2, orig.) şi la 10 iunie 1Gl3
(Doc. priv. ist. Rom., sec. XVII, B. vol. II, p. 206-:.!0,). iar la -l ma1·tie şi l\' mai
1614, pe Stoica (Ibidem, pp. 257-258 şi 278).
l'.

11 -

e. 560
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Cele spuse mai sus, pe baza documentelor o:-ăseneşti emise de
pirgari, sînt confirmate şi de relatările unui călugăr italian
despre alegerea judeţului din Cîmpulung la sfirşitul
secolului
al
XVII-lea 35• La Bucureşti se observă că judeţul putea fi reales pe o perioadă mai îndelungată.
De aseml'nea, putem spune - pe baza documentelor din decembrie
1585-iulie 1586, iunie 1613-martie 1614, iulie 1626-decembrie 1627 şi
iunie 1636-martie 1637, emise de judeţul şi pîrgarii din Tîrgovişte, precum şi a actelor emise de judeţul şi pirgarii din B\!cureşti in iunie 1677
şi mai 1678 JG că alc-gerl'a avea loc in totdeauna primăvara:,,_
judeţ şi

35 Acest călugăr a călătorit prin Ţara Romtinea!'că în anul 1688 şi relatind
despre domnul ţării, spune : .,Dacă e amicul catolicilor "! E cel ma.i rău inamic
al nostru acel Aman. Andrea judele din Cimpulw,g, om catolic, care servise
credincios la muJţi principi, se alese a doua oară ca judece (pentru că locuitorii
Cîmplungului îşi schimbă judecele pre tot anul), princi.pele n-a voit să-l întă
reasd, Iar el fiind trimis de comunitate.a locuitorilor împreună cu un a:lt catolic,
anume Blasiu, s-a dus la principe. Principele mâniat. nu pentru că s-a ales
judece, ci penu,,a că e catolic, a vrut să-l sperie şi să-l înmoaie prin amcninl,iui
şi prin promisiuni" (Repertoru tstoric"u ci:>spre starea Ţerei Românesci ( IG79-16BB>
in „Magazinul Istoric pentru Dacia", Bucureşti, 1847. voi. V, p. 37-38). Lăsind
la o parte înveli.şui religios al acestei ştiri. constatăm că, în această perioaciă
- sfirşitul secolului XVll - alegerea judeţului la Cimpulung - ca şi la Tîrgovişte - se făcea anual.
JO Arh. St. Buc., ms. 1234, f. 2::.6, copie şi Biblioteca Academiei, CXCVIll/75,
orig.
37 Vom da aci lista judeţllor în funcţie adică a celor care emit aC'te din oraşul Tirgovlste :
1512-1521
: Toma
1585 decembr\e
: Tudoran
158G iunie
Gherghinic
1588 aprilie
: Tudoran
1597 decembrie
: Chirfote
1601 mai
: Petriman
1602 iunie
: DrAghicl
1aoo mai
: Petnrnan
1607 no4embrie
: Dragu
1612 iulie
: Spinciu
1613 iunie
: SpinC'iu
1614 martie
: Stoica
1614 mal
: Stoica
1619 aprilie
: VintLlA
: Gheorghe
1620 aprilie
1626 iulie
: Gherghe
1627 aprilie
: Gherghe
1627 decembrie
: Dwnitru
1631 mai
: Lazăr
1G36 iunie
: Tudoran
1637 mart.ie
: Dumitru
1639 iunie
: Neagoe
După această dată nu mai gaEJm acte emise de judeţi şi pirgari. Atit în secolul XVI, cit şi in secolul XVII mai apar în acte şi alţi judeţi, fie ca martori,
fie ca proprietaJi de case şi prăvălii, cum însă nu putem şti dacă la acea dată
erau în funcţie sau nu - căci de muJLe ori găsim menţionaţi in acela.-;i document
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Atribuţiile

organelor administrative orăşenqti, atribuţiile judeţu
pîrgarilor erau multiple.
Una dintre cele mai importante atribuţii ale judeţului şi pîrgarilor
era dreptul de judecată. Reprezentanţii oraşului erau aceia care judecau
toate pricinile ivite între orăşeni, fie că era vorba de o proprietatl'
aflată în oras sau în afarn or2.sului. fie că era vorba de conflicte d<'
'
'
lui

şi

altă natură.

,

La început, organele administrative ale oraşului joacă mai mult
un rol de mijlocitor între părţile care se judecă :1..'l_ ln faţa judeţului şi
pîrgarilor din Tîrgovişte a avut loc judecarea unr:>i pricini privind o moş
tenire, judecată cc se face în faţa lor prin faptul că cei doi împricinaţi
sînt locuitori ai crasului Tîrgovişte şi deci cicpind de autoritatea oră
şenească de acolo. Dar un act din secolul XVII din 18 iulie 1628 3n ne arată că la un moment dat începe să conteze şi locul unde se gă
seşte obie{ltJUl conflictului şi nu rnumiai dacă împrioinaţii sînt :locuitori ai
oraşului ale cărui organe administrative judecă pricina. Astfel, Fota din
Tîrgovişte se judecă în faţa judeţului şi pîrgarilor din Bucureşti c·u
Ivaşco comis şi mănăstirea Cernica pentru stăpînirea uncr locuri de
casă cu prăvălii în Bucureşti. înainte de a da sentinţa, judeţul şi pîrgarii au avut consimţămîntul celor două părţi : ,,se-au împăcat ei de a
lor bunăvoie, cum mai mult pîră şi gîlceavă să nu mai fii întru ei în
veac". Din cele de mai sus se desprinde şi faptul că, indiferent dacă
este vorba de mănăstire, boier sau orăşan, dacă obiectul procesului este
ân oraş, pricina se judecă în faţa organelor administrative orăşeneşti,
care dau şi sentinţa definitivă. Acest lucru se datoreşte şi faptului că
treptat autoritatea judeţului şi pîrgarilor creşte, hotărîrile luate de ei
căpă!tind un c:amacter definitiv, iasupra cărora nu se mai poate reveni şi
căroTa rtrebuie să i s,e supună toţi loouitorii oraşului, ind'iferent de s1ituaţia lor 1,o
doi sau trei judeţi ca martori (de ex, în actul din 3 decembrie 1597 emis de
Ch~rfote judeţ şi cei 12 pîrgari, semnează ca martori încă patru judeţi : Ivan
judeţ., Tudoran judeţ, Nedelea judeţ, Barbu judeţ) în listă nu am trecut decît
pe cei care la data menţionată în act sînt sigur în funcţie şi emit actul în
această calitate. Mai putem aminti ca judeţi pe : Vintilă judeţ menţionat in
1588, Arsenie judeţ - în 1613 ; Vlad judeţul, în 1G44 ; în 1647, Ivaşco judeţ ;
in 1670, Nica judeţ şi alţii.
38
La 12 iunie 1586, Petriman, nepotul lui Măzgoe şi Obislav, al patrulea
nepot al lui Măzgoe, vin în faţa judeţului şi pîrg2rilor din Tîrgovişte şi se judecă
pentru stăpîniirea ,unei livezi şi al unui loc de vie. rămase moştenire de la
Măzgoe. Judctul şi pîrgarii cercetează si hotărăsc ca să ~tăpînească aceastft
ocină Petriman, deoarece el este nepot de fiică al lui Măzgoe, iar Obislav este'
al patrulea nepot al lui Măzgoe Doc. priv. i:;t. Rom., sec. XVI, B, vol. V, p. 242).
::~ Doc. Rom. Hist., B, ŢaTa Rom., vol. XXII, p. 286-287.
r,o Această autoritate crescîndă a judeţului şi pîrgarilor iese mai bine în
evidentă în cazurile de întărire a unei proprietăţi ca în cazul din :i martit'
1637 - sau a unei danii domneşti - cum este dania lui Mihai Viteazul făcută
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Dacă în secolul al XVI-lea ş1 m prima jumătate
a secolului
al XVII-lea judecata era una c!intre cele mai importante atribuţii ale
judeţului şi pîrgarilor, nu acelaşi lucru se poate spune şi pentru a doua
jumătate a secolului al XVU-lea, cind pricinile locuitorilor oraşelor se
judecau fie în faţa divanuh.u ctomnc·sc, fie. în anumite cazuri - eind
este vorba ms.i ales de negustori sau de probleme legate de comerţ de către starostele de negustori, împreună cu ceilalţi negustori.
O altă a'tribuţie a organelor ad.minist.rative orăşeneşti este şi aceea
dl' a reprezenta oraşu! în re!aţiile eu domni:l. Judeţul ~i pîrgarii sint
ac<.•ia care reprezintă oraşul in diferite procese, p,_. care aeesta le are
în faţa domniei. Tot ei sînt aceia care iau legătura cu domnia pentru
a fixa dările ~i slujbele datorate de orăşeni, suprav<.·ghind în acelaşi
timp şi stringerea dărilor şi iau măsurile neeesare pentru a eompleta
părţile datorate de orăşenii care fug, pentru a se sustrage obligaţiilor lor.
Rineinţelcs, însă, că această autoritate a lor nu se extinde şi asupra
a(-elor categorii de locuitori ai oraşului, ('are, bueurbdu-se de anumite
privikgii, i<.·s de sub jurisdicţia organelor administrative orăşeneşti t,t_
lina din atribuţiile organc.•lor administrative orăşeneşti, pentru care
av(•m cC'le mai multe ,uri documentare. este eonfirmarea tuturor tranzacţiilor d(• vinzare-cumpărare încheiate in oraş, a daniilor şi a moşte
nirilor lăsate de orăşc>ni. Avind un material doeumentar bogat cu privin· la acPstc• probleme, vom analiza numai acele document<= care scot
în l'\'id(•r.tă rolul organelor administrative orăşeneşti.
Judeţul şi pirgarii sint aceia care confirmă orice schimbare de
proprietatl' survenită in oraş "2 - fie că e~te vorba de orăşeni, boirri.
mănăstire sau domn şi, uneori, confirmă vinzărilc sau cumpărările
de proprietăti în afara oraşului, atunci cind. cel puţin, una dintre părţi
l'Ste orăşan u_ Chiar primul act original orăşenesc intern - ce s-a păs
trat - emis de judeţ şi pirgari l'Sk ccnfirmar•_•a vinzării unei ease cu
mănăstirii

Golgota - cind şi intr-un caz şi in celălalt, actul definitiv este dat
de organele administrative ale oJcl_<;ului, după cele emise de cancelaria domnească
in aceeaşi problemă.
41 Printre aceste categorii amintim : clerul domnesc din oraş, slujitorii şi
unele mănăstiri, împreună cu posluşnicii lor.
42 La 15 iulie 1612, Spinciu judeţ şi pirgarii din TirgovL-:;te întăr~c lui
Pană din oraş o prăvălie cumpărată de la Necula paharnic, fiul lui Ion din Or'd.\i,
şi . .să-i fie lui acea prăvălie cu locul cit se va alege, ocină şi moşie ohabnic{."
(Biblioteca Academiei, DCCXXXV/22, orig.). La 24 iunie 1639, Neagoe judeţ şi
cei 12 pîrgari întăresc lui StaicC\ logofăt din Brăliani locul cu pivniţă şi cu ~ră
vălii în Tîrgovişte (Arh. St. Buc., m-rea Hurez, XXIX/I bis, orig.).
" 1 La 1 mai 1631, Lazăr judet şi cei 12 pîrgari din TirgovJ.Şle întăresc lui
lani negustor ocină cu vie în satul Săteni, cumpărată de la Călin Tabără, pentru
170 galbeni, şi la aldămaş au cheltuit 2000 de bani (Doc. Rom. Hist., B. Ţara Rom.,
\'Ol. XXIII, p. 376-377). La 29 iunie 1636. judeţul şi pîrgarii din Tirgovişte intă
rec;c lui Hrizea mare ban al Craiovei o vie în dealul Tîrgoviştei, cumpărată de
la Stanciu şoimar din Tirgovişte (Arh. St. Buc., m-rea Radu-Vodă XVI/19, orig.).
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loc şi pivniţă în oraşul Tirgovişte 'iii_ Tranzacţia încheiată între Ratea
postelnic şi sora sa, jupaniţa, Neacşa, are loc în timpul domniei lui
Neagoe Basarab 1512-1521 -în faţa judeţului şi pîrgarilor din
Tîrgovişte li 5 . Nu putem spune dacă Ratea postelnic sau sora lui locuiesc
în permanenţă în oraşul Tîrgovişte, obiectul tranzacţiei dintre ei gă
sindu-se însă în oraş, ei au nevoie de confirmarea organelor administrative orăşeneşti.
Un alt document, din 15 decembrie 1585, este dat de judeţul şi
pîrgarii din Tirgovişte lui Mihai clucer "6 . Prin acest act i se confirmă
cumpărarea mai multor case şi locuri de grădină în Tîrgovişte, pe care
le dăruieşte apoi mănăstirii Panaghia. Reiese din analiza acestui act
că atît schimbările de proprietate, cît şi daniile făcute în oraş sînt confirmate de judeţ şi pîrgari. Şi mănăstirile au nevoie de confirmarea
judeţului şi pîrgarilor atl!nci cînd îşi cumpără proprietăţi în oraş li 7 . Dacă
boierii şi mănăstirile au nevoie de confirmarea organelor administrative
orăşeneşti atunci cînd îşi cumpără propriet5.ţi în oraş, cu atît mai mult
au nevoie orăşenii de această confirmare 'iR_
In afară de vînzări şi cumpărări de proprietăţi, reprezentanţii
oraşului trebuie să confirme aşa cum am mai spus şi daniile fă
cute în oraş. Chiar şi domnul trebuie să aibă consimţămîntul judeţul11i
şi pîrgarilor atunci cînd fac o danie. Aşa avem, de pildă, cazul din 3 decembrie 1597 ,rn, cînd Mihai Viteazul întăreşte mănăstirii Golgota ,.ocină
clin ocina domniei mele din Tîrgovişte" şi îi dăruieşte şi vii cu vinăriciu.
În aceiaşi zi 50 , judeţul şi pîrgarii din Tîrgovişte întăresc mănustirii Golgota·· ca su-i fie ocină din ocina or.:1şului Tîrgoviştc, pentru că a mih1it
" 1 Actul are data lărgită,
1512-1521 , (Doc. priv. ist. Rom., sec. XVI, B,
vol. I, p. 92). Mai există un act orăşenesc, cu data de 14 iulie 1517, emis de
judeţul şi pîrgarii din Rimnic, dar ace'ita ni s-a păstrat numai într-o traducere
din secolul XVIII (I. Ionaşcu, Documente inedite
· .. perioada 1517-17Î4. în
,.Studii", nr. 4, 1955, p 105). Cum· documen u original are ctafa' lărgită .şi ·!':~te
posibil să fie anterior documenrtului din 1517, l-am socotit pe acesta ca primul
document orăşenesc emis în Ţara Românească, fiind şi original.
"" în privinţa acestui act au existat discuţii dacă este sau nu emis de
judeţ şi pîrgari. Studiindu-se însă formularul actului comparativ cu alte acte
orăşeneşti precum şi pecetea lui, care este aceeaşi cu pecetea găsită pe toate
actele mun;cipale emise de judeţul si pîrgarii din Tîrgoviste în secolele XVI-XVII,
colectivul de 1,, Institutul de istorie „N. Iorga". care a colaborat la editarea
colecţiei Documente p1'ivind istoria României, a ajuns la concluzia că nu poate
fi decit un act emis de oancelaria orăşenească şi nicidecum un act emanat clin
cancelaria lui Neagoe Basarab.
1,i; Doc. priv. ist. Rom., sec. XVI, B, vol. V, p. 219.
11
La 4 noiembrie 1607. mănăstirea Golgota cumpără un loc de casii, pentru
•
2700 aspri. Actul este dat de judeţul şi pîrgarii din Tîrgovişte (Idem, sec. XVII,
val. I, p. 234-285) .
.;s La 4 aprilie 1620, judeţul şi pîrgarii clin Tîrgovişte întăresc lui Mihalco
selar o prăvălie cu locul cit se va alege, cumpărată cu 11.000 de bani (Doc. p1 iv.
ist. Rom., sec. XVII, B, vol. III, p. 497-498).
" 9 Doc. priv. ist. Rom., sec. XVI, B, val. VI, p. 298.
~o Idem, p. WD-300.
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Jo Mihail vocvod cu acea ocină". ln continuare, se arată cauzele care au
dus la această danie şi se interc·alea7..ă un fragment din actul dat de Mihai Viteazul. Deşi este dat in aceiaşi zi cu privilegiul domnesc, actul oră
şenilor reprezintă o confirmare a celui dintii. Formularul actului este
aproape identic- cu formularul acte!or c.-mise de cancelaria domnească. ,,De
aceea, am făcut noi judeţul şi 12 pirgari, această carte a noastră ca să
fa, acl'astă ocină la sfinta mănăstire de la Golgota de oci!1ă şi de ohabă'".
l:rmcază apoi blestemul şi martorii ea şi in 2ctelc domneşti.
Tot în atribuţiill' jud~ţului şi pirgarilor intră şi confirmarea moş
tenirilor lăsate de orăscni. Astfel. juc!eţu! şi pirgarii din Tirgovişte întăresc la 19 mai 1614 lui Jane, fit:l !11i Ghl'rghe Ergopol fost pircălab
de ora'i, patru pr:i\'ălii de băcănie. c.·u locul zarafilor, care îi rămăseseră
moştenire de la tatăl său şi pe care fraţii lui le vinduseră. fără ştirea
sa, lui Radu 1'.1mănăraru!. Jar.e se judecă în faţa divanului domnesc şi
dştigă proccsul. Domr.111 îi dă un ac-t de stăpînire a acestor prăvălii,
însă Jane C"ere şi o eartc dl' întărire din parka organelor administrative
orăşcnPşti, carte. care. pentru el, avea o mai mare putere : ,,Şi s-au
făcut şi cartt•a domnc.•aseă ca să ţină Ianc 3cele prăvălii dedina lui precum şi noi am sc·ris acC'astă carte a noastră lui Iane, pentru ca aceste
mai sus .zi~• ·prăvălii să-i fie lui ocină şi declină, de ohabă lui şi
fiilor lui'' ~.t
J ud<.•ţul şi pîrgarii rnnf irmă şi diferitele schimburi de proprietate
facule in oraş ~'".
Acestea au fost cC'k· mai importante atrilJuţii ale organelor administrative orăşeneşti. Judeţul şi pîrgarii mai îndeplineau îno;ă şi o scrie
de treburi de mai mic-ă importanţă. C'are ccmpldeaz:."I imaginea pe care
m•-o putem fac·e dt•spre Adivitall•a 101·. De pildf\, găsim numeroase menţiuni in care 8(.'('Ştia apar în calitate de martnri în diferite probleme,
sau sint trimişi de domn sfi facă um•le cen·etări privind hotarell' unei
proprietăţi.

7

Reprezentanţii domniei in m·aş. Oraşei<.• din Ţara Româneaseă nu
a,·eau o autoadministrare completă. Din ac-Pastă cauză, alături de reprezentanţii aleşi ai oraşului, găsim şi reprezentc:nţi ai puterii domneşti.
Printre reprezentanţii domniei. rolul cel mai important îl aveau
pireălabii. pc care ii găsim ml'nţionaţi în aproape toate oraşele, rolul
lor constîncl mai ales în strîngc,·ea n·niturilor pc care le incasa d'omnul
~n vămik• si lîrgurile din oraş, precum ';'i la participarea, alături de
rC'prezentanţii oraşului. la judt•(·area u!lor pricini cc priveau pe slujitori.
l"neori. t·i aduceau !a îndeplinire hotăririlc domniei cu privire la satele
din apropierPa oraşului în care îşi aveau reşedinţa. Amestecul pircăla
hilor în treburile int<.•rne ale ora~ului depindea 5i de gradul de dezvoltare
al oraşului respectiv. AstfrL într-un oraş ca Tîrgovişte, rolul pircăla-

:,, Doc. priv. 1st. Rom . sec. XVII. B. vol. II, p. ::!78.
r,i La 19 mai 1606, judeţul şi pîrgarii din Tîrgovişte confirmă schimbul fa.cut
între

mănăstirile

Panaghia

şi

Golgota (Idem, voi. I, p. 215-2Hi).
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bului se reducea la strîngerea ver,.iturilor cuvenite domniei. Acest lucru
reiese si din actul din 27 iulie 1630, dat de Leon Tomşa mănăstirii
Nucet şi în care se spune : ,,să fie ... în pace şi slobodă dL· vamă dP
către toţi pîrcălabii din oraşul domniei mele din Tîrgovişte. orice va
vinde sfînta mă!1ăstire în bazar. ori grîu. ori vite sau alte bucate ... Pentru aceasta şi voi toţi pîrcălabii. care veţi fi de a.cum înainte în oraşul...
1'îrgovişte, îr.. vremea în care veţi vedea aceastfl carte ... voi tare să vă
feriţi şi să lăsaţi în pace de vamă toate bucatele sfintei mănăstiri NuC'etul, cîte a vîndut în bazar" 53 .
Dacă judeţul şi pîrgarii sînt aceia care organizează tîrgurile din
oraş, săptămînale sau lunare. veniturile încasate revin domniei, care
le strîngc cu ajutorul pîrcălabilor. Se întîmplă, însă, ca domnul să
acorde o parte din veniturile acestor tîrguri clerului domnesc, Vama era
PL'rccpută în acest caz tot de pîrcălabi. c:ire, la porunca domnului, dau
preotilor, di2.conilor si grămăticilor din clerul domnesc de la Tîrgovişte. partea ce li SP cuvine ei primeau 40 de taleri af'.ual din vama
tî1·gului ~•", pe cînd deru~ domnesc din Bucureşti primea, în aceeaşi perioadă, 100 taleri anual.
în schimb, în oraşele mai puţin dezvoltate sau în tîrguri, rolul
pîrcălabului era mai marc. Pe lîngă strîngerea veniturilor cuvenite clin
vamă, se ocupa şi cu strîngerea dărilor de 11.a unele caltJegorlii de ocă
şeni. Totodată, în judecarea pricinilor, rolul pîrcălabului era precumpănitor, înaintea j11deţului şi pîrgarilor.
In afară de aceşti reprezentanţi ai domniei, în oraş întîlnim şi o
seric de slugi domneşti, care îndeplinesc diverse sarcini date de domn.
Îi găsim, de obkei, sub denumirea de „voi birarilor şi voi toate slugile
domniei mele care veţi umbla în slujbele c?"sirrrmai sus scnse", satÎ
,,voi toate slugile domni~i melc şi voi vinăriceilor şi voi păhărniceilor
-şi voi care umblaţi de fum".
Domnul poate trimito în oraş un reprezentant a.l său - ce poate
fi şi dintre marii dregători - pentru a aduce la îndeplinire o anumită
hotărîre, cum se întîmplă în timpul domniei lui Matei Basarab, cînd
domnul trimite pe Diicu ma!'e agă la Tîrgovişte să fac§. numărătoarea
(CÎrciumilor din oraş 55_
Doc. Rom. Hist., B. Ţarn Rom., vol. XXIII, p. 239.
prin care se dăruieşte această vamă este dat de Constantin
Brîncoveanu la 25 aprilie 1698 (Arh. Si. Buc., cond. brîncovenească, nr. 715.
f. 125 v., copie).
5
~ In timpul arestei numărători s-au făcut unell' abuzuri, după cum reiese
din scrisoarea lui Matei Basarab către Diicu mare agă. din 3 iunie 1644. Lepădat
logofăt s-a plîns domnului că un ţigan al său, anume Opriş ologul, a venit de la
ţară în Tîrgovişte şi a mers la casa lui Dumitru dărabanţul, iar. cînd după
cum se spune în document - a scris Diicu „cîrciumile acii în oraş, iar neştine
au zi$ către dumneata că au fost şi casa lui Dumitru dărăbanţul cîrciumă. Deci
-au tras-o oamenii dumitale pre Opris tiganul de i-au lirat ciocanele si tot ce au
ăvat şi uicl au avat c1rc1uma mei nimica" (Ărh. St. Buc~. ~ond. m·-ru7Snagov,458, f. 88-88 V„ copie.
:;.i

,,r. Actul

nr.
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Organizarea cancelariei orăşeneşti. Existenţa unor organe administrative orăşeneşti. cu multiple obligaţii, presupune şi organizarea unei
cancelarii, unde erau păstrate pecetea şi catastihul oraşului, cu toate
că documentele vremii nu amintesc de organizarea unei astfel d'e cancelarii. Se poate ca pentru cancelaria oraşului să nu existe un loc anume,
ci ea să fie în casa judeţului şi deci să-şi schimbe sediul ori de cite ori
avea !oe schimbarea acestuia. Faptul că există o astfel de cancelarie este
dovedit de actele municipale emise de judeţ şi pirgari, ca şi de zapisele
orăşenilor, scrise, uneori „în casa judeţului" acte scrise de cele mai
multe ori de însuşi judC'ţul oraşului, alkori de preoţi sau orăşeni însăr
cinaţi special cu scrierea lor - şi întărite cu pecetea oraşului 56 . Judeţul
era acela care înscriia în catastihul oraşului orice vinzare-cumpărare de
proprietate, fapt ce era specificat şi in act : ,,ca să aibă a le scrie şi în
catastihul tîrgului, cum este obicyiul". Inscrierea in catastih era obligatorie, aceasta cu atit mai mul1fcu dt. in cazul în care se iveau conflicte pentru slăpinirea sau pentru hotarele' unei proprietăţi, cercetările
se făceau pe baza ('('}or scrise în catastih şi mărturiile vecinilor.
Această evidenţă. ţinută cu stricteţe, nu ar fi putut exista fără o
c.ancelarie orăşenească bine organizată. Insă aşa cum nu avem ştiri do,
cumentare de>spre organizarea cancelariei, nu ne-a rămas nici un catastih al oraşului.
Actl'IC' c·mio;C' de> C'.tricelaria oraşului erau scrise pe hirtie şi numai
in cazuri rare pe pergament ca şi actele emise de cancelaria domnească r.~. Aceste acte erau în.tăriile cu pecetea oraşului, care putea fi m
ceară sau fum.
PC'cetea oraşului Tirgovişte - pe care o găsim pe primul document original orăşenesc- din Ţara Românească -- rflminc aceeaşi in tot
cursul secolelor XVI-XVII. Pecetea este neagră. şi are în mijloc înfăţişată figura Maicii Domnului, iar pt' margini este scrisă legenda : ,,s-a
făcut această pe('ete in zilEle prea cinstitului Io
Neagoe
voevod'•
(CGT&OPHCI cii, 111'1.tTHHK KG ,t.HH GMrOK'kpH.trOHW H'krot KOIKO,t.).
118 Organi.7.area cancelariei orăşeneşti dovedeşte şi gradul de cultură la care
orăşenii. ln activitatea lor ei au avut nevoie să ştie să scrie şi să

au ajuns

citească. Este
şcoli unde fiii

că, în unele oraşe din Ţara Românească, exiia:t.s.u
orăsenilor învăţau carte. Unii dintre ei îşi continuau apoi studiile
in Transilvania şi mai departe. Despre o astfel de şcoală de limbă şi cultură
slavonă, pe lingă. Mitropolia din Tîrgovişte, se vorbeşte că ar fi existat la mijlocul
secolului XVII, iar profesorii şi absolvenţii ei ar fi avut o bogată activitate
cărturărească. Sint amintiţi aci „dascălul Daniel" şi „Stoica grămăticul". care a
avut o frwnoosă activitate de traducător. Organizarea şcolii la Tîrgovişte în
care un rol de seamă a avut şi Udrişte Năsturel - apare ca un lucru firesc în
acea.stă perioadă de domnie a lui Matei Basarab, cind are loc o reînflorire a
o~ului din punct de vedere economic, se reclădesc curtea domnească şi casele·
marilor dregători, se transferă tipografia de la mănăs;tirea Dealul (V. Papacostea.
O şcoală de limbd şi cultură slavonă la Tirgovişte în timpul domniei lui Matei

cunoscut fapt.ul

Basarab, în „Romanoslavica", V, Istorie, 1962, p. 187-19C)
r. 7 Un astfel de act scris pe pergament este actu! emis de jucletul şi pîrga!"ii
din Tîrgovişte J.=, 19 mai 161-1 (Doc. priv. Lt. Rom., sec. XVII, B, voi. II, p. 278)_
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Pecetea găsită pe documentul din 1512-1521 , fiind foarte deteriorată,
nu se mai văd decît figura şi cuvintele : ,,pecete... Neagoe voevod"
(111441' .... Ht:roE KOIKOA)
Cele relatate mai sus dovedesc existenţa, ca atare, a unei cancelarii orăşeneşti, înzestrate cu mijlo2cele obişnuite unor astfel de can-

Pecetea

oraşului

Peceţi

d1n 1512-1521

din secolul XVII

celarii. Organizarea. acesteia corespunde ni ve!ului atins îndeobşte de
autonomia oraşelor muntene.

*

în concluzie, putem afirma că nivelul economic atins de oraşul

Tîrgovişte

în secolele XVI-XVII a c:!at posibilitatea locuitorilor de aci
serie de drepturi, c autonomie administrativă şi jueste mai accentuată pînă la mijlocul secolului al
!XVII-lea, momerit în care, după domnia lui Matei Basarab, rolul economic jucat de oraşul Tîrgovişte în an.samblul economic al Ţării Româneşti încep12 să decadă. Organele administrative orăşeneşti sînt aceiea
care rezolvă problemele legate de viaţa internă a oraşului, hotărîrile
luate trebuind să fie respectate de toţi acei ce locuiesc în oraş sau c1~1
proprietăţi a:colo, indifer•ent de situaţia rlor socială.
Datorită, însă, dezvoltării în genere a Ţării Româneşti păstrarea
şi lărgirea privilegiilor orăşeneşti pînă la o deplină autonomie au un
câracter limitat.
să-şi cucereas că o
decătorească . care
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DIE STADTVERWALTUNG DER STADT TIRGOVIŞTE
IM 16-11-ten JABRHUNDERT
In der Wallachei finden wir 22 SUidte und Mărkte erwăhnt. Unter diesen
befundet sich die Sta.dl Tirgovişle, die neben der Stadt Bukarest einen beachtbarcm Plalz einnimml
Dank des hohen Entwicklungsgrades den die Stadt Tirgovişte erreicht hat,
haben deren Burger eine Reihe von Rechten erlangt untei:- anderen, da-; Recht
der Burgenneister Selbst zu Wiihlen. Aus dem Studium der Stadtacten, die den
Burgermelster von Tirgovişte und die Gemelnderate (pirga.ri) heraus~egeben
habcn, gcht hervor dass die Wahl des Burgermeisters jăhrlich stattfand, u.z.w.
im Frtihjahr, wobei eine Wiederwahl in dieses Amt moglkh war.
Der Bi.irgcrmeister und die Gemeinderăte hatten mehrere Funklionen unter
denen, das Recht der Gerichts~arkeil die wichtigste war. Die Stadtriite urleilt.en
alte StreitfâUe zwischen den Stadtbewohnem, ungeachtet ihrer Natur. Eine andere
Funktion des Bi.irgenneisters und dff Gemeinderâte war die, die Stadt in ihren
Bezichungen zum Fi.irslen zu verlreten.
Der Bilri::,ermelsler und die Gemeinderăte waren es, die jede Eigentumsanrlrruni: zu bc-LJ:it:gen halten, sei es dliSţ es sich urr. Stadtbewohnem, Bojaren,
Klllister, oder den Fi.irstcn handelte. Dcr ersle innere Stadtakt, [ 1512-1521 ), de
in der Wallachti aufbewahrt geblleben ist. ist vom Burgermeister und Gemeindriile der Stadt Târgovişte herausgegeben worden und bestiillgt den Verkauf e;nes
Hauses ir, der Stadt.
Die Existenz einer SlacU-verwaltung mit mehrfachen Aufgaben setzt c!ie
Org:mlsaUon einer Kanzlei voraus. wo die Sta.dtakten und Vertrăge zwischen den
St.adthewohnem geschrieben wurden und wo die Register und Stadtsiegel aufbl'wahrt wurden.
Die Akten wurd~ aur Papier-, manchesmal aur Pergament geschlieben und
mit ciem SLadlsiegel bekră(tigt, Der Siegel der Stadt Tirgovişte wair schwarz,
trug ;n der iMitte das Bild oe-r Mutter Gottes und am IRande die Aufschrift :
.,Der Siegel wurde ausgefertigt in den Tagen des sehr ehrbaren Io Neagoe Voevod".

I
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CUNOSCUTE DESPRE VOIEVOD
I. ){ARA

Excepţionala figură a marelui voievod a trezit interesul şi admimultor contemporani ai săi de peste hotare, i!lteres care nu a slăbit
după tragica sa dispariţie. Mărturie ne stă răsunetul pe care faptele
l-au găsit în diferite cronici şi ştiri în decursul veacului al XVIIAcest răsunet a fost abordat în mai multe lucrări, dintre care aminpe cele ale lui D. Russo 1, C. Gollner '.! şi Ştefan Pascu::_

raţia

nici
s:::.lc
lea.
tim

I
Numeroase sînt şi portretele lui Mihai Viteazul, pictate sau gravate peste hota re. Acestea au fost studiate de mulţi cercetători. printre care N. Bălcescu, N. Iorga, C. C. Giurescu, I. C. Băcilă, Al Busuioceânll, IVI. Kurt, C. V. Obedeanu, G. Oprescu, B. Slătineanu. Acesta din
urmă a sintetizat rezultatele tuturor cercetărilor anterioare"·
Portretele voievodului sînt de două feluri : 1) Portr:iete individuale
în picioare : a. fresca de la Căluiu (1594), refăcută în 1834 de Barbu
Zugravu ; b. fresca de la biserica Domnească din Tîrgovişte (1698) ; 2)
Portrete făcînd parte din tablouri cu mai multe personaje. Cel mai cunoscut este reprodus în volumul XII din „Documentele Hurmuzachi".
E aproape sigur că apairţine pictorulrui fllamand Frans FN1I1ken I, iair nu
lui Frans Franken IT, care, în 1601, avea doar 20 de ani şi era necunoscut.-,_
1

1
2

3

4

Studii istorice greco-române, voi. I, Bucureşti, 1939, pp. 109 sq.
Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes, Sibiu, 194:l.
Revista ,.Familia", nr. 9, august 1966, p. 14.
Contribuţiuni la studiul portretelor lui Mihai Viteazul, în .. Rc>\·ista hlorică

română".

voi. 3, fasc. 2-3, 1933, p .. 203, sq.
" Al. Busuioceanu, Cîteva portrete noi ale lui Mihai Viteazul. în „Memoriile
Acvdemiei Române", Secţia istorică. seria a III-a, vol. 5, memoriul 5. pp. 2-3;
N. Iorga, lncă un portret al lui Mihai Viteazul, în „Analele Academiei Româ'.1e",
t. VII, 1927, p. 371-372.
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Tabloul intitulat „Cresus arătindu-şi bogăţiile lui Salon" se află
la Muzeul din Viena, copii şi imitaţii ale lucrării fiind frecvente în muzeele europene 6 •
Pentru portretul necunoscut depistat de noi sint importante analogiile cu portretele-bust, ca cele executate de Sadeler, deseori imitat şi
copiat, Umbach, şi el imitat de dteva ori, Custos (1601), Merian ş.a.
Portretul necunoscut al lui Mihai Viteazul este pomenit într-o lucrare a celebrului bibliograf Cornelius â Beughem, intiulată „Bibliographia htstorica chronologica et geographica, novissima, perpetuo continuanda ...", Arnstelaedami, apud Janssonio Waisbergios, 1685 (fig. 1).
După o prefaţă de 12 pagini şi un text de 682 pagini, urmează catalogul portretelor de oameni celebri, aflate în muzeul oră~elului Beughem. La p2gina 726 este trecut şi portretul lui „Michael Wayvoda, Palatin. Walach ... u, fără nici o indicaţie de pictor sau gravor, provenienţă, anul şi locul etc.
Studiind bibliografia iconografiei voievodului nostru, am constatat că niciunul din portretele sale nu poartă această titulatură. Este dPci
vorba despre un portret necunoscut, anterior anului 1600.
Pentru identificarea sa. ne-am adresat unor prieteni olandezi. S-a
stabilit că orăşelul Beughem nu mai există ca localitate, fiind de demult incorporat oraşului Boxmccr. Primăria acestui oraş ne-a informat
că nu a găsit un astfel de portrf't în muzeul local şi ne-a recomandat
să r-t• adre'-i:im la „Rijksbureau voc.,r Kt:nsthistorische Documentatie"
din Haga, care, la rindu-i, nu a putut da de urma portretului. Directorul T\luzcului de Stat din Amsterdam ne-a informat că lucrările de la
Beughc>m au fost împărţite la diferit(• muzee. O cercetare la Bruxelles
nu a dat n'zultate. Credem că numai cercetări directe !a muzeele din
Olanda ar putea da roade. In orice caz, rămîne stabilit că în 1685 se
afla în acc>astă ţară un portret al lui Mihai Viteazul.

II

ln volumul V, partea I, a eukgerii de documente ,)\fonumenta
Hungariae Judaica". (Audapc>sta, 1959), sub nr. 461, la pag. 227, se
alflă următoarea ştire datată: Praga, 23 septembrie 1600. O reproducem
cu ortografia epocii : ,.Dieser 1 ag seindt hiesige Juden von Markt
Craccau kommen, confirmieren des meineidigen Bâthori und Gross Canclers in Polen durch des Wallachen Sohn in der Moldaw nit allein erlittern Niederlag, sondern das Er, Weyda, dieselben mit ihrem Volk auf
7 Meil verfolgt und geschlagen habe".
Fusese semnalat de D. A. Sturza, în „Analele Academiei Române", Secţia
t. XV, 1892, p. 27 ; Sub acest titlu este redată, de fapt, o scenă de la
Curtea din Praga a împăratului Rudolf II. Personajele poartă costume de un
orientalism convenţional. Mihai Viteazul este uşor d~ recunoscut, fiind situat în
primul plan, al şaselea personaj din stinga
6

Istorică,
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în traducere : ,,Astăzi s-au înapoiat nistc errei localnici de la tîrgul din Cracovia. Ei confirmă că sperjurul Bathory şi marele cancelar
al Poloniei nu numai că au suferit o înfrîngerc în Moldova de la fiul
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Fig. 1. Pagina de titlu a volumului

din 168:; în care este menţionat pm·tretul lui Mihai Viteazul, existent
atunci la Beughem, în Olanda.

valahului, dar că el, voievodul, i-a urmărit pe ei şi oştirea lor calc de
7 mile şi i-a bătut". Ştirea provine din Cod. 8973, p. 4 76, Biblioteca Naţională din Viena şi a fost adusă la Praga de un sol venit din Transilvania.
III
Despre aceleaşi evenimente, avem o
tembrie 1600. Ea se află în cuk,gerea de

curioasă mărtu!'ie din sep„Consultaţii rabinice" a lui
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Ioel Sirkis. Am tradus textul după ediţia din Frankfurt am Main, 1697,
aflată la Biblicteca Naţională din Paris, consultaţia nr. 82.
E vorba de o mărturie (datată decembrie 1605) care stabileşte faptul morţii unui anumit Chaim, ce făcea negoţ în Moldova, în 160( 1 7•
„Am fost în Valahia 8, eu şi cu Chaim ... la Stepanowicz [e vorba de
tirgul Ştefăneşti, lingă Prut - I.K.] într-un han, atunci cînd a fost n"izboiul cu Mihail. Fădndu-ni-se frică, ne-am tras în tabăra de valahi şi
polonezi, aflaţi în cimp la o jumătate de milă de Botoşani. Aici am vă
zut o luptă mare a hospodarului, iar trimişU veneau anunţînd că vine
Mihail. Atunci eu, Josef, i-am spus numitului Chaim: Aici se va da o
bcitălie mare cu Mihail ; e primejdie de moarte pentru noi ; mai bine să
pleciim în oraşul Botoşani, poate cd Dumnezeu ne va mintui. Numitul
Chaim n-a vrut sd plece, atunci am plecat numai eu, Iosef, iar Chaim a
rămas fn lupta amintit<l. Pinii. la urmii, eu, Josef, impreuw'i cu alţi evrei
din Lwow şi Skaly, am ajuns la Botoşani. Aici am aflat că ai noştri
(polonezii şi trupele moldovene - I.K.] au bătut oastea lui Mihai şi au
înaintat spre Cotnari. Noi ne-am temut să mai răminem la Botoşani, ccici
acolo era prea puţioo oştire ; ne-am tocmit oameni şi am plecat la Stepanowicz 9 ..• "

E vorba de unul din episoadele luptelor duse de oştirea lui Mihai
Viteazul în Moldova, în vara anului 1600, cu trupele poloneze şi ale
~lovi Ieştilor.

IV
In introducerea la ,•ol. I din culegerea „Bait neeman" de [ţchak
Biga (Venc\ia 1620) se povesteşte că atunci dnd Mihai Vodă a împresurat Nicopole (în 1595 sau 1598), evreii s-au refugiat in satele dimprejur 10 •
Să sperăm că cercetări mai atente vor descoperi noi documente privind pe ::'\lihai Viteazul.

; ln discuţia asupra acest.ui caz, Joel Sirkis remarcă : ,,. .. deoarece femeia
e lipsit4 de soţ cam de 5 ani ... ". Reiese clar că evenimentul s-a petrecut m H•0O
deşi

Iorga afirma că era în 1605. Luna nu este indicată, dar credem că e vorba
de mai, cum arată Const.an lin Turcu (în „Studii şi articole de istorie", voi. II,
1!)57, pp. 7i-9-t), sau de luna septembrie, ca în documentul în limba germană 111).
8 In docwnentele poloneze şi Moldova este deseori denumită Valahia, fapt.
semnificativ.
11 Polonezii denumesc „Stepanowicz" orăşelul Ştefăneşti din judeţul Botoşani,
ca în cazul de faţă, sau, alteori, laşii.
1° Citat după ediţia Zolkiew, 1752.
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370 ANS DEPUIS LA MORT DU PRIN CE MICHEL LE BRAVE

Resume
Dans la „Bibliographia historica, chronologica et geographica ... " de Cornelius a Beughem (Amsterdam, 1685) est signale dans le musc-e de cette viile
un portra.it du celebre prince valaque. Jusqu'a present Ies recherches pour retrouver
ce portrait !inconnu n'ont pas dorune des resultats salisfais.a.nts.
Une lettre de Prague, du 23 septembre 1600 rapporte des nouvelles de
Cracovie concernant une victoire de Michel le Brave remportee sur Bathory.
Une consultation rabbinique de Ioel Siirkis, de I 605, apporte indirect.i.-mment des details sur Ies combats menes en Moldavie par les troupes de Mich~
le Brave contre le hospodar moldave et ses allies polon.ais.
li s agit des combats menes en etc 1600 pres de Botoşani, Cotnaii et
Ştefăneşti.
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DESPRE TIRGOVIŞTE IN IZVOARELE NARATIVE TRANSILDIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XYII-LEA

VĂNENE

AL. MATEI

Unele cronici, descrieri de călătorie şi chiar autobiografii ale unor
transilvăneni, cuprinzînd informaţii şi prezcntînd evenimente desfăşu
rate la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi în primele decenii ale celui următor, pot oferi date şi aprecieri, mai puţin utilizate în istoriografia românească, privitoare la ace2.stă epocă 1 dominată
fost şi a rămas pentru noi : Mihai Viteazul - şi,

de figura celui ce a
respectiv, ne pot da
unele detalii c:;i inform.atii uneori necunoscute cu orivirc• la locurile si
localităţile al~ căror nume sînt legate de viaţa şi activitatea march;i
domn unificator, precum şi de ale acelora ce i-au urmat acestuia la
cîrma Ţării Româneşti. Una dintre localităţile despre• care găsim ştiri în
lucrările unor cronicari. mcmorialisti si călăto!"i din Transilvania asupra cărora ne-am propus să atrage;,1, ~u acc.•astă ocazie, atenţia - este şi
oraşul Tîrgnvic::tc. Semnalarea acestor ştiri şi date' ni se parc a fi cu
atît mai imporL:'lltă;cu cit - după cunoştinţa noastră 2 - izvoarele na-

1 Prof. I. Crăciun considera, pe bună dreptate, încă în 1928, că. pe lingă
studi€rea documentelor de arhivă, ,,cimpul de cercetare în istoriografia noastră

mai poate fi lărgit şi prin sc11rtarea şi prezentarea într-o lumină justă a mateTialului publicat de vecinii noştri ( .. ). Dar izvoarele ungureşti, mai preciza acesta,
-cuprind ştiri nu numai privitoare la Ardeal, ci şi privitoare la istoria celor două
Principate libere : Moldova şi Tara Românească. Importanţa lor pentru trecutul
întregului pămînt românesc este deci incontestabilă şi multiplă". (I. Crăciun,
Cronicarul Szamoskăzy şi însemnările lui privitoare la români, 1566-1608, Cluj,
1928, p. 1-2),
2

Pot fi amintite, astfel, cîteva asemenea izvoare cunoscule. cupr:inzînd
despre Tîrgovişte : ( Despre prima e.rpediţie a regelui Sigismund de

informaţii

Luxemburg împotriva turcilor). 1396 ( Ţara Românească, Moldova şi Transilvania), de Johann Schilberger ; Despre drumurile pe care trebuie să se p01·nească expeditia contra turcilor ( 1522 ) , de Felix Petancic ; ( Relaţia călătoriilor din
1532 si 1534 în Tara Românească şi Transilvania), de Francesco della Valle;
(Călătoria în Ţara Românească şi Transilvania). 16 iunie 16 august 1574,
de Pierre Lescalopier ; Vizitatia apostolică, 1581. Relatia fratelui Ieronim Arsengo
despre starea bisericii catolice în Ţara Românească, de Ieronim Arsengo etc.
filezi : Călători străini despre ţările române, vol. I, Buc., 1968, p. 30, 444, 322 ;
şi

vol. II, Buc., 1970, p: 428, 509-510).

ll2 -

c. 5GO
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străine n-au format pînă în prezent obiectul depistării ş1, m consecinţă, nici al valorificării lor din acest punct de vedere, anume pentru
istoria Tirgoviştei. De aceea, am şi considerat prilejul ce ni s-a oferit nu
numai ca bine venit, dar şi ca o obligaţie a noastră de a prezenta - fieşi numai sumar citeva din datele şi informaţiile ce privesc oraşul Tîr-

rative

pe care le-am desprins din unele izvoare narative
provenind din prima jumătate a secolului al XVII-iea .

govişte,

transilvănene„

•
A<;a cum se ştie, alături de materialul de arhivă - cunoscut în
general sub numele generic de document - şi, mai apoi, de presă şi altepublicaţii şi tipărituri, informaţii bogate, adesea unice pentru diferite
evenimente şi localităţi din epoca feudală, ne sint oferite de izvoarelenarative, intre care sînt incluse in mod obişnuit cronicile, memoriile şi
relatările de călătorie, interne sau externe. In istoriografia noastră au
fost utilizate şi pină în prezent multe asl'menea izvoare, dintre care
unele externe, de mare valoare. Amintim, per..tru exemplificare, dar şi
pentru că oferă date preţioase şi prilejuiesc utile comparaţii, două asemenea izvoare, după noi suficient de grăitoare : ,,Memorialul" lui Franco
Sivori şi „Cronica" lui Ştefan Szarnoskozy. Primul - cuprinzind descrierea Ţării Româneşti şi a curlii lui Petru Cercel, în intervalul dintre anii 1583-1585 - este apreciat de St. Pascu, cu prilejul publicării
drept o monografie contemporană asupra lui Petru Cercel şi a Ţării
Romdneşti la sfirşitul veacului al XVl-lea" :.i. ,,Cronica" ~i ,,lnsemnările"
lui Szamoskozy, sint considerate - tot după aprecierile celui care le-a
tradus. publicat şi valorificat pentru prima datli la noi, mult regn·tatul
prof. Ioachim Crăciun ·- pentru istoriografia românească/un izvor din
cele mai importante-. ,,Nu numai ştirile variate şi aproape documentar
exacte - avea să spună acesta despre ,.Cronică" in 1928 - , ci şi epoca
cuprinsă în ea o inalţd pe primul plan. Aproape la fiecare pagină
descoperi cite un crimpei din faptele eroice ale cuceritorului Ardealului :
Mihai Viteazul - Hanibalul romdnilor, cum îl numise cronicarul undeva - şi ale biruitorului de la Braşov : Radu Şerban. Şi, în concluzie :
FJ.ră Szamoski>zy nici nu s-ar putea scrie o monografie critică completă
asupra acestor doi domni munteni" 4•
Am luat drept exemplu şi memorialul lui Sivori pentru că acesta
cuprindc, aşa cum mai spuneam, unele ştiri <;i informaţii şi cu privire
la oraşul Tirgovişte, dintr-o perioadă imediat premergătoare epocii la
care se referii izvoarele, de astă dată numai transilvănene, dintre care
ne-am propus să prezentăm şi noi cîteva din ccle privitoare la Tirgovişk --:- informatii cu care pot fi C'omparate şi, în raport de care, le
poate fi apreciată şi valoarea. Spre deosebire, însă, de acest memorial 3
St. Pascu, Petru Cercel şt 'Ţara Românească la sfîrşitul sec.
Sibiu. 1!)44. p. 4.
4 I. Crăciun, op. cit., p. 2.
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care se referă în exclusivitate la Ţara Românească, şi cuprinde un număr restrîns de ani şi evenimente - , izvoarele care formează obiectul
comunicării noastre cuprind numai ştiri disparate, sumare, fie cele ce
se referă la Ţara Românească, în general, fie cele vorbind despre Tîrgovişte, în special, acestea referindu-se obişr,_uit la mai multe ţări şi
avînd ca obiect de prezentare şi descriere diferite teritorii ale ţării şi
localităţi, că acestea cuprind veşti şi d2.te din perioade şi cu privire la
evenimente diferite, începînd - aşa cum vom vedea - cu descrieri ale
consecinţelor luptei de la Călugăreni şi ever,_imente şi aprecieri legate
sau declanşate de acestea şi pînă la simple descrieri, bineînţeles la date
diferite, ale Tîrgoviştei de către călători transilvăneni care au stat sau
au trecut numai, cu diferite ocazii. prin acest oraş, reşedinţă preferată
de unii princlpi în locul Bucureştiului, deoarece ,,poziţiunea acestui
oraş e mult mai bună şi mai comodă decît a oraşului de pe Dîmboviţa" 5,
fond şi mai aproape de Trcmsilvania, unde, la nevoie, se putea fugi mai
uşor de turci Fapt care. de altfel. a şi fost reţinut de către aceştia ca
vină pe seama lui Petru Cercel în actul de mazilire din martie 1585 6 .
Oraşul Tîrgoviştc se găseşte amintit în izvoarele narative transilvănene, maghiare, şi pînă în secolul al XVIT-1t~a. Ne mărginim să amintim doar două asemenea surse. Astfel, Nic0lae Olahus (149::1-1578),
vorbind - în cunoscuta sa lucrare „Hungaria" - despre Daria şi amintind de „voievodul" Radu de la Afumaţi, ,,princfpe al Ţării Româneşti",
precizează la 1537 - că acesta „este bogat- şi puternic, şi-si are capitala în oraşul Tîrgovişte" 7 . O apreciere> mai largă şi m1anţată asupra
Tîrgoviştei de la mijlocul veacului al XVI-lea găsim la Anton Verancics, Verantio (1504-1573) care, în lucrarea sa· ,,Descrier<'a Transilvaniei, Moldovei şi Ţării Româneşti", amintind că locuitorilor din Ţara Homânească ,,nu le este îngăduit să întemeiez<' cetăţi si fortăreţe, nici
să-şi împrejm11iască oraşele cu ziduri şi întărituri", arată că în această
tară ,.Tîrgovişte este singurul oraş mai însemnat, destvl de întins {fiind]
şi capitala ţării" s_
Ajun~i în secolul al XVII-lea, nu putem trece cu yederea pc cronicarul St. Szamoskozy (cca. 1565-1612), ]a care ne-am mai r0f0rit si
care, în ,,Însemnările" sale nu o dată consemnează si numele orasul~i
Tîrgoviste. Astfel, acesta, d~scriind drumul din Transiivania la Tari~rucl
arată că .,din Ardeal pînă la Tarigrad, trecînd prin Ţara Ron;âne-~scă:
sînt aceste locuri : Brasov, Voineşti, Tîrgoviste, Bucurc.5ti, Serpăteşti .5i
Giurgiu lingă Dunăre"~- Urmînd cronologia evenimentelor care au fi:iŞt. Pascu, op. cit., p. 111-112.
Vezi Hurmuzaki. Documente privitoare la istoria Românilor, vol. I, supl. I,
Buc., 1886, p. 93 ; cf. si Şt. Pascu, op. cit., p. 64-G5.
7
Vezi volumul : ,,Călători st1·ăini despre tările române", vol. I, p. 487.
5

r,

~

Idem, p. 404.

·

a Vezi : I. Crăciun, op. cit., p. 113.
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cut obiectul memoriilor, cronicilor sau însemnărilor din primele decenii ale sec. al XVII-iea, reţinem descrierea - nu lipsită de interes,
cu toată lipsa de obiectivitate, fiind vorba de un eveniment prea bine
cunoscut nouă - pc care o face Matei Laczko, concionotar (predicator) la curtea lui Mihail Lori.lnciffi, Tîrgoviştei in contextul luptelor ce-au
urmat bătăliei de la Călugărer.i (din 13 august 1595) : ,,Tara Românească este redobindită ! exclamă acesta, cu satisfacţie. Sigismund Btithori, principele Transilvaniei, în ziua de 18 octombrie [1595} spre seară
a cucerit Tirgol'iştca de pe lingă riul Ialomiţa in Ţara Românească, capitala şi reşedinţa t·oiet·odului (de unde cu două zile în urmă vizirul
Sinan paşa cu Hasan paşa a fugit la Bucureşti), şi a omorit 600 de ostaşi şi i-a prins pe Mehmet paşa al Caramaniei şi pe Ali beg din Albania, căpetenia ostasilor turci care apărau cetatea" 10•
O rl'latare mult mai largă. de această dată asupra situaţiei ivite
în anul 1611, cu prilejul înscăunării la Tîrgovişte a lui Radu Mihnea, o
face Franci'>c Miko - camerist al viitorul•.1i principe, Gabriel Bethlen,
şi căpitan suprem al Ciucului etc. - , cind acesta descrie cu multe detalii fe!>livităţile care> au loc aici. Iată, selectate, de noi, citeva : ,,Oastea
noastră de partea domnului meu, oastea lor de partea stingă, şi aşa
l-am condus pe t·oiet•od la reşedinţa lui, la Tirgovişte ( ... ). Acesta pet recindu-se as!fel, spune Mike în alti"i parte, a doua zi voievodul ospatîndu-l pc domnul meu şi pe mulţi dintre noi, ne-a dat multe daruri
cinstite" c>tc. 11 .
T5!!11a. BrarsQ_Ş (1566-1634), fost nl'gustor şi jude al oraşului Tg.
Mureş, n<'-a asat, se pare, in urma activităţii sale „diplomatice", cele
mai multe însemnări despre Tirgoviştc şi citeva ample descrieri şi aprederi asupra unor e\'enimc>nte importante ce au avut loc în Ţara Româneasdi. Evident. mt:lte dintre' apredC'rile lul suferă de acea cunoscută
tendinţă de supraestimare a ac-ţiunilor. faptelor Ş\ calităţilor principilor
Transil\'anil'i ; noi rl'ţin<'m, însă, datele şi informaţiile istorice. Sigismund Bathori. nota ac<'sta - în timpul sau după into,:1rcerea din misiunea pl'ntru c-are fusese trimis in 1613 la Poartă de Gabriel B:ithori,
şi cind trecuse şi prin Ţara Homânească - , ,,de aceea a umblat atunci
cu noroc pentru că l-a alw1gat pe Sinan paşa dincolo de Dunăre şi a
scăpat Ţara Româneascci de cl, unde Sinan paşa făcuse deja două inliirituri: una la Bucureşti şi alta la Tirgoviste, pe care, luindu-le de
la turci, le strică, deşi oastea lui Sinan paşa şi oastea intrată din Tran10 Sepsi Laczk6 11:cite Lorcindf_fi Mihcily udvari concionatora
kronikaja
emlckezetre mellri hazai dolgoknak ri>vid megjegy::esei 1521-1624. (Cronica

inst-mnările

es

şi

scurte despre lucrurile din ţară demne de reţinut. de Matei Sepsi
Laczko, predicatorul de curte al lui Mihail Lorandffi). ln : ,,Erdelyi tortenelmi
adatok". (Date istorice transilvane). II r, Cluj, 1858, p. 30.
11 Hidregi Mik6 Fcrencz Hist,iricija a maga eleteben ti>rtent erdelyi dolgokr6l 1564-1613. (Istoria lui Hidvegi Francisc Mik6 despre lucrurile petrecute
în Transilvania in timpul vieţii sale 1564-1613). In: ,,Monumenta Hungaria
Historica", Scriptores VII, 1863, Pesta, p. 194.
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silvania au pustiit în aşa măsură Tara Românească incit poate fi vă
zută şi azi de cel ce trece prin Ţar~ Rom,ânească, fapt pentru care cred
că sub domniei aceea ţara nu se va putea niciodată reclădi" 12 .
Aşa cum mai spuneam, în timpul primei călătorii a lui Toma
Borsos la Cor.stantinopol, acesta a trecut prin Ţara Românească şi s-a
oprit şi la Tîrgovişte, despre care avea s,l noteze, printre altele, urmă
toarele: ,,Am ajuns la Tîrgovişte în ziua de 27 aprilie {1613] (, .. ).
Mai mulţi boieri de frunte au venit înaintea noastră şi ne-au condus
la sălaşul nostru cu nwltă preţuire", precizează Borsos, în continuare', în
însemnările sale în legătur,1 cu f0!11! în care au fost găzduiţi şi ospătaţi, ,.cu mulUi cinste şi abundenţei", chiar de voievod, cînd au ajt'ns
la „palatul aceslîiia, care e spre partea Ialomiţei". Descrierea ornşului
îi prilejuieşte adeuiaşi Borsos pagini preţioase, aprecieri şi informaţii
demne de a fi reţinute. ,,Această Tîrgovişte scrie acesta, confirmîndu-1 parcă peste ani pc Sivori 13 este situată într-un loc foarte
frumos, pe o {mare] întindere; alături curgînd un rîu f oartc frumos
pe care ei îl numesc Ialomiţa; spre sud lingă [oraş/ sînt vii foarte

frumoase în care se fac vinuri foarte bune. E un tîrg foarte mare, sînt
foarte multe case în el ( ... ), locuind în Tîrgoviştc şi mulţi negustori bogaţi" 1",

ca şi alte asemenea superlative. Şi în urma cl'lci de a doua
la Pcartă a lui Toma Borsos ne-at! rămas însemni'iri despre
trecerea prin Tîrgovişte şi, respectiv, prin Ţara I1omânească a soliei
principelui Tran'>ilvaniei. solie din rîndurile căreia făcuse, după cum se
ştie, şi acesta parte. ,,La 23 aprilie {1618] am ajuns la Tîrgovişte şi

călătorii

acolo [Kamuti Farkas/ şi-a adus la capăt isprava începută ( ... ). lntr-o
zi voievodul - ţine să sublinieze într-un alt loc Eorsos - ne-a ospătat
într-o grădinii foarte frumoasă sub un şopron(?) de frunze de primăvară, iar domnului Kamuti i-a dat în dar un cal foarte frumos·' i:-;_
(Viaţa sau mai
peregrinarea din întreaga viaţă a lui Toma Borso:;). In : Borsos Tomas,
V6scirhelytăl a Fenyes Portciig. (De la Tirgu Mureş la Strălucita Poartă), Buc.,
12

Vita vel potius peregrinatio totius vitae Thomas Borsos.

degrabă

1968, p. 41.
JJ lată, de ex., cum descria F. Sivori palntul domnesc din Tîrgovişte h
mijlocul deceniului nouă al sec. al XV1-lea : ,,Il Palazzo de Principe e di molia

grandezz1 e conveniente architettura, edificato da suto antichi, che assai presto
fu am pliato da Sua Altezza di belle e nobili st ancie, e f esca condurre sopra la
piazza una fontana con gran fatica e spesa (, .. )·'. Vezi : Şt. Pascu, op. cit.,
p 174-175.
ir, Thomas Bor:,os, Itinerarium ad fulgidam portam otthomanicam eiusde!r. ...

(Descrierea drumului la strălucita Poartă otomană a aceluia~i Toma Borsos). in :
,,Erdelyorszag turt(·netei tara. (Colecţia istoriilor Transilvaniei•'), vol. II, Cluj,
1845, p. 235.
15 Borsos Tamcisnak mcisodik portam val6 jcirciscinalc kăzănseges histotiaja,
melyet csok obiter irtam meg az Constantinopolyba, în anno Dni Jesu Christi
1618, anno a creationae mundi 5574, anno vero Mahumetis profetae 1029. (Istoria
obişnuită

a celei de a doua călătorli la Poartă a lui Toma Bor-sos, pe care am
scris-o doar în treacăt în Constantinopole, în anul Domnului Isus Cristos 151B,
anul de la facerea lumii 5574, anul de la profetul Mohamed 1029). In : Erdel:;i
tortenelmi adatok", II, Cluj, 1886, p, 81.
"
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Ştiri interesante şi informaţii asupra unor evenimente din Ţara
Românească evenimente care şi-au avut ca loc de desfăşurare oraşul
Tirgovişte ne oferă şi Ioannes Szalcirdi, care, timp de citeva decenii pînă
în anul morţii (1666), ocupind mai multe funcţii (în anul 1634, spre
exemplu, îl găsim printre custozii - conservatores - arhivei regnicolare
de la Alba Iulia) ~i demnităţi (între anii 1641-1643 fiind vice-secretar
al lui Gheorghe Rakoczi) în Transilvania. îşi va scrie, tot aici, şi cu-

noscuta-i istorie (,,cronică") pentru „posteritate"' 16 . Pentru valoarea
lor documentară, transcriem din ac0astă cronică cîteva pasaje mai
lungi : ,,Şi in Ţara Românească s-a iscat o rebeliune neplăcută şi răz
boaie periculoase ( ... ), iar noul roiet•od, Co'1stantin, care a urmat lui

Matei !Basarabi, dorind să aibă domnia cu aceeaşi demnitate ca şi Matei Vodă, a afirmat cd se cuvine demnităţii sale să menţină, cu plată,
şi pedestrimea, acea adundtură de seimeni. Pe care, cit i-a stat în puttnţ<j, i-a şi plătit de la el, dar atunci cind ne mai putind birui şi fiind
goală şi visteria a început să se sfătuiască asupra eliberării (concedierii)
seimenUor cu boierii, care, t.·ăzind t•isteria goală şi nevoia neapărată,
a trebuit să le placă faptul că. in timp de pace, voievodul păstrind
dintre aceştia un număr cuvenit pentru paza persoanei sale, a conc:ediat partea cea mai mare ( ... ).
Fiind fn acest fel eliberaţi, ei (seimenii) totuşi nu voiau să se
fmprăştiP, tnsistind să fte plătiţi, iar pentru că nu li s-a dat plata şi
mai de grabă li s-a lăsat şi arătat drum. lil>e1. aceştia au incep1.1t .~ă
S<' revolte şi să vorbeascii despre aceea că boierii i-au trădat, ca in cele
din urm~, urzind o consptraţfe, s-au sfiituit împotriva acestora, năpus
tindu-se intr-0 zi la Tfrgovişte asupra ceselor lor, căsăpind cu sabia cu
mare cruzime şaptesprezece dintre ei, cu tot cu soţiile şi copiii lor.
1n acelaşi timp, ndpustindu-.-.e şi asupra curţii voievodului, i-ar
fi pus şi acestuia - dacă l-ar fi găsit - capăt. Cînd şi-a dat. însă,
voievodul seama de atac (rciscoală) s-a ascuns, stind astfel tot timpul
cit a durat măcelul în oraş, fără a putea fi găsit atunci, dar şi dupu
aceea cu greu i-a putut înlătura pentru a scăpa din mina lor" 17.
Şi, in sfîrşit, să încheiem prezentarea celor citorva informaţii şi
aprecieri - desprinse din izvoarele narative transilvănene, maghiare,
din primele decenii ale veacului al XVII-lca - cu o frumoasă şi, nise pare. cea mai documentată ~i obiectivă descriere a Tirgoviştei făcută
de Petru Baksics în urma întreprinderii, în anul 1640, a unei călătorii
prin Ţara Românească. Iată c:e scrie, printre altele. acesta despre Tîrgovişte : ,,Palatele domneşti nu sint prea strălucitoare, dar de aceea sint

destul de confortabile. Curtea

domnească

e

imprejmtlită

de un zid mare

ii; Vezi : Siralmas mag11ar kronikcinak kilencz konuvei mellyeket a koi,etkczo
posteritcisnak megintetesekke es oktatcisokTa tulajdon nyelvllnkon egybeszedegetett
es megirt Szalcirdi Icinos 1662 - dik esztendoben. /S za l ci r di I ci no s, Siralmas
magyar kroniktija.', Pesta, 1853.
17 Idem, p. 279-280.
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de piatră, iar poarta ei de fier este păzită de un turn în care ~e stă
d.e strajă zi si nopate. Lingă palat, în apropierea rîului [Ialomiţa], se
întinde grădina voievodului (... ). Iar, în continuare, alte cîteva informaţii, cu
nimic mai puţin preţioase, în legătură cu populaţia ora.şului
·şi altele: Numărul schismaticilor 18) este de 20.000; [acestia fiind mai
ales români]. Aici locuiesc foarte mulţi negustori greci; în afară de
.aceştia, se găsesc într-un număr frumos şi sîrbi şi bulgari. Din faţa
.tiraniei turceşti mulţi se refugiază în curtea voievodului ( ... ). Schismaticii au 60 de biserici, mai spune Baksics. Iar „biserica cea mai mare
.şi mănăstirea principală sînt acoperite în întregime cu plumb" 19 .
Menţionăm că la ştirile, semnalate în cele de mai sus, despre ora-şul Tîrgovişte, se adaugă şi o stampă a Tirgoviştei şi împrejurimilor,
reprezentind - aşa cum se precizează în textul însoţitor publicării
acesteia în „Cronica turco-ungară", scoasă la Nlirnberg la mijlocul veac,cului al XVII-lea 20 - o „privire asupra taberei de la Tîrgovişte şi a bă
tăliei de acolo, la care au luat parte [şi] transilvăneni în octombrie 1595",
•constituind o confirmare grafică a ştirilor - descrieri şi aprecieri
despre oraşul Tîrgovişte de pînă la mijlocul sec. al :XVII-lea.

P. Eaksics, care este cleric catolic, îi consider[1 „schismatici" pe ortodocşi.
Szamota Istvan, Regi mag11ar utazok Eur6p6ban 1532-1770. (Călători
maghiari de odinioară în Europa 1532-1770), Becicherecul Mare, 1892, p. 277-278.
20
Vezi : Tilrkische und Ungarische Chronica ... , Nilrnberg, 166:3. Reprodusă
nu de mult în Borsos Tomas, Vascirheytăl a Fenyes Portaig, ed. Kocsan.r Lc\.szlo.
Buc., l:IG!l, p. 176 (ilustraţia nr. 12).
18

19
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DUMITRU STANCU

Este justificat pe deplin sentimentul de mîndrie patriotică de
care trebuie să fie cuprins cetăţeanul de azi al Fienilor aflînd că din
toate aşezările din această parte nordică a judeţului 2 localitatea sa
are vechimea cea mai mare. în acelaşi timp trebuie să aibă şi o retinere
pentru că, dacă soarta a hotărît să se păstreze, nu numai cele mai
vechi documente despre Fieni, dar şi cele mai mul'te 3, timpul poate
să răstoarne această realitate şi să dea întîietate altor aşezări. Dar pînă
atunci, analiza documentelor ce le posedăm ne îngăduie să nu schimbăm
ierarhia făcută şi enunţată.
Am folosit pentru aceasta sistemul următor : la documentele unde
unele formule au fo:;t scrise în limba slavor..ă, le-am dat aşa cum le-am
surprins în ele, dindu-le traducerea în subsolul paginii. Acolo unde din
cuvinte lipseau unele litere, pentru a le întregi sensul, am int~rcalat
între paranteze aceste litere. Cuvintelor slavone întîlnite izolat între
documente le-am dat traducerea în subsolul paginii. Unele puncte de
suspensie reprezintă întreruperile din document, locurile albe, nescrise.
Cu privire la ani, cei cuprinşi între paranteze sînt cei transformaţi
din sistemul vechi, pentru a corespunde realităţii numărării actuale.
Am folosit din transcrierea alfabetului cirilic sistemul fonetic, redind
cuvintele aşa cum se foloseau ele în sec. al XVII-lea, cei interesaţi
putîncl să facă studii şi asupra evoluţiei limbii române, precum şi asupra modificării. unor cuvinte.
1
Unele dintre documente se referă şi la satele care astăzi sînt limitrofe
ora.5ului Fieni : Dealul Mare (Ţîţa) precum şi la altele mai îndepărtate, cum
ar fi Pietrosita.
2
Este ·vorba de a5ezările de pe cursul Ialomiţei şi Ialomicioarei : Brăneşti,
Şerbăneşti, Vulcănile, Bădeni, Valea Leurzii, Buciumeni, Moţăeni, Cucuteni, Dealul
Mare, Dealul Frumos, Muscel, Pietroşi1,a.
3
Făcînd un studiu asupr:i acestei aşezări în evul mediu (care cuprind şi
satele componente de astăzi), am descoperit în publi.:atii şi arhive peste 290 de
documente, dintre care cea mai mare parte sînt inedite. Dintre acestea ne-am
propus să publicăm o parte, aparţinînd secolului al XVII-lea şi care nu au fost
pînă în prezent editate.
'

https://biblioteca-digitala.ro

DUMITRU STANCU

186

Era în l 532 cind ,,Din mila !ui Dumnezeu, Io Vlad voievod şi
domn a toată ţar3 Ungrovlahiei, fiul bunului Vlad voievod - dădea
poruncă lui Nan cu fratele său anume Stan şi cu fiii lor, ca să le
fie ocină în Fiiani două părti ~i la Comarnic jumătate, pentru că le
este veche şi dreaptă ocină şi declină ... " 4•
De la acc<;t an fondul diplomatic s-a mărit continuu. iar documentele şi::-au schimbat conţinutul, cele mai multe reliefind aspectele
social(' din cadrul rC'laţiilor cu stăpînirea exercitată de boieri, de mă
năstiri sau domni('. Pentru cii de-a lungul existenţei multiseculare a
ac('stci aş('zări, satul şi-a schimbat structura : de la sat moşnenesc la
c(') mixt în care a coexistat. în afară de moşnenii întîlniţi pină la spargC'rC'a definitivă a obştii, în secolul al XJX-lea, şi boie1ii şi reprezentanţii mănăstirilor şi ai domni<"i.
Fienii ca şi Cucuknii şi Coţiianii au avut din partea domniei sârdni spC"ciale fiind sate de plăiaşi. La 28 apr., într-un hrisov al lui
!\lihnPa Vodă. ~an clin Fiiani primeşte" ... o funie osibită ce se zice
-din surpătura de Sll'i pînă în Runculege şi pînă în Poaia Păduceilor
şi în jos pă plaiul domnesc ..." 5 •
Prezenta plaiului domn('c;c la Fieni indică înainte chiar de această
dată că locuitorii lui aveau această îndatorire faţă de domnie, să fie
plăiaşi la munte, avind obligaţia de a păzi scalele sau posadele prin
plaiuri sau pc valea rîurilor. Documentele pe care le pub!icăm mai jos
reliefează, parţial. şi aceste aspecte.
Anii 1641 pentm Fieni şi 1684 pentru Cucuteni reprezintă începutul închinării unor părţi clin sat('lc r('spective mănăstirilor (Căldă
ruşanii pentni Fieni, Schitul Cetăţea pentru Cucuteni, trecut apoi de
l\·litropolia TirgovL5le). ,.Transferarea" unor pămînturi din satele Fieni
si Tiţa mănăstirii Căldăruc;ani este întărită prin hrisov domnesc de că
tre Matei Ba!'arab, la 1651 şi pe care îl publicăm
in paginile de
mai jos.
Acapararea pămîntului moşnenes de către boieri şi mănăstiri este
atestată de- o mulţime de zapise prin care cei deposedaţi se ruminesc.
Un şir întreg de conflicte care merg gradat de la jalbe către conducătorii judeţului, către mitropolie sau domnie, la intrarea ţăranilor
cu forţa pe pămînturi, foste mai înainte ale lor împresurindu-le şi
hotărnicindu-le ~i de aci la răsmeriţe locale - explică atitudinea
protestatară a exploataţilor, materializată într-o mulţime de acte şi
schimburi de mesajl'", din C"arc trebuie -;ă vedem lacrimile ţăranilor
noştri cu care s-au întinat ccrnelurile julbelor ce au stins focul nedreptăţii.
4

Documente privind Istoria României (B), Ţara Românească, sec. al XVI-lea,

Ed. A.R.P.R., Buc. ; 1960, vol. II, pag, 105.
:; Ibidem, opera citată. voi. IV, pag. 378, sublinie!'ea
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le dăm cuvîntul :
1632 (7140), martie, 16.
Stroe din Fiani judeţul Dîmboviţa şi cu fiul său Pătru se vînd
rumîni lui Bunea logofăt.
,, + Eu Stroe, feciorul lu Vlăduţă di Fiiani, care şăzu în Vîlcana,
scriu şi mărturisescu cu cest zapis al meu cum să se ştie că m-am
vîndut eu şi cu fiiu meu Pătru şi cu alţii cîţi va da Dumnezeu, Bunei
logofătului, duept bani gata ughi 15, de a mea bl1n:1voie, fără de nici
o silă, ca să-i fiu dumnealui rurnîn de moşie în veac, cu toţi feciorii mii
Şi mărturie : Costandin vtori postelnic i Rac!ul i\rmaş ot Popeşti
~i Trifa slujer şi star Mateiu ot Stupincni.
Şi am scris cu, Sava şătrar manu proprie, mcşeţa m=1rlie lG dni,
leat 7140 (1632).
Eu Stroe [m.p.], Costandin vtori postelnic [m.p.]. Ncagul logofăt
fm p.]. Radul armaş [m.p.]. Eu Matheiu mărturie [m.p.l. Trifa slujer
[m.p.]. Eu Dobren [m.p.].
Arhivele Statului Bucureşti, Mitropolia Ţării Româneşti, L/7, original românesc, hîrtie (31 X 20,5) patru peceţi aplicate.
Publicat Documenta Romaniae Historica, B, vol. XXIII, p. 528-529.

1636 (i 145), noembrie, 28.
Ion, fiul Radului din Fieni, judeţul Dîmbcviţa se vinde rumîn lui
Bunca logofăt.
,,Eu Ion. sîn G Radului ot 7 Fiiani. scriu si mărturisescu Cll zapisul mieu [la] mîna logofătului Bunii cum să ;e 5tie că m-am vîndut
dumnealui cu fecioriei miei cîţi îm[i] va da Dumnezeu ca să-i fiu dumnealui moşie şi coconilor dumnealui. Şi m-am vîndut de a mea bună
voie fără nici o silă, drept bani gata 2600.
Şi mărturie : Staico logofăt şi Leontie postelnic ot Băţcoveni şi
Musat si Stroe: ot Fiiani si BunE'a ot Beanca. Şi pentru credinţa mi-am
pus' şi degetul.
·
.\ceasta am scris, mcseţa noiemvrie 28 dni, leat 7145 (1636)" s_
Arhivele Statului
f. 357, copie romf.nească.

Bucureşti,

Condica Mitropoliei

Ţării

Româneşti,

MS. 127,

*

1644 (7153) septenibrie 17, Bucureşti.
Momcea neguţător din Fieni vinde lui Matei Basarab voievod o
vie în Dealul Bucureştilor, drept 81 ughi.
" Fiul.
'Din.
8 Luna noiembrie, 28 zile. anul îl 45 (16~6).
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,, + Adecă eu Momce neguţătorul din Fiiani scris-am şi mărtu
risescu cu acesta al mieu zapis, ca să fie de mare credinţă la cinstita
mina mării sale domnu nostru Io Matei Basarab voievod, ca să se ştie
cum am avut o vie aici în Dealul Bucureştilor de cumpărătoare de la
Arvat croit[orl de BucurC'~ti însă la vale 3 răzoare şi la mijloc se fac
2 răzoare şi la virh se lăţeşte de se fac 5 răzoare încă den zilele ră
posatului Radului voievod.
Iar cind au fostu acum în zilele domnu nostru, iar eu am făcut
această vie vinzătoare într-aceia domnu nostru vrind să-şi facă pomenă le-au cumpărat de la mine. drept ughi 81 bani gata şi o au,
miluit la sfinta mănăstire la Babele hram .. .!', ca să fie sfintei mănă
stire întărire şi de hrană şi domnu nostru pomeană în veacu.
Şi mi-au dat domnu nostru toţi banii gata în mînă mea dennaintea a tuturor boiarilor divanului mari şi mici.
Şi o am vindut eu Momc0 de bunăvoe fără de nici o silă. fiind'
egumen lrimia eromonah cu ştirea tuturor vecinilor den sus si dcn
jos şi cu şlir:--a prco1ilor den oraş dC'n Bucureşti : popa Drc1gul disiiar„
popa Bran i 111 popa Stoicn i popa :f\lirzea i popa Marco i popa Tatomir
i popa Manta i popa Drăgoi i Duc-a diiacon i ot II Tirgovi~te : Bratul'
grămătic i Munul i Costandin Chiurdbasa şi alţi boiari şi oameni buni.
Aceasta am scris ca să se ştie.
Şi pentru mai ad(•vărată credinţă mi-am pus şi pcceatea.

-

IIHC: AlJMHTplJ I\Oro,$1T t, GSKSpfipH, Mil:C:UJ,.t c:mTIKj)ÎI .SÎ

+

AllHH,

-

1\11:T .Sj)Hr 12

Eu Momce. Eu popa Tatomir, Costantin Eu popa Stoica. Eu
popa Mirzea, Eu popa Drăgoiu".
Arhivele Statului Bucurcc;ti. l\1itropolia Ţării
românesc, hirtie (30 X 21), şapte pect'U aplicate .

Româneşti,

CCXX/2. Original

•
1645 (7153 ), ianuarie, 20.

Cirstea din Fiiani vinde partea sa de ocină lui Neguţ vătaf, drept
12 ughi.
,. + Scris-am eu Cir[s]tea ot Fiian[i] acest zapis al meu, ca să
fie de mare credinţă la mina vătafului Neguţ şi a feciorilor lui Dumitru şi Theodor, cum să se ştie că am vindut un loc den lazul cu socii,
partea mea toată, însă stinjini 27 şi de lungu cum mergu şi alte locuri.
pină în muchea malului. Şi acest loc iaste den parte Gudci şi am vindut acest loc, direptu unghi 12, fără de aldămaş.
9
10
11

12

Loc alb.
Si din.

Si din.
A scris Dumitru logofăt în Bucureşti,

luna septembrie,

7153 (16H).
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Tîţa,

Şi aldămăsari au fost : den Fii2ni Stoica
Pantazi şi Datco şi Stan.
Şi am scris cu Drăghici gramatic._

--

nHc.:I Mt:cu.1,.:1rEH.:1pYE K Al1HH, Kil

At:T

X3PHr

şi

şi

Nan

Stan

şi

den

13

Pantazi. Datco, N2.n, St2n, Stan.

-

.:IKrtkr J A11HH, J\-kT' X3CH3 14

Acest loc iaste den jos de moara diiaconului Ştefan
moara cea vechia den drum în jos, cind am măsurat cu
grădini semănate pă el.
Varlaam arhimandrit ot mitropolie.
Arhivele Statului Bucuresti, Mitropolia
românesc, hîrtie (32 X 22).
-

Ţării

Româneşti,

Brateş, însă
Brateş, erau

XXXIX/7. Original

*
1645 (7153), aprilie,

16

Neguţ vătaf cumpără

un loc din Fiani de la Marin, drept 20 ughi.
Cum să se ştie că au cumpărat Neguţ vătaful ot 15 Ţîţa şi
cu fecioriii lui na imc 16 , Dumitru şi cu Theodor, un loc de la Marin ot
Fiiani şi cu di la fraţii lui, feciorii Bădeanului ot tam 17 . Şi locul iaste
·na ime în mal în funea den Ogrăzi, şi locul iaste de lat 26 de stînjeni şi de lungu mergi den malul cel mare pînă în hotarul Bezdadului,
cum mergu şi alalte cumpărători.
Şi au dat Neguţ vătaful şi cu feciorii lui, carii sîntu mai sus
scrişi, lu Marin şi fraţilor lui bani gata pre acestu loc, 720 de bani,
fără aldămas. Şi aldămăsari au fostu : din Fiiuni na ime Stoica Voinescul şi ia~ Stoica ot tam şi Iafrim şi Drăguşin ot Ţîţav, Radu! cu
frate-său Stoica, feciorii lui Braşov şi Bădica.
t mtc ,\,t:crn,.i .:111pHJ\ IE s î AhHH, KG J\-kT.3pHr 18

,, +

0

IIHC J3 non M,t.;41JT

Şi

noi

magiiaşii

wr

CMO J)G4JK 19

credinţă

pentru

Arhivele Statului Bucureşti,
ginal românesc, hîrtie (15 X 29).

ne-am pt!s

Mitropolia

1651 (71:S9), mai 15,

Matei Bc:sarab voievod
Fiani

Ţării

Româneşti,

ir.
15

XXXIX/8.

Ori-

Tîrgm:işte.

întăreşte mănăstirii

şi Ţîţa, judeţul Dîmboviţa.
13

peceţile".

S-a scri.5 luna ianuarie, 20 zile, în anul 7153 (1645).
August, 1 zi, anul 7257 (1749).
Din.

rn Anume.
1î De acolo.
18 + Scris luna aprilie, 16 zile, în anul 7153 (1645).
rn Am seric eu popa Muşat din f.atul Tîţei.
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„Cu mila lui Dumnezeu, Io Mateiu Basarab voevodu şi domnu
a toată Ţara Rumâneasc. Dat-am domnia mea această poruncă o domnii
mele sfintei si dumnezeestii mănăstiri a domnii mele de la Căldăru
şani, unde e~tC' hramul ~fintului marelui mucenicu izvorutorului dă
mir Dimitrie şi părintelui iugmenului Variam şi tutulor călugărilor
clţi vieţuiescu intru acestu lăcaşi, ca să fiie sfintei mănăstirii moşiie în
Fieni şi în sat la Tiţa în plaiu în sua Dimboviţa, moşiie aleasă şi hotă
rită şi împietrită cu boeru domni mele Gheorghiie vei portar şi cu megiaşi dăn Fieni şi dăn Tita.
Insă moşiie dă cumpărătoare de la Nendul logofăt şi de la Stan
şi moşie dă miluire sfintei mănăstirii de la Tănasă căpitanu, care moşii
o au fostu c-~1mpărat şi Tănase căpitanu de la Stan dăn Ţiţa. Şi iar
moşiie de miluire de la Dragomir cel bătrîn, care s-au îngropat acolo
la mănăstire la Căldăruşani. Pentru că aceasta mai sus zisă moşiie dăn
hotarul Fienilor şi dăn hotarul Tăţenilor au fostu dă cumpărătoare
sfintei mănăstirii Căldăruşani pă bani gata şi dă miluire cum este mai
sus scris.
După aceea dnd au fostu acum în zilele domni mele fiind oarecare moşiie amestecată cu săteni din Fieni şi dăn Ţîţa, au venit egumenul Variam innaintca domnii mele în divan innaintea tutulor cinstiţilor boiarilor domnii mele dă au luat pă boiarul domni mele Ghergt"-iir ,·C') portar şi megia~i bătrăni dă acolo. anume : dăn Tiţa, Stanciu! vă~af dă plaiu şi Manea şi Stan şi iar Stan şi Pantazi şi dăn Fieni,
Standul şi Negrea şi Marin şi Efrem şi Radul şi Tatul şi Stoica şi
Oprea diaconu, ca să aleagă şi ca să hotărască şi să dea la un locu
într-o parte moşiie lingu mo~iie, cum iaste legea şi obiceiu moşiilor.
Jntrn aceea Gheorghiie portar, dacă au mers acolo el au adunat aceştii
mai sus zişi megiieşi dăn Tiţa şi din Fieni şi au umblat dă au ales
toată moşia sfintei mănăstirii Căldăruşani şi de cumpărătoare şi dă
miluire însă de la Tiţa din hotarul dă sus, 34 dă locurii în lungul locului no 80 dă stinjeni iar in lat no 15 stinjeni. Şi au dat toată la un locu
pre lingă hotarul cel bătrîn. Şi au împietrit şi iar patru locurii la
Fireţe şi un vad dă moară !a Plop în capu locuri!or si dăn hotarul dă
jos al Fieni lor 7 locurii : 4 de la N l'nci ul logofăt şi 3 de la· Dragomir
cel bătrru, cit ar vrc>a a fi dă marii. Şi i~r au dat pre lingă hotarul
cel bătrin, însă dăn hotar pină în V&lea ~Pudului în lat, ia!" în lungu
dăn malul apei pină supt deal, la Piatră şi 12 pămănturii de la Tă
nase căpitanu ce au fostu avut înlăuntru la Rovioară, iarăşi au ales şi
au împietrit şi locurile dăn izlazul Fianilor, iarăşi alese d'e la Dragomir
4 loculii şi de la Nenciul logofătu patru şi de 1a Tănase logofăt 5·
'IHHKtinHo 21 locuri 13. Şi iarăşi au ales dăn partea lui Dragomir bă
trînul la B!ătri I locu, în lat stinjeni 20, iar în lungu precum şi cele211
21

Cite.
Fac împreună.
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lalte locuri. Şi iar au ales un locu în lungu la laz dăn jos de mo.1ra
lui Merco, în lat stînjini 30 dă piatră pînă în vîrfu şi iar prin apa
Iazul dăn Valea Popii şi o curătură la Yale Albişorului şi un locu pă
runcurii şi o livade cu pometul merelcr pueni şi partea în sus cît să
va veni mănăsti1ii. Şi au ales moşiia lui Dragomir şi la Fiareţe ... 22
Aşa au ales şi au hotărît ei toţi cu sufletele lor şi 2n împietrit
şi au dat sfintei mănăstirii Căldăruşani moşii ohabnice şi de hrană,
iar ctitorilor pomană în veci, cum am văzut domnia mea şi cartea acestor megiaşi ce s-au scris mai sus cu boiarul domnii mele Gherghe
portar de hotărnicia după aşezămîntul cum ia~te scris mai sus.
Pentru aceasta am dat însumi domnia mea sfintei mănăstirii Căl
dăn1şani, ca să-i fiie aceaste moşie de la Fieni şi den Tîţa de baştină
şi de folos şi călugărilor dă treabă şi întru hrană. Şi dă nimenea să
nu să clătească după zisa domnii mele, iar oricarele să va afla moşten
mai mult dăn citu au ales aceia acum Căldăruşanilor, să fiie dă pradă
şi dă gloabă precum cariearii.
Iată dar şi mărturiie am pus domnie mea : pe jupc1n
Gheorma
vel ~1 ban de la Craiova i 24 jupan Dragomir vel dvornic i jupan Radu
vel logofăt i Ghinea vistier i Dîicul spătar i Barbu! stolnicu i Radtr
Mihalcea comis i Hrizica paharnic i Costandin vel postelnicu. Şi ispraYnicu jupan Radu vel logofet. Şi eu Dumitru logofet, Boldiri Mazilu, în
scaunul oraşului Tîrgoviştii, maiu 15, leat 25 7159 (1651).
Acestu izvod s-au scris asemenea de pe cartea domnească la şcoala
slovenească la (S)fîntu Gheorghe cel vechi. Az 26 Costandin dascălu
slovenescu.
Biblioteca Academiei R.S.R., CLIV/194.
Copie românească.

*
1688 (7177) septembrie, 10.
Mcgiaşii din Pietroşita, Tiţa şi Fieni, luaţi pc răvase domne 0 ti
dau mărturie pentru hotarele muntelui Buceagul.
,,+ Cinstite vornice şi dumneata logofete sănătate dumneavoastră!
Noi mcgiiaşi carii am fost luaţi pre răvaşile domno nostru Io Radul
Leon vol'vod de megiia 7ii elen Pietroşiţa, den Tiţa şi din Fiiani, anume ;
Leata vătaf za 2 î plăiaşi în locul lu Ion al lu Coresie ot 28 Cucutcni
i 29 Lazăr ot Brăneşti, Băncilă de Serbăncşti i Grozea ot Runcu i Vlă22

Loc alb.

~-3 Mare.
2li Şi.
25 Anul.

2li

Eu.

27

De.

711

Din.

211 Şi.
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duţă cel bătrin den Tohan i Jarca al Cirstii den Poiana Mărului i
Muşat Neblea de Bosded, ca să căutăm pentru sămnele muntelui Buceaciului carie scrie în carte Mihnei vodă a boiarilor de Cocorăşti, ca
să adevereze în ce loc sintu acele sămne. Deci viindu-ne şi zioa la
avăgustra

la 30 de zile şi viind şi Papa portar la Cimpia, venit-a pola aceşti megiiaşi ca s:1 ne stringă pe noi. Şi ne-am strinsu la
zi cind au fostu sorocul de pre porunca portarului şi am trimis oameni
la dînsul, ca să vie şi portarul şi cu alalţi boieri să ne suim la munte,
ra să adevărăm pentru acele semne. Şi încă noi ne-am şi suit în munte
zicindu-ne portarul să purcedem în munte de Domenică la septembrie
6 Aa..NH 30 . Şi noi am suit într-acea zi ~i am şezut în munte 5 zile„ portarul cu acei boiari n-au mai (venit) ..... şi apoi şi den munte run
trimis[o]ameni ca să ,·ie şi tot n-au venit.
Ce văzînd noi cum că şedem făr-de lucru, strîns-am ş-alţi oameni
hătrini clC'n cda 1,ara carii au viţuit tot ad într-aceşti munţi, de ştiu
toate semnele tuturor munţilor, anume uncheaşul Şandru den Poiana
Mărului şi uncheaşul Radul ot tam 31 şi Stan al Chircăi de Zărneşti
şi Coman şi încă ş-alţi mulţi oameni buni de aici de ţeoră den Bădeni
i uncheaşul Lupu şi Ion logofăt ot tam. Ce ne-am strinsu noi cu toţii
şi am mersu în vîrhul muntelui şi am umblat şi amă călcat toate
~cmne(le) munţilor du pre Ja(l)om(i)ţă şi n-am putut aflat acele(se)mne
in munţii Jal(o)m(i)ţii... pen... şi în (mu)n(tel;e Buceaciului. Şi am
af(la)t... seriu in (cart) Mihnei ,·odă in hotarul Praovei, însă curmătura
Bun'ac-iului şi Riul Ursului şi alte semne car: scriu în carte Mihnei
vodă. toc1le cite să află şi iastc- osebi Buceaciul den munţii Ialomiţii.
Dvd 2~a am adevărat noi cu sufletele, iar portarul nu ştim, dumne,·oastră cc meşteşuguri face cu acei boiari că deunăzi încă ne-au făcut
aşa ce dumneavoastră ca neşte boiari veţi socoti, precum va fi mai c..u
direptul.
Aceasta scriem şi mărturisim cu sufletele noastre. Şi pentru credinţa nr'-am pus şi degetele mai jos citi ne-am aflat şi ne sîntu numele sc-ris.
runcă

IIHC CIIITIMKp'ft

-

--

t4 Aa..HH J.Sj]H

32

Eu Leotă vătaf. Eu Lazăr, Eu Băncel, Eu Grozea, Uncheaşul Vlă
Eu Tarea al Cir stii, Eu Muşat Nebla, Eu Coman de Poiana Mă
rului, Eu ur.cheaşul Şandru, Eu Radul, Eu Stan al Chircăi, Eu Lupul,
Eu Ion logofăt."

duţul,

Biblioteca Academiei R.S.R. CLXXXV/P8.
Original românesc (31,5 X 21). Hirtie rupt la îndoituri.
·" Zile.
~ 1 Tot de acolo
32 Scris septembrie, 10 zile, 7177 (1668).
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1676 (7181), iunie, 5.
ţ

MH,\OCT°flO lio>K"flO

.AdX'HCKOH,

CHHn.

TocnOACTKd ,\\H

KMHKdrO

lw

lw

r11HrOjJHE KOEKOA H focnOAHH'"h. - K'h.CEH 31.\\AH 1/'rpjJOK•
rHKd

KOlliOA-

A.tKdT

rocnOACTKO MH

c"(IO

nOKMfH.(IO

33

megiiaşilor din satu din Pietroşiţa anume, Dumitru feciorul banului şi
Manea cu ceata lor şi megiiaşilor din sat din Tîţa anume, popa Dumitru şi Ion Stănescu! şi cu ceata lor şi megiiaşilor din_satul Fiiaaji_
anume, Tatul şi Ilie diiaconul şi cu ceata lor şi c_g_t_oti frajll7or dă
mosie canÎSînt plăiaşi la munt€39 sud Dăm(boviţa) pre apa Ialomiţii si feciorilor-ce7e va da Dumnezeu ca să fie lor munti ce să
cheamă Domnestii, dă pre apa Ialomiţei din muntile Bărbfileştilof" pre
apa Ialomiţii în sus, pînă în hotarul ungurescu şi pre hotarul ungurescu
pînă în obîrşiia izvorului Buceaciului, care se hotăraşte cu Praova.
Pentru ca aceşti munţi ce se cheamă Domneştii fost-au mai dă nainte
vreme ai lor dă la alalţi domni bătrîni dă-i multu şi totu
fost pre
seama lor dă i-au ţinutu tot cu bună pace pînă în zilile răposatului
::\latei vodă.
Iar cînd au fost atuncea s-au fost sculat boiarii din Bărbăteşti
cu pîră pentru aceşti munţi zîcînd cum sîntu ai lor, iar megiiaşii dintr-aceste sate ce scrie mai sus ei au fost mersu cu toţi împreună cu
boiarii din Bărbăteşti înr,_ainte răposatului Matei vodă. ltnr-aciia ră
posatul Matei voda fostu-le-u datu 12 boiari hotarnici şi cu om domnescu Tudoraşca vtori vornic, care să le aliagă hotarăle ceale bătrîne
şi să le aleagă partea boiarilor din Bărbăteşti şi li-au ales lor dă cătră
munţii acestor megiia~i pre cărţile lor cc au avutu bătrîne.
Şi iar au rămas aceşti munţi ce scrie mai sus pre seama acestor
sate şi i-au ţinutu tot cu bună pace pînă în zilile domnii mele în domniia dîntîiu. Iar cînd au fost atuncea, bo!~J_i d~ocorăşti anume, Calotă clucer, şi Gheorghe cu, frati său Pătrascu ot ::i:-, Cîmpia, ei s:au'
sculat cu pîră pentru aceşti munţi şi au venit de faţă înnaintea domnii
melc în divanu dinpreună cu megiaşii dintr-aceste sate. ltnr-aceiia
domniia mea i-am fost judecat şi le-[a]m datu la mijă locul lor 6 boiari
adeveritori pre revaşile domneşti ca să caute ş1 sa adcveriaze hotarul
acestor munţi. Şi atunce nici o ispravă nu li s-au făcutu. După aciia
cînd au fost în zilili Radului .wdă Leon, iar s-au sculat boiarii din
Cocorăşti anume, Calotă clucer şi Gheoighie cu frati său Pătraşco ot
-Cîmpina cu pîră pentru aceşti munţi. Intr-aC'iia Radul vodă Leon încă
i-au fost judecat şi le-au fost dat 12 boiari la mijlocul lor hotarnici,
ce să caute seamnele acestor munţi şi să le aleagă Şi nici atuncea
nu li s-au putut isprăvi căci că au fost închinat boiarii din Cocorăsti

au

----------··- -------------------------- ---------- '

31 Din mila lui Dumnezeu Io Grigorie voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei. fiul marelui Io Ghica voievod. Dă domni.:. mea această poruncă a
domr.iei mele.
:v. Din.
"" Din.
)3 -

c.

5GO
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ce scriu mai sus aceşti munţi lui Şărban spătar. ncaYînd nici o treabă.
Şi pentru aciia necutenzîndu boiarii n-au făcut ispravă.
Deci cind au fost în zilili lu Antonie \"odă, iar s-au scu!at boiarii
din Cocorăşti ce scriu mai sus cu pîră şi au fost mersu dă s-au fost
pirit dă faţă tot pentru aceşti munţi cu magiie·;ii dintr-aceste sate.
Intr-adia Antonie vodă li-au fost citit toate cărţile ce-au avutu şi i-au
fost judecat să-şi ţie fic>ştecarcle munţii, precum le scriu cărţile lor.
Iar Şărban spătar el nici aşa nu s-ati lăsat ci au apucat pre megiiaşii
dintr-aceste sate cu strînsoare şi cu Popa vtori portariu, fără dă nici
o judecată, d~ li-au luat cărţile dă pre uliţă ir. silă, cartea răposatului
Mateiu vodă şi cartea Radului vodă, Şărban spătar ~i au ţinut ace.şti
munţi în silă Hiră dă nici o dreptate.
Iar dnd au fost acum in zililc domnii m(·le, după ce m-au
rind(u)itu domnul Dumnezeu cu a 2-a domnk şi cinstitul împărat cu
steagul biruitoriul Tării Rumâneşti, la scaunu! domnii mele, după aciia
megiic:.~;ii din Pietroşiţa ~i din Tiţa şi din Fiiani anumC' : Dumitru i 36
Mam•a i popa Dum(i)tru i Ion Stănc-scu i Tatul şi cu toţi părtaşii lor
dă moşic c-i au venit înnair.tea domnii melc în divan dă fa\ă cu Calotă
(·ăpitan şi n1 Gheorghe cu frali s;iu Pătraşcl, ot :r; Cimpina de s-au
p!insu dă marc asupreală si strimb."'\tatP ce a'! avutu dă cătră Şerban
spăt..-1r şi dă C"ătră aceşti boieri ce s<:ri11 mai sus, cum că le-au luat ale
lcr drepte moşii şi cărţi în silă, pentru care iucru am dat intiiu domniie mt·a mare strim:oare lui Gherghie şi fraţini său Pătraşcu, <.·a s[, dea
cărtik• cc au !uat în zili!e lu Antonie voc.![1 ele la aceşti megiiaşi. Iar ei
au mersu dă au jurat cum că nu sint căr\il<.· le ei, ci sintu la Şărban
spătar. Iar după aciia domniia mea am căutat ~i am judecat pre drepte
şi am dl't domniia mea la mijlocul lor 24 de briiari hotarnici pre ră
vaşă domneşti anume : de in Măgurele, Ghinca i ::.; Vladul pircălal> i
Martin i Gorgor ot (lan) .J<J i ot Cfilineşti, Sima iuzbaşa i ot Cîmpina, Dumitrul vătaf i Lamln i ot Cornu, Nico:1ră i ot BreaLa,
Piilru i Sima al Condiii ot tam i ot CălinP'-:ti, Mitre::i. iuzbaşa i ot
Bărbulcţi, Irimiia logofăt în loc(ul) lui Anghd logofăt ol Tirgovişte
i ol Bezdc-adt:. Ion Gurbet în locul lui Dumitru căpitan ot Til'govi~te
i ot Răzvad, Vasile căpitan i ct Coţăiani, Oancc:i ceauşul i ot Podu
lu Giurco, Laiotă vătav i Pirvul portărel ot tam i ot Bădinei, Ion
Logofăt i Cîrstea ot tam i ot Brăneşti, LaLăru vistcrnic i ot Şărbăneşti,
Băncilă vistcr nicclui i ot Cucuţeni, Ion al lu Coresie i ot Runcu, Baico,
ca să căutăm şi să adevereze aceşti 24 de boiari hctarnici pentru hotar
(u)Buciaciului ce-s iasle în apa Praovii şi pentru munţii ce să chiiamă
Domneştii de pă apa lalumiţii, care sintu ai acestor sate ce scriu mai
311
37

Si.
Din.

:iii Şi.
39

De acolo.
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pre unde sîntu hotarăle ale acestu munţi şi după ce varu
acum dă iznoavă să mai hotărască şi să semneaze.
Deci cînd au fost la zi şi la sorocu, iar aceşti 24 de boiari ce scriu
mai sus dinpreună cu sluga domnii melc Bran vtori portar, ei s-au
strîns toţi la un locu şi au mersu împreună acolo la aceşti munţi, dă
au unblatu şi au căutatu hotarăle cele bătrîne şi au aflat hotarul un
izvoru, ce se lăsa din muntile Buciaciului şi acelu izvor au advărărat
aceşti boieri că iaste hotarul cel bătrînu şi a11 pus pieatră şi dă a.colea
pre izvor îr~ jos pînă în curmătura Păduchiosului şi au pus pieatră şi
acolea pînă în apa Ialomiţii şi pînă în muntele Bărbăteştilor şi pre apa
lalumiţii în sus pînă în hotarul urigurescu. Şi din hotarul ungurescu
pînă în obîrşiia izvorului Buciaciului în hotarul Praovii. Deci aşa au
aflatu aceşti boiari cu sufletili lor şi au hotărtt şi au isprăvitu, precum scrie mai sus din hotaru în hotaru, precum am văzutu domnii.a
mea şi carte acestor 24 dă boiari l:otarnici şi amîndoao răvaşile domneşti la mîna megiieşilor de într-aceste sate cc scriu mai sus.
Dreptu 2.ciia şi domnia mea încă am datu această carte a domnii
melc, mcgiicşilor din Pietroşiţa anume, Dumitru feciorul hanului, i liO)
Manea cu ceata lor şi megi~-:ilor din satu din Tîţa anume, popa Dumitru şi Ion Stănescu! cu cetaşii lor şi mc·giasii lor din Fiiani anume,
Tatul şi Ilie Diaconul şi cu Cetaşii lor şi cu toţi fraţi lor dă moşie, ca
să aibă a5 ţiniare aceşti munţi ce scriu mai sus cum i-au hotărît cu
bună pace, să fie moşie stătătoare lor şi feciorilor în veaci, pentru că
au rămas boiari din Cocorăşti dă lege si de judecată naintea domnii
mele din divan fi HE WT' KoromAo HEn~KM"k&HA\O 11p1w3HM roc110A3T'Kd ,\\H 41

sus,

să vază

adăvăra

G1m1 04&o cK'kAHT'fACT'KO nocTdKA~H,\\ rocnoAcfio- MH 42

jupan Gheorghie biv vel ban i Stroe biv-vel vornic i Vintilă vel ban
i Neagoe vcl vornic i Chirca biv-vel logofăt i Ivaşco vcl logofăt i Toader Sturzca vel spătar i Hriza vistier i Badea vel clucer i Stoia vel postelnic i Coriia vel păharnic i Preda vel stolnic i Mateiu vel comis i
Stras vcl pîrcălab i Radul Năsturel vel sărdar i Vllidut vel slugar i Dumitraşco vel medelnicer i Staico vel pitar, Alcxanclrul vel jăcnicer i Ilic'
sătrar i Radu vel logofăt.
H HdnHcdX' '13 M.HX'dH, ct:H11 GTdH Mro<Iwr, K"h H,1 cTMHH I'PJA08 E8K8pf41:1
M'kCfU,'1

e~ilif G

Arhivele

d WT' flAdA\d AO HHH-k T'fHfHH l>HK

St;,tului

Bucureşti,

Mitropolia

-

A'RTO/\\ .xspnd. 43

ŢărJi

Românesti,

CCCI/2.

Copie

românească.
40 Şi.

H Şi

de nimeni neclintit după porunca domniei mele.
dar şi martori punem domnia mea.
r.J Şi am scris eu Mihai, fiiul lui Stan logofăt, în cetatPa de scaun Buculuna iunie 5, iar de la Adam pînă a.cum cursul anilor 7181 (1676).
42

reşti,
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1686 (7194), iunie, 27.

Serban voievod
dăruşani
'11HAl>CTÎIO lio>KÎIO,

porunceşte să

fa,

se

stringă

dijma de pe

IJI~pKJH ROIGOA H rocnOAHH~.

llt~cd

moşia Căl

rocnO).CTKO Mlt ,a.a

ţii jupineasa Catalina. cari ai fost a Dimei slujer Stambol cătră aceasta-ţi fac în ştiri dumnii mea pintru că aici la dumnii mea ii spuse boiarinul dumnii mele Ştefan vel sluger pintru o moşie ce aţi fost luat
voi di la eguminul Căldăruşanul să avind să boiarinul dumnii mele ci
scrii mai sus acolea pri lingă voi acum voi aţi indimnat pri eguminul
Căldăruşanul, ca să ia moşăia să aciie. De cari iată că-ţi poruncescu
dumnii mea, că iată că boiarinul dumnii mele, ci iaste mai sus zis.
iaste să meargă unii iaste porunca dumnii melc, iar voi să căutaţi să
trimiteţi 2 oamini di ai voştri unul di la tini altul di la călugări, ca
să stringă acea dijmă dupri acee moşie, şi stringind acea dijmă să se
măsuri şi să se pui la un loc, să stea forte cu seama bună pină va vini

boiarinul dumnii mele de la oaste•.
Dici viind, vă veţi intriba ce di vii rămîne tu să ţii dijma duµri
acea moşăe o vii ţinea, iar di va rămînc>a căiugărul o va ţinea el, viri
carii di la divan va răminea s-o ţii acila o va ţinea. lâr pină atunci
nimini să nu să tinză la acea dijmă c-apoi făcînd peste porunca domnii
mC')e vii pitrece scirbă di cătră domnii mea.
IONTI ~ ,1,1.HH, l\"kTX'.spiu H HCIIPJGHHK C.S,\\ pi~ ·rocno,\CTKJ ,\\H lw IIIIPRdH
ROIRO;\.S MH.tOCTÎIO GO>KÎIO „rocnOAHH~. ( m.

p.) U

Arhivele Slutului Bucureşti, Mănăstirea
rr.[,nc:-sc-. hrrtic:- c (WX 19,S), pC'C"c:-tc- uplic-ată.

.
Căldăruşani.

,
XXXIl/:::!O, original ro-

Din mila lui Dumnezeu, Io Şărban voievod şi domn. Scris domnia mea.
Iunie 27 zile, anul 7194 (16fG). Şi ispravnic însăşi spusa domniei mele.
Io Şărban \'Oievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
~1
"5
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.
IN SECOLELE XVII-XVIII:
I

BAIA PUBLICA DIN VREMEA LUI MATEI BASARAB
GEORGE POTRA
Pînă în prima jumătate a
Curţii Domneşti din Tîrgovişte,

seoohtlui al XVIII-le.a, în cuprinsul
se afla baia pe care o foloseau voievodul si familia lui. Ruinele acestei băi, în forma în care exista pe vremea ltii Constantin Brîncoveanu·, se văd şi astăzi în spatele palatului,
pe platforma ce coboară spre cîmpie şi valea Ialomiţei.
Boierimea şi neguţătorimea bogată folosea însă baia publică, c2re
era, poate, tot atît de veche ca şi cea domnească.
Matei Basarab ne aminteste toate acestea cu ocazia donaţiei ce
face mănăstirii Căldăruşani, una din ctitoriile sale la care ţinea foarte
mult şi pe care a căutat s-o înzestreze cu întinse moşii şi vii, rumâni
şi ţigani în diferite judeţe, cu prăvălii şi rnse în Tîrgovişte şi cu o
parte din satele Fieni şi Tîţa 1 din judeţul Dîmboviţa. Ba, indirect, s-au
îndemnat şi unii moşneni, oşteni 2 şi călugări de-a face donaţii acestei
mănastiri, pentru care erau trecuţi în marele pomelnic al ctitorilor, iar
celor care dăruiau mai mult li se dădea şi dreptul ele a fi înmormîntaţi în interiorul bisericii. Un oarecare Dumitru clin Tîrgovişte, călu
gărindu,...se la mănăstirea Căldăruşani sub numele de Dosoftei, dăruieşte
partea sa de vie de la Ocna-cea-Mică, iar mai tîrziu, în 1648 aprilie
6, cei patru feciori ai săi vînd şi ei părţile lor de vie, alăturea cu cea
dăruită tot mănăstirii, ca să-i fie ,,moşie în veac" 3 •
Din documentul de danie 1, (1642 apr. 20) al lui Matei Basarab
aflăm ştiri foarte interesante în legătură cu existenţa acestei băi pînă
în timpul domniei lui : locul unde se afla, de cîte ori şi de cine a fost
refăcută, precum şi despre ultima renovare, făcută din îndemnul, sub
supravegherea şi cu cheltuiala lui personală.
1

Academia R.S.R., CLIV - 194 (1651, mai 15).
Ibidem.
3 Arh. St. Buc., M-rea Căldăruşani, IX-3.
4 Arh. St. Buc., M-rea Căldăruşani, IX-1 ; copie ibidem IX-2 ; Academia
R.S.R., CMLXXIII-132.
2
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Doc. 16-12 aprilie 20.

Tirgovişte

Baia <·ra proprietate.· domnească şi se afla în partea de nord a
palatului .,din sus de grădina domniei mele, de lingă cetate".
Cu toate că nu se aminteşte data precisă cind a fost construită, totuşi
ni se spune ('ă ,,au f o.-;t bătrină bae de mai nainte vreme, făcută din
temelie de răposaţii strămoşii domnii mele Basarabeşti".
Baia publică a avut perioade de funcţionare, dar şi de stagnare,
fiind slrkată ~i părăsită. apoi iarăşi reparată.
ln cea de a doua domnie a lui Radu Mihnea găsim menţionat pe
un ,,Mihai băiaş"'', la 1614. care era slujitorul sau chiar conducătorul
ei. deoarece e~te trecut printre mGrtorii de seamă care semnează un
act dat de Stoica judeţul şi cei 12 pîrgari ai oraşului.
ln vremea cind Alexandru Coconul (1623-1627) şi-a mutat capitala la Bucureşti. baia a ars ,,şi s-au stricat şi au căzut", adică s-a dă
ri mat. Mai apoi, în domnia lui Leon Vodă (1629-1632), domnul a trimis la Tirgovişte de a luat căldarea băii şi a adus-o la Bucureşti, unde,
probabil, se simţea nevoia ei şi astfel aproape n-a mai rămas nimic din
,·echea şi necesara baie a Tîrgoviştei.
" Arh. St. Buc., M-rea
nr. 251, p. 278.

Sf-ţii

Apostoli, X-2 ; Doc.
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Matei Basarab, om practic, s-a gîndit că Este o mare greşeală ca
baia să fie lăsată în părăsire şi stricată şi a luat hotărîrea s-o refacă
r;;i s-o dea în folosinţa locuitorilor, ad .1cînd un venit frumos. De altfel,
voievodul, în ceea ce dorea s?l facă, urma o veche tradiţie, aşa cum
făcuseră şi înaintaşii săi în Bucureştii cu ,,baia cea mare".
Pentru baia de la Tîrgovişte să lăsăm pe l\Iatci Basarab să ne
spună, cu cuvintele lui, cum a procedat :
,,Apoi, după aceia cind au fost czcum în zilele domniei melc>, deacă
m-au dăruit domnul Dumnezeu pe dmnnia mea cinslitul împc1rat sultanul cu schiptrul stăpînirii Ţării Româneşti în scaunul răposaţilor
strămoşilor domniei mele, iar donmia mea m-am apucat de o am făcut
şi îns11mi am pus domnia mea ispravnic pe cinstitHl boeru domniei mele
jupan Gheorghe biv vel vistier de au Jăcut această bae, ce scrie mai
sus, cu cheltuiala domniei melc de iznoară :'>Î din temelie, încă mai
bine de cum m, fost de mai nainte vreme".
În sfîrşit, cînd totul a fost gata şi baia c::ra în stare de funcţio
nare, avînd ca îngrijitor pc „T11dorti băiaşul ot Trăgovişte", aşa cum
îl găsim ca martor în unele documente, Matei Basarab a dat hrisovul
domnesc mai sus amintit, în care arată că baia „cu locul şi cu tot venitul băii aricit să va alege peste an" o face danie mănăstirii Căldă
rusani, ,,întru întărire şi întru hrană, moşie în veac, iar domniei mele
şi moşilor şi strămoşilor domniei mc>le să fie întru vecinică pomenire
şi de către nimenea să nu să clătească, după zisa domniei mele''.
Iar ca această da.nie să dureze în timp. roagă ca. după „petrecania" lui, orice domn va urma să reînnoiască şi să întărească această
danie.
Documentul este întărit cu semnătura si pecetea domnului şi cu
numele tuturor marilor dreg3tori ai divanului, în calitate de martori.
De la data cînd Matei B&sarab a dăruit baia cu tot venitul ei
mănăstirii Căldăruşani, vreme de un secol şi jumătate nu ştim cum
au gospodărit-o călugării şi nici ce venit, mare sau mic, au avut de
pe urma ei. Probabil că egumenii greci, care nu prea se interesau
<lecit de moşiile mari şi bănoase ale mănăstirii, au neglijat şi chiar pă
răsit cu timpul baia din Tîrgovişte, care era destul de departe pcntni
a putea fi în atenţia lor. Poate că a ars în marele foc din 1712 şi de
atunci a rămas părăsită .
. Tîrziu de tot, în primăvara anului 1814, arhimandritul Diosafat,
egumenul de atunci, şi-a adus aminte că mănristirea avea unele locuri
în Tîrgovişte şi, făcînd jalbă domnitorului, a cerut ca, prin ispravnicii
judeţului Dîmboviţa, să se orînduiască boiernaşi hotarnici să le descopere (nici nu ştiau unde sînt) şi să le măsoare în stînjeni. Era vorba
1

" Arh. St. Buc., M-rea

Căldăruşc.1ni,

IX-3 (1648, aprilie 6).
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de locul pe care a fost baia şi de un alt loc pe care mai rămăsese o·
veche pivniţă de piatră.
Caragea Vodă a dat ascultare egumenului, trimiţînd poruncă ispravnicilor de la Tirgovişte să cerceteze pricina locurilor. ,,Şi la dreptate ce va avea jăluitorul să-şi afle îndestularea şi să îndreptaţi. Iar
arătindu-să cinevaşi cu vreo dava dă nemulţumire
asupra acelor
locuri, cu cercetarea dumneavcastrli., in scris, să-i sorociţi la divanu
domnii mele ... 7
Cum a decurs cercetarea nu ne este cunoscut, fiindcă lipsesc documentele car~ să ne arate. Apoi au venit vremuri mai grele şi egumenii au lăsat din nou locurile din Tîrgovişte în voia soartei.
Tocmai in toamna anului 1845, egumenul Meletie reia problema
locurilor unde fuseseră baia ~i pivniţa. Călugarul Evsevie este însăr
cinat de conducerea măncistirii Căldăruşani s~1 meargă la „maghistratul" (primarul) oraşului Tîrgovişte şi, cu copii după documentele originale, să adeverească dreptul de proprietate asupra locurilor ce le
primiseră danie altădată.
Acest drept l-au do,·edit călugării de la mănăstirea Căldăruşanir
dar precizarea unde se aflau ~i ce întindere avl'au nu s-a putut face.
din cauză că ele intrasert1 de generaţii întregi (fiind socotite locuri
domneşti, fără stăpin) în proprietatea unor localnici. Pe unele locuri
se aflau case, iar altele, prin acordare de zestre sau vînzare, se micşoraseră şi îşi schimbaseră de cit.cva ori proprietarii.
Adresele 8 de protest sau de răspuns între mănăstirea Căldăru
şani şi primăria oraşului Tîrgovişte s-au purtat ciţiva ani, pînă cind,
ln cele din urmă, s-a recunoscut şi aprobat (şi prin intervenţia justiţiei) ca locul pe care se afla pivniţa, într-o suprafaţă cu mult mai mică
dccit fusese la început, să fie luat în stăpinire şi îngrădit. Pentru celălalt loc, pe care fusese baia, nu s-a mai putut face nimic ; era o problemă prea grea, ca să se mai poată descurca.
Dar nici de locul cu pivniţa, de altfel destul de central, în mahalaua Stolnicului, nu s-a ocupat mănăstirea Căldăruşani pînă în 1856,
cind egumenul Eftimie l-a dat cu embatic cojocarului Iordan Nicolau, 9
cu dreptul ea, acda, în sc-himbul a 45 lei anual, să-l stăpinească atit
el cit şi urmaşii lui şi să facă pe el orice construcţie va vrea.
Cojocarul Iordan Nicolau şi-a făcut casc, embaticul a fost plătit
regulat şi astfel locul a intrat definitiv în proprietatea urmaşilor aces7
8
9

Ibidem, IX-10.
Arh. St. Buc., M-rea
Ibidem, IX-~8.

Căldăruşani,

IX-11-27.
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tuia iar mănăstirea
în Tîrgovişte.

Căldăruşani

n-a mai

rămas

cu nici un fel de loc

II
UN

TIRGOVIŞTEAN

STUDENT LA

VENEŢIA

Oraşul Tîrgovişte capitala de vară - a domnitoin..tlui Const.:mtin BrmcoveaITTJU se transformă cu tO!tul în această vreme, căpătînd un
aspect superior aceluia din timpul lui Matei Basarab şi a urmaşilor lui.
Ca ispravnic al scaunului Tirgovişte, primar cum am spune astăzi,
domnitorul numeşte, ca om de încredere al său, pe localnicul Pascale
ce nu după multă vreme capătă titlul de vornic şi mai apoi mare vornic al oraşului.
Pascale C'ra om cu stare materială si mai înainte de a fi în fruntea oraşului, fiindcă vedem că în 1682 august 11, cumpără 10 de la Elena,
soţia logofătului Radu, şase răzoare de vie şi o livadă în Tîrgoviştc,
situate între Maria lui Tănase şi Andrei Sarmaşa, pentru care plăteşte
20 galbeni aur. Dar după ce intră în funcţia amintită şi mai primeşte
şi sarcina din partea domnitorului de c-i fi intermediar în cumpărarea
de prăvălii, locuri. vii etc. în Tîrgovişte, numărul cumpărăturilor 11 şi
al proprietăţilor lui se măreşte simţitor, de la an la an, încît, probabil,
devine unul din cei mai bog8.ţi cetii.ţeni ai oraşului.
Sîntem siguri, după scrisul şi semnătura lui, după compoziţia şi
cursivitatea lui Andrcnache, fiul său, că acesta a primit o foarte bună
învăţătură de la profesorii din jurul domnitorului şi a fost poate chim·
spudeu (student) al Academiei domneşti din Bucureşti, bineînţeles
ajungînd să cunoască şi limba greacă la perfecţie, poate şi alte limbi.
Nu ştim prin ce funcţii şi titluri a trecut iniţial Andronache, dar,
în 171 () îl găsim cu rangul de stolnic şi ar fi ajuns şi la altele mai
mari, bucurîndu-se de bunăvoinţa şi sprijinul voievodului, dacă nu-~i
schimba rostul vieţii pentru care fusese pregătit.
La foarte scurtă vreme, Andronache rărr.îne singur. Alît mama
cît şi sora lui se prăpădesc şi vor fi înmormîntate, tot în biserica Mitropolici, alc'ituri de Pascale.
în c:tceste împrejurări, Andronache postelnic începe să se pregă
tească pentru plecarea sa la Veneţia. Probabil necăsătorit, aproximativ
în vîrsUi de 30-35 ani, caută la început, pc cît îi este posibil, să încaseze, după zapisele cc are, din vechile datorii ce unii şi alţii aveau
10
11

Arh. St. Buc., M-rea Horezu, XXVIII-4.
Arh. St. Buc., ;IVI-rea Horezu ; 1690 iun. 10 (XXIX-13) : 1691 marl. 9
(XXVIII-5) ; 1691 nov. 1 (XXVII-9) ; 1692 sept. 21 (XXVJI[-9) : 1606 iul. I
(XXVII-15) iul. 5 (XXVII-lG) ; dec. 30 (XXVIl-20) ; dec. 31 (XXVIII-13) ;
1697 apr. 22 (XXIX-21) ; dec. 29 (XXVIII-2~1) ; lr98 mart. 26 (XXVII-21) ;
1699 oct. 21 (idem, ms. 449, f. 538 v. 539 ; ms. 720 f. ,525) ; 1700 mart. 2S.
(XXVIII-14) ; 1700 apr. 4 (XXVII-24).
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către tatăl său.
rinţi. Astfel. in

Apoi vinde o bună parte din averea rămasă de la pă
1710 oct. 23, vinde lui Manolache fost mare cupar,
easele părinteşti de pe Uliţa Mare, cu pivni\i de piatră şi prăvălie, curte
şi grădină, pl'ntru 600 taleri. Act întărit prin frumoasa lui semnătură
şi prin semnăttira mai tutmor boierilor di\'anu!•_ii domnesc, ca martori 11.
Două !"ăptiJmîni mai tirziu (1710 del'. 7), vinde şi toate viile 1:1 şi
livezile Cl' a\'ea p,_. dealul Tirgc\'i~tei. cumnatului său Constantin vătaf
dl• aprozi şi vărului său Innache spătarul, pentru suma de 650 taleri.
Cu banii luaţi din vi:1zare şi cu alţi bani ce-i avea în casă, deci
cu cel puţin 2 000-3 OOO talc>ri î 11 buzunar, ia drumul străinătăţii. ln
dorinţa lui de a merge ~ă studit·ze la Veneţia ,,poftind ca să uml>le
pentru invăţătură'' - a fost îndl'mnat poate şi de unii din dascălii săi,
deoarece acolo se găseau tot fel11l de şcoli superioare şi un centru important de învăţătură religioasă ortodoxă, greacă şi armeană, renumit
în întreaga Europă de pe atunci.
Cu aprobarea domnitorului. linărul Andronache, a pornit spre
oraşul lagunelor, unde c-redem că S(' şi afla la începutul anului 1711.
fără să ştim precis l"e intenţii de viitor avea; \'Om afla mai tirziu acest
lucru.
Ce a studiat !a Veneţia. t;nde şi cum, cu cine a fost în contact,
unde a lm·uit. nu ştim nimic. l\flăm numai din unele SC'risori trimise
pC'rsonal lui Constantin Rrincoveanu eă, dupi"1 un an şi mai bine de
stat al'ol<;, în 1712. s-a hotărît să intre în viaţa călugărească, la una din
mănăstirill· d,:, la MuntC'le Athos;. Şi „dupl! ce a mers într-acele părţi
ale Veneţil'i. poate fi C'Unosdnd ale lumii c:e sănt toate deşarte şi întru nimk. a lăsat de o parte alte socoteli şi nevoinţe ale învăţăturii,
~i ş-au întemeiat tot gindul lui spre folosul şi măntuirea sufletului lui,
indemnăndu-să mai mult, prl'C'Um să vc-adf•, den voia lui Dumnezeu a
să îmbrăca in dnu! căl11gărl'sc. Carele. după ce această cale a spăsenii
c.-.• au găndit şi au f ărut, scriind ('ă aşa au socotit să călătorească spre
Sfotagora şi acolo să-şi închine metania C'ălugării" .,._
După ce a luat această hotărîre, printr-o scrisoare, Andronache
roagă pc domnitor să primească ca danie biserica tr. ce-o avea în Tîrgov:işte, peste drum de biscriea Stelea, pe care tatăl său, fiind „inve('hită şi stric.a tă", a renovat-o, .,o au. înzugrăvit şi au i!1frumuseţat'",
făcindu-i alăturea ,,şi pimni\ă de piatră, cu c-ase pe pimniţă".
12

Arh. St. Buc., M-rea Horezu, XXIX-24.
Idem, M-rea Horezu, XXVIIl-16.
11 Arh. St. Buc., M-rca Horezu, XXVIII-18.
lj Biserica foarte •ruinată, există şi astăzi sub numele de Biserica Geartoglu
(Ceartoglu, Jartoglu).
11
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actuală

Domnitorul îi răspunde că, personal, în calitatea ce are, nu poate
primi această danie, dar îl sfătuieşte s-o închine la Sfîn tul Mormînt,
la Mitropolia Ţării Româneşti, sau la vreo ,,mănăstire de ale ţării, uride
va vrea".
În urma acestui îndemn, Andronache scrie lui Constantin Brîncoveanu „cum că această socoteală au făcut de închină la mănăstirea
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domnii mele Hurezii şi biserica lor, cu toate ale ei ce are. Şi şi al lui
ce i-au rămas de la părinţi, pimniţe de piatră, cu prăvălii în Tîrgovişte,
doaă vii în dealul Tirgoviştii, livezi de fineţe acolo la Tărgovişte, ţi
gani şi alte dichise ale casii, mult, puţin, toate le lasă să fie în seama
mănăstirii Hurezii".
Totdeodată se ar~tă că Andronache a trimis şi actele de cumpă
rare ale tuturor proprietăţilor ce ar~, precum şi zapisele datornicilor
ca să se scoată acei bani şi să fie folosiţi la cele ce ar trebui bisericii.
Deci, toată averea lui din ţară o lasă mănăstirii Horezu, în afară
de o vie din Dealul Tirgoviştei, în gura văi Viforitei, pe care o închină
Mitropoliei, fiind îngropate acolo ,,oasele tătăne-său şi ale măne-sa şi
ale surori-sa ...
In urma celor de mai sus, Constantin Brincoveanu, la data cie
14 aprilie 1712, întăreşte Mitropoliei din Tirgovişte stăpinirea peste
via situată intre proprietăţile lui Dobrin săidăcarul şi Anghelache şă
larul. ,,Să fie sfintei mitropolii de ajutoriu, iar lui Andronache postelnic
şi părinţilor lui în veci pomenire". 16
In luna cealaltă, la 23 mai 1712, - tot prin hrisov, in care sint
trecuţi ca martori toţi boierii cei mari ai divanului, domnitorul dă
ruieşte mănăstirii Horezu toată averea lăsată de Andronache. ,,Numai
- după cum spune el - şi părinţii de la sfănta mănăstire să aibă a
purta ~rijă ca să pomenească napreastan la sfănta liturghie numele lui
Andronache postelnicul şi al lătăne-său, lui Pascalie vornecul şi al
mănc•-sa şi al surori-sa". 17
Domnitonil, prin cele două hrisoave, îndeplinise dorinţa lui AndronachC'. dar timp indC'lungat n-a mai ştiut nimic de el, fiind numai
înştiinţat l:ă a plecat din Veneţia.
La 1 mai 1712 ajunge la Muntele Athos. Dar chiar de aici, timp
de o jumătate de an, nu a putut comunica nimic în ţară, fiindcă nu s-a
ivit ocazia vreunei plecări de acolo. De abia la 1 nov. 1712, cu prilejul venirii unor călugări la Bucure~ti, el scrie din nou domnitorului,
că nu s-a aşezat la vrew1a din mănăstirile mari şi bogate, ci la una
mică şi mai îndepărtată unde, sub numele de Athanasie, ,.mă aflu aici
la mănăstire la Stavro-N ichi ta ... " th
1a Ar!1. St. Uuc., Mitrop.

(. 55:?

Ţ. Româneşti,

L. V. bis-2:l ; idem, copie în ms. 134.

V.
17

Arh. St. Buc., M-rea Horezu, XXVIII-18.
Arh. St. Buc., M-rea Horezu, X..XIX-23 ; copie la Aoad. R.S.R., CMLXXX-2;
N. Iorga, Muntele Athos în legătură cu ţările noastre, în Analele A.R., tom.
XXXVI, mem. secţ. ist., p. 496-497 ; Teodor Bodogae, Ajutoarele româneşti la
mănăstirile din sfîntul munte Athos, Sibiu, 1941, pp. 265-268. (Mănăstirea Stav,roNichita a fost construită în 1540 cu bani din Ţara Românească şi susţinută, pînă
la jumătatea secolu.lui al XIX-lea, din ajutoarele date de domnitorii români. In
decursul timpului a ars de cinci ori, dar tot de atitea ori a fost refăcută).
111
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In

continuare el spune e:ă oricît de modest vrea să trăiască, nu
poate :,fără de cheltuială", dînd să se înţeleagă că, din suma cu care
a plecat 'din ţară, nu i-a mai rămas nimic. Şi, pentru acest motiv,
roagă pe Constantin Brîncoveanu voievod ca pentru biserica din Tîrgovişte şi averea ce-a făcut-o danie m-rii Horezu să i se trimită cite
50 taleri pe an, pînă la sfîrşitul vieţii, dacă se poate. ,Jar de zic mult,
doamne, măccir mai puţin, căt va fi bună socoteala şi mila mării tale,
numai să aib o ruptoare pă an căt voi trăi, ca să mă lipsesc de grija
altui căştig. Şi pomana mării tale va fi în veac".
Mai roagă pe domnitor să puie piatră pe mormîntul tatălui său
- Pascale - ,,ca să fie întru aducere minte mării tale".
Aceasta este ultima scrisoare, cunoscută, de la fostul postelnic
Andronache, călugărul Athanasie acum. Iar în ceea ce priveşte cele
două rugăminţi făcute lui Constantin Brîncoveanu, nu ştim dacă s-au
înfăptuit, socotim însă că da, fiindcă everea lăsată de Andronache
merita o cheltuială care nu era deloc marc.
Dar pare că a fost un făcut, după cum spune poporul. Averea
fostului mare vornic al oraşului Tîrgovişte, adunată de haram, de haram
s-a dus. Mîndrele lui case de pe Uliţa Mare. mahalaua SI. Vineri, cu
odăi multe, cu baie (lucru extraordinar de rar ; singura menţiune de
baie, cunoscută în vreo casă particulară), trei pivniţe de piatră şi cu
,,vărzărie", au ars în focul cel mare care a distrus o bună parte a oraşului Tîrgovişte.

De ,altfel, în acest foc au ars şi toate casele şi prăvăliile de pe
Mare, pe care Constantin Brîncoveanu 1!J le făcuse pentru a-i
aduce un venit în plus.
Din m3rea casă a răposatului vornic Pciscale rămînînd numai
locul pustiu, noul proprietar care le cumpărase, Manolache, cc semnează acum mare agă, se învoieşte cu Ioan egumenul mănăstirii Horezu,
- care avea drept de protimisis, fiindcă acest loc era vecin cu biserica şi locul pe care Andronache postelnic îl lăsase mănăstirii, - şi
primeşte pentru el suma de 400 taleri :5J, adică cu 200 taleri mai puţin,
deoarece arseseră casele.
Uliţa

19 Locul rămas „sterp" ele pe urma focului,
în 1714 ian. 7. Constantin
Brincoveanu îl dăruieşte mănăstirii Horezu, dîncl egumenului Ioan şi bani ca să
facă din nou prăvălii de piatră acolo „să fie sfintii mănăstiri de ajutor şi de
întărire şi părinţilor călugări de hrană şi de îmbr5.căminte, iar domnii meale şi
răposaţilor părinţilor domnii meale veacinică pomenire". (Arh. St. Buc., M-rea
Horezu, XXVIH-19).
20
Arh. St. Buc., M-rea Horezu, XXIX-25.
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VALERIU BERBECARU

Colc>cţia de d.ocumen;te a muzeului nostru cuprinde un bogat materialJ. documentar format din aete feudale privind istoricul oraşului
Tîrgoviste şi al unor sate din judeţul Dîmboviţa (Bărbu1eţ, Brăneşti,
Gemenea, Dragomiireşli).
Documentele inedite din satul Bărbuleţ, în număr de 195, prezintă _vînzări şi cumpărări de loc11ri, donaţii, foi de zestre, testamente,
ciin perioada feud~lă şi modernă.
Din c2le 32 documente feudale privind satul Bărbuleţ, mnrca majoritate copii de pc zapise mai vechi, am selectat 12 documente. impcr-tante ca formă şi fond, ce solicită un interes deosebit, mai ales pentru
monografia comunei. Desigur, documentele ilustrează, majoritatea, vîn73ri de locuri, însă, prin faptu! că arată condiţiile vînzării, persoanele
-care cumpără, martorii etc., impun o analizn mai atentă, în deosebi,
asupra aspectului social al satului din perioada respectivă. ,,Locurile
cu finaţi" sau livezile sînt cumpărate de obicei de preotul din sat,
parte în bani şi parte prin , pomenirea" moşilor şi strămoşilor vînzătorului. Această din urmă condiţie era determinată de faptul că familia fiind foarte săracă nu putea să asigure slujbele religioase necesare celui decedat sau pomenirea morţilor. In zapisul din 13 ianuarie
1811 1) Dumitru Că pariu Bărboescu „cu soţia Ioana
şi feciorii sâ.i"
vînd un loc de livadă popii Voicu „sin popa Dumitru ot Bărbuleţ" pentru 8 taleri şi slujbe religioase necesc1.re decedeatului, datorită faptului că nu aveau bani, ,,fiind foarte scăpătaţi". Documentul este întărit,
pe lîngă martori, de un nou şi puternic blestem : ,,Cine va scula şi
strica această pomenire să n-aibă. parte de Dumnezeu".
Un aspect interesant privind conflictele sociale între obşte şi proprietatea boierească este menţionat în zapisul din 8 aprilie 1809. 2 Dumitru Bărboescu Căpariu vinde un loc de livadii lui Gheorghe sin
Oprea Tincu din Bărbuleţ la preţul de 12 taleri.
1

1 Zapis dat la 13 ,ianuarie 1811, Bărbuleţ, original românesc. hîrtie, Colecţia de
documente a Muzeului judetean Dîmboviţa, inventar 4266/22.
2
Zapis dat la 8 aprilie 1809, Bărbuleţ, original românesc, hîrtie, Colecţia
de documente a Muzeului judeţean Dîmboviţa, inventar 4264/~0.
14 -

C. 5fi0
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La sfirşit, documentul menţionează că locuitorul Cheţu Geanta
Opri, la porunca arenda5ului, a cosit pe lingă un !teren boieresc şi
un loc de „un om şt jumătate" din terenul Stancăi.
Stanca a reclamat obştei care a trimis pe „fruntaşii moşneni la
faţa loC'Uluiw pentru a obţine pe arendaş să plătească paguba pricinuită.

Deci, obştea satului, prin reprezentanţii săi, apăra drepturile să
tenilor împotriva abuzurilor arendaşilor boiereşti ce violau deseori loturile de pămint ale ţăranilor.
Unele loturi de pămint erau cumpărate de săteni în tovărăşie.
Aceste loturi se puteau vinde in întregime de una din părţi, cu condiţia să-i asigure contravaloarea in bani sau un lot corespunzător pentru cel de al doilea proprietar. Zapisul din 16 decembrie 1806 3, arată
că Dumitru Căpariu din Bărbuleţ şi fiul său Pantilimon avînd' o livadă
din Riul Alb la laz, cu 25 taleri lui Mihai Ţincu care o avea tovărăşie
cu Nl'cula Bărboescu, asigurindu-i coproprietarul;1i său un alt teren
corespunzător.

Foile de zestre>, în rare se menţionau tl'renurile arabile date, erau
de cele mai multe ori de zapise originale, ce atestau dreptul
de propril'tate a donatorului. Documentul din 10 octombrie.' 1820" arată
că Gheorghe sin Oprea Ţincu dă zapisul ,,de cumpiirare a unei livezi,
luat de la Dumitru Bărboescu Căpariu, fiicei sale ca zestre„ precum
şi „dreptul de-a împărţi frăţeşte in trei pomii din siliştele de pomi".
Documentele menţionate mai sus sînt semnate de martori, în marea majorit3te neştiutori de carte prin punere de deget şi scrise fie de
preot (de obiceti al satului} fie de un slujitor domnesc sau boieresc
(logofăt, vătaf etc.).
Alături de aceste documente i!1cditc, importante sînt şi copiile
după documente mai vechi scrise în rom~ineşte şi cu litere chirilice, de
către ,,ucenici~ de la Şcoala domnească din Bucureşti". Valoarea lor este
cu atît mai mare cu cit lipsa originalelor le impun ca unitate. Menţio
năm în acest sens „zapisele" scrise în a doua jumătate a secolului al
!XVIII-lea după originalele emise la 10 februarie 16505 şi 22 iulie
1665 6 .
însoţite

3
Zapis dat la 16 decembrie 1806, Bărbuleţ, original românesc, hirtie, Colecţia
de docwnente a Muzeului judeţean Dimboviţa, inventar 4261/17.
' Zapis dat la 10 octombrie 1820. Bărbuleţ, original românesc, hirtie, Colecţia
de documente a Muzeului judetean Dimbovita. inv. 4274/30.
a Copie de pe hrisovul slavonesc dat de Matei Basarab la 10 februarie Hi50,
tradusă in limba român:\, scrierea chirilică de popa Popa, dascăl slavonesc la
Şcoala Domnească din Bucureşti la sfirşitul secolului al XVIII-iea, hirtie, starea
de conservare bună. Colecţia de documente a Muzeului judeţean Dimboviţa,
l,"lventar 4248/4.
li Copie după zapisul dat la 2? iulie 1665, în limba română, scrierea chirilică hirtie. Colectia
de documente a Muzeului judeţean Dimboviţa, invrntar 4249/5.
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Important este, mai ales, ,,zapisul" din 10 februarie 1650, prin
care Matei Basarab întăreşte lui dreptul de proprietate asupra satului Bărbulet, ce îl avea moştenire de la popa Stancu care la rîndul său
îl cumpărase de la Rada şi Dragomir din Fieni.
*

La începutul secolului al XVII-lea, procesul de âServire a ţără
nimii, contiuă prin trecerea directă de la rnte libere la sate rumânite.
Atît ţăranii aserviţi fără nici un fel de delniţă, cit şi" ţăranii cu delniţă,
erau nemulţumiţi de obligaţiile feudâlc, care îi adusese într-o situaţie
asemănătoare cu a robilor ţigani.
Clasa dominată şi-a dat seama că prin acest proces excesiv de
rumânie îşi ameninţă baza exploatării economice. De aceea, paralel cu
procesul de rumânie a ţărănimii apare fenomenul social invers de slobozire de rumânie care va căpăta proporţii pînă la reforma lui Mavrocordat, cînd se va transforma într-un feomen general. 7
Apariţia acestui fenomen social nou era determinată şi de dezvoltarea producţiei de mărfuri. Boierimea considera necesar să aibă o
parte din ţărani legaţi de glie, în limita braţelor de muncă necesare
pentru lucratul pămîntului. De asemenea, dorea ~i slobozirea unor rumâni, pentru a fi izgoniţi din sate ca surplus de număr şi anularea
obligaţiilor feudale care le mai aveau boierii faţă de rumâni. Slobozirea de rumânie se acorda în schimbul unor sume de bani, ce alternau
în funcţie de interesele negustoreşti sau luxul de la curtea boierească.
!n documentele vremii, aparent, slobozirea de rumânie apare ca rezultat al sentimentului de „milă." sau de ,,pomenire" a boierului şi a
părinţilor lui.
Hrisovul domnesc al lui Ioan l\Iatci Basar2,b emis la 3 iulie 16381'\
la Tîrgovişte, arată că : ,,Pădure paharnicul, el s-au umilit dintr-un
inima lui, pentru Dumnezeu şi pentru sufletul lui şi al părinţilor lui şi
au slobozitu pe aceşti mai sus zişi rumâni din Bărbuleţu".
Această „milă" a paharnicului Pădure, acordată „lui Lepădat şi
feciorii lui din sat Bărbuleţu şi lni Dragomir sin Opri cu feciorii lui şi
Stanei cu feciorii ei, Băilă i Stavăr i Radu cu feciorii lor cîţi Dumnezeu
le va dărui, ca să fie în pace şi slobozi de rumânie" pentru pomenirea
lui şi a părinţilor lui, era în realitate condiţionată de plata unor sume
mari de bani.
1 Henri H. Stahl Contributii la studiul satelor devălmaşe româneşti,
vol. III, Ed. Academiei - Bucureşti, Hl65, p. 348.
8
Copie de pe Hrisovul slavonesc dat de Ioan Matei Basarab la 3 iulie Hl38
(7146) la Tîrgovişte, tradusă în limba română, scrierea chirilică, de Chiriţă Dascălu
de la Şcoala Domnească „Sfîntu Gheorghe vechiu" din Bucureşti la 25 februarie
1819, hîrtie, starea de conservare bună. în colecţia de documente a Muzeului
judeţean Dîmboviţa, invenlar 4246/2.
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Documentul menţionează în acest sens că pentru răscumpărarea
de rumânie, paharnicul Pădure a luat „cu bani gata Lepădat şi feciorilor lut şi cu a treia parte din moşia din delniţa Strimbeştilor drept.u
7800 aspri, gata ş'i oi 18 în zUele lui Alexandru Vodă Jliaş, leat 7136.
/anj Dragomir sin Opri cu feciorii lui, fără de moşie drept 3200 aspri,
gata şi Stana cu feciorii ei, Băilă i Stavăr i Radu şi cu feciorii lor şi cu
toată moşia lor din Bărbuleţu de peste tot hotarul drept 10000 aspri,
gata".

•
ln zapisul• emis la 9 iulie 16389 se arată că locuitorii „Neagoe
cu feciorii lui, Barbu cu feciorii lui # Stoica cu feciorii lui din sat Băr
buleţ" s-au răscumpărat de rumânie cu şase delniţe de la Neagoe Dia(·onu.
Din C-l'le arătak mai sus rezultă că şi in cazul satului Bărbuleţ,
slobozia de rumânie se obţinea în două feluri : cu delniţă şi fără delniţă.
Slobozirea de rumânie o ţăranilor cu o parte din moşie sau cu o
c!Plniţă inlrc·agă se acorda în schimbul unor sume mari de bani. Slobozirea de rumânie pe ,.cap" - deci fără delniţă - se acorda în schimbul
unor sume mai mici de bani, dar acest lucru il obliga pe ţăranul devenit liber să părăsească moşia boierului, pentru a nu deveni după scurt
timp. din nou aservit.
Unc-ori moştenitorii refuză să recunoască slobozirea de rumânie.
Acest fapt readuce pc ţăranul liber la vechea situaţie de aservire - de
r11mânie - şi la „plinP,eri" ln înaltul cle:r şi domnie.
ln documentul emis la 9 iulie 1638, 10 la Tîrgovişte, se arată că :
„in zilele domnului nostru cre~tin Ioan Matei Basarab Voieuod, iaca eu
Gheorgh<' pitar, împreună cu fraţii mei, noi amu năpăstuit pă aceşti
nameni ce scriu mai sus de amu zis că nu s-au răscumpărat de vărul
nostru Neagoe Diacon". Recunoaşterea însă a dreptului de slobozire de
rumânie l-au obtinut totuşi locuitorii „Neagoe cu feciorii săi, Barbu cu
feciorii săi, Stoica cu feciorii săi din sat Bărbuleţ" numai după ce au
inter\'cnit la vlădica Teofil care le-a dat o carte 11 „de afurisenie". Iată
in ce condiţii Pitaru Gheorghe cu fraţii săi Nicolae şi Neagoe îşi recunosc vina şi prin acest zapis întăresc dreptul de slobozire de rumânie
('are fusese acordat încă din timpul lui Şc-rban Vodă, de către Neagoe
Diaconu.
:, Copie de pc zapisul dat de Gheorghe Vitoriu pitar la !) iulie 1638 în
ln coleciia de docume-nte a Muzeului judeţean Dîmboviţa, inventar
4247/3. Original românesc cu două peceţi mici la Biblioteca Academiei
R. S. România.
111 Idem.
11 Cartea lui
Teofil Mitropolitul Ungro-Vlahiei. pentru răscumpărare-.a lui
Neagoe, Barbul şi Stoica „cu feciorii lor" de rumânie împreună cu delniţele lor.
Diblio\(~a .-\c:1demie: R. S. România, original românesc, document nr. 68125.
Tirgovişte.
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La sfîrşit documentele se întăresc prin 11 blestem" şi „afurisenie"
precum şi prin martori menţionaţi nomi!lal cu funcţiile lor sau gradele
de rudenie. cu scopul de a nu se mai reveni la dreptul obţinut - slobozirea de rumânie.
în concluzie, acest fenomen al slobozirii de rumânie, apare în cc.ndiţiile noilor forţe şi relaţii de producţie din cadrul orînduirii feudale.
Boierii interesaţi în a obţine producţii mari de cereale, urmare a transformării produselor domeniale în mărfuri, 12 considerau mai necesar
să lucreze prin învoieli cu tăranii liberi pe bază de dijmă şi clacă. De
aceea, ei acordau slobozirea de rumânie pe cît posibil fără delniţă, obţ.i
nînd în plus şi sume mari de bani. Ţăranul liber fără delniţă ajungea
de cele mai multe ori pe altă moşie, unde se angaja prin învoială la
noul boier. La aceasta, se mai adaugă şi faptul că ţăranii aserviţi rum:înii - nu mai erau interesaţi să lucreze pe pămînturile boierilor
pe baza vechilor obligaţii feudale. Ţăranii liberi acceptau mai u~or
dijma şi claca prin învoială, cu toate că erau nemulţumiţi de ambele
obligaţii, în continuă creştere.
Apar, astfel, premisele trecerii de la aservirea ţăranilor prin rumânie, la învoiala prin dijmă şi cl2.că pc moşie boierească. Boierul devine stăpîn absolut pe pămînt, avînd relaţii pe bază de învoieli cu ţă
ranul care ajunge forţă de muncă pe moşia sa.
*

Toate aceste documente prin aspectele vieţii social-economice ce
prezintă, prin limba şi datele toponimice etc. aduc o contribuţie importantă la cunoaşterea istoricului satului Bărbuleţ.

le

_;'

12

Istoria României, vol. II, Ed. Academiei, Buc. 1962, p. 854.
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în tările române se constată aU:t dualitatea regimului feudal şi a
,celui de ~bşte sătească liberă, cît şi dualitatea din sinul obştci : proprietatea privată şi cea devălmaşă (colectivă), prima în continuu progres
pe scama devălmăşiei, care, din rolul ci preponderent la început, dee,ade şi se sfărîmă necontenit pînă la lichidarL·a deplină. Prin sec.
!XIV-XV, în perioada de formare şi consolidare.' a st2.tclor feudale rom[1neşti, regimul obştilor era în floare, ele dcţir.înd cca mai marc parte a
solului, întinderea marilor domenii (domneşti, boiereşti, mănăstireşti)
fiind modestă. Imprejurările politice, precum războaiele c!C' apărare şi
suzeranitatea otomană, au favorizat extinclc!"L'a domeniului feudal în
paguba pămîntului satelor libere, care în sec. XVI-XVII se vind parţial
sau integral marilor deţinători de domenii ~i de capital cămătăresc,
devenind sate de şerbi, înglobate la domenii. In sec. XVIII-XIX, mai
ales după desfiinţarea şerbiei, concomitent cu procesul de împuţinare
a satelor libere, se petrece procesul de îngustare, apoi de lichidare a
devălmăşiei. ln scopul vînzării la un feudal sau la unii părtaşi mai înstă
riţi, ori al înzestrării fiilor, ţăranii devălmaşi procedează la ieşirea din
indiviziune, prin repartizarea dreptului fiecăruia, după ,,moşi" şi în
spiţă genealogică; marele hotar al satului se sfărîmă într-o scrie de
făşii din cc în ce mai înguste, numite delniţe, sfori, funii, şi acestea
in bucăţi ,,locuri".
Principiul excluderii străinilor de la cumpărarea loturilor ţără
neşti într-o metrocomie (comunitate agrară), care stă la baza dreptuiui
de protimisis din Imperiul bi7..antin, trebuie să fi fost respectat şi în
vechiul drept românesc din primele secole ale statului feudal. clar nu
este menţionat în documente. Dreptul de protimisis este apoi invocat
în mod curent din sec. al XVJ-lea încoace, cu toate că aparatul de stat
nu este vigilent spre a-l face totdeauna respectat de către cei puternici;
creat ca să garanteze integritatea satelor de moşneni şi răzeşi împotriva rapacităţii celor de sus, aceştia vor şti să-l ocolească, recurgînd
la achiziţia videană, deghizată prin danie sau hărăzire. ln modul acesta,
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urmind cele două cai.: individualizarea şi p 1.1h'erizarea devălmăşiei în
loturi ţărăneşti, pe de o parte, şi acapararea lor de către cei puternici,
pe de altă parte, asistăm - incepînd din sec. al XVIJ-lea la descompunerea şi lichidarea devălmă~iei unor sate libere, care în primele decenii ale sec. al XX-lea se reduce la stăpinirea în comun a unor ,.munţi'',
adică plaiuri alpine, de către moşneni. Cu aceasta s-a pus capăt unei
vechi întocmirii social-agrare, ce a sen·it unei mari părţi din ţărănimea
română ca fortăreaţă economică pină la reforma agrară din 1864 .

•
Printre satele dîmboviţene care au avut d'e înfruntat încă diP. sec.
al :XVII-iea asaltul agrofagilor amintim Brăneştii. Am înfăţişat, cu două
decenii în urmă 1), suferinţele indurate de !ocuitorii obştei devălmaşe,
din partea slugerului Diamandi Cărpenişanu, samesul Dimboviţei in
vremea domniei rapacelui Ioan Vodă Caragea. Este de reţinut însă că
nu slug<'rul Diamandi apare ca primul cotropitor care si-a propus să
de\'ină stăpinul mo~iei satului Hrăneşti, căci pruct>sul de acaparare treptată şi parţială a acestui hotar inC'l'pe după cum o atestă documentele ce s-au păstrat - încă din sec. al XVIJ-ll'a.
Cea mai ,·ec·he amintire a stăpînirii mo~iei satului Brăneşti se
consemnează în hotărnicia din 174:i noiembrie 28, akătuită de ispravnicii judeţului, St. Văcărescu şi I. Canela, şi de alţi boieri, în care se
arată că hotarul satului merge' pc cinci moşi, care se numeau : Bră
nescu, Mălurcanu, Ghiocescu, lnotescu şi Piscanu) 2. lntr-o hotărnicie·
ulterioară, din 1803 mai 29, întocmi~i de !il'trarul Ion Bălăceanu, c:ci
cinci moşi apar în altă ordine : Bran, Chior·, Mălureanu, Inotescu şi
Piscan 3), această variaţie putind fi o dovadă a principiului că într-o
devălmăşie, pină în momentul „alegerii părţilor'', adică al ieşirii din
indiviziune, dreptul unui moş (bătrin) este teoretic, nu concret.
Hotarul satului este un paralelogram ideal, eare în realitate nu-i
niciodată regulat, fiind mai îngust cind mijlocul, cbd unul din capete.
l\Iăsurători!e se făceau într-un chip prea rudimentar, dind naştere la
nedreptăţi şi contestaţii. Nu se măsura niciodată lungimea moşiei, a
hotarului sătc!-c devălmaş, sau a fiişiilor în care el se despărţea, ci numai lăţimea lor. Hotarul Brăneştilor ave::1 1 în 1743, lăţimea de 2775
stinjeni, aproximativ 5358 m., ceea ce revine la 555 stînjeni de moş ;
lungimea părţilor fiecărui moş era ega!ă cu a hotarului sătesc, care putea să varieze intre 8-12 km.
La jumătatea sec. al XVIJI-lea (1743), marele deţinător de stinjeni, care-şi înjghebase o mare proprietate, rupînd o bucată importantă
1 I. Ionaşcu, Răpirea pcfmintului ce aparţinea moşnenilor din Brineşti d~
c4tre boierul Dlamandi Cdrpenişanu„ in J)Teajma anului 1821, în „St. şi cerc, deisl medie", I, Bucureşti, 1950, p. 102-111.
2 Arh.
Stat. nuc., Mitropolia Tifrii Rom4neşti, pac. XLV--U.
3 Idem, ibid, pac. XLV-49.

https://biblioteca-digitala.ro

DIN LUPTA

ŢARANIMII DIMBOVIŢENE

217

din hotarul devălmaş era ;,mitropolia Tîrgoviştei", administrată de un
,,dicheu", arhimandritul Varlaam, care-şi alcătuise şi el, prin cumpără
turi, o moşioară bună în satul mai despre munte, Cucuteni. Mitropolia
deţinea prin danii şi cumpărături prover'.ite de la părtaşii celor cinci
moşi, 660 de stj., adică un sfert din hotarul satului, care pentru bunul
mers al exploatării s-au comasat deoparte : ,,Deci socotind între noi, ca
să nu călcăm cămin urile moşnenilor, dat-am partea sf. mitropolii pe din
sus, pe despre hotarul Şerbăneştilor". Rămineau moşnenilor 2115 stîn-jeni. Istoricul formării domeniului mitropolici în hotarul Brăneştilor,
prezentat confuz şi eronat în hotărnicia din 17 43, se lămureşte prin cercetarea atentă a documentelor păstrate la Arhivele statului (fondul
Mitropoliei). Cel care începe opera de acaparare în c1.cest hotar este
Bunea logofăt Grădişteanu, ctitorul schitului Vîlcana, zis Bunea, din
vecinătatea Brăneştilor, care prin aceasta, probabil, capătă calitatea de
cetaş al obştci satului şi „frate" cu moşncr..ii, şi folosind strîmtorarea
în care unii dintre ei se găseau, îi aserveşte împreună cu tot avutul
lor. Astfel, în 1633, Moga şi feciorul său Ion se \'Înd rumâni lui Bunca
cu toată moşia lor ce se va alege cu 5400 ele bani r,), iar în 2nul următor
fac acelaşi lucru Stan al Castei şi fiul pentru 5200 ele bani:;). în 1638
se vînd alţi doi moşneni din Brăncşti, Ianot:"i. cu fiii şi Micul cu fiii sai
Stan şi Ion, cum şi un Dumitru Fecioru cu fiii săi, din Putineiul de
Cîmp, probabil din Vlaşca G).
Puterea economică a negustorilor capătă mare amploare în sec.
iXVII ; aceştia fac acum o vie concurenţă boierilor în acţiunea de ase:-rvire a braţelor libere şi de acaparare a pămîntului moşnenesc. Bră
neştii ademenesc pe neguţătorii din Tîrgovişte, oraş la cale de o poştă
mai jos, care sub Matei Basarab îşi recapătă rolul de capitală ; ei caută
să-şi dureze aici chiar aşezări statornice, cu pivniţe de piatră pentru
concentrarea produselor ce adunau din satele acestui plai. Astfel, în
acela~i timp cu Bunea logofătul apare un compeţitor, ,,jupan" Avram
neguţătorul, cumpărînd în 1637 o vie de la Simedriu 7), iar în anul ~rmător altă vie de la fraţii Soare şi Lazăr 8). Cum s-au introdus în obşte
fără drept de frăţie sau protimisis nu se ştie ; fapt este că îndată, prin
acte ce ne lipsesc, el acaparează părţi de la mo~neni din tot hotarul şi
se statorniceşte deplin în sat, cumpărînd în 1642 „toată delniţa selişte
în sat" de la fiicele lui Ghirasie cu 10.600 asp1i, luînd 16 martori din
sat şi pe vătaful Neguţ din Ţîţa, la facerea zapisului 9). Pe ea îşi con4

6
G
7
8
9

Idem, ibid., pac. XLV-5.
Ibidem, pac. XLV-4.
Ibidem, XLV-7.
Ibidem, pac. XLV-6.
Ibidem, XL V-8.
Ibidem, pac. XLV-9.
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; ,,Căminul lui Avram cu pimniţa de
anaforaua din 1785 a lui Cirstea Voi-

11 ).

Murind Avram, in 1656, toată agoni5ib lui cade în mîinile boierului Neagoe mare postelnic din Săcueni, sat dimboviţean, unde acesta
tocmai zidise în 1655 o biserică nouă 12), văduva lui Avram, Coanda şi
cei doi fii, vînzindu-i „toată partea lor de ocină din sat din Brăneşti ...
cu casele şi cu riile ... şi din şezutul satului, cu vad de moară", laolaltă
cu partea din Vîlcana pe 365 de galbeni. Actul e semnat de 12 mari boi~ri luaţi ca martori 13). Din preţul vinzării şi din cele arătate în hotărnicia din 1743 H), averea lui Avram era importantă. Devenind păr
taş în sat, Neagoe Săcuianul caută a-şi spori moşia; el cumpără o
.,silişte aleasă, făn'i rumani şi fără locuri în cimp" de la Stan Stănică 15),
iar mai tirziu moşneanul Leuştean i se vinde rumân, pe care apoi îl
iartă de rumfmie lll), atunci dnd sili~tea lui din sat, împreună cu celeJaltc stăpiPiri - şi partea lui lanotă al lui Stan, fiul Costii din
moşul Piscan voi- fi dăruit(' de Neagoe vornicul Săcuianul mitropoliei, la 25 iunie 1677, prin diata făcută la Măxineni-R. Sărat, cind mergea cu Duca Vodă la oa„te în Moldova 17), danie confirmată şi de fiica
sa, Bălaşa Bucşanu, la 8 martie 1691 18). Şi cumpărăturile lui Bunea
Grădişteanu vor trece mai tirziu, împreună cu schitul său Vilcana, în
posesiunea mitropoliei 111). Astfel, cei doi mari jccmănitori de bunuri
moşneneşti le-au lichidat singuri in folosul domeniul funciar bisericesc.
Dar, mai înainte de a se produce această simplificare în devăl
măşie, apar noi emuli ai lui Avram, negu-;tori ca şi dinsul, minaţi
de aceleaşi puternice interese : Proca, ,,ce au fost şi staroste de negustori"., care işi va construi la fel C'ase aici, ,,siliştea caselor Procăi"' ai),
apoi jupan Cir.~tea :!I J şi trei al ţi C'Umpărători izolaţi, purtind la fol
titlul de jupan şi de bună seamă negustori : Stati ~), Fotea, care ia cu
zălog 17 stj. de la H.ada Armanca :.!3) şi cumpără apoi 40 stj. de moşie
,.aleasă" de la lanu C'U fraţii săi 2"), şi in fine Dumitru băcanul, care
10

Ibidem, XLV---41.

11

Ibidem, XLV---47.
N. Iorga, Studii şi documente, XV, p. 277.
Arh. Stat. Buc., Mitrop. Ţdrii Rom., pac. XLV-12.
H Ibidem, XLV---41.
.
15 Ibtd, XLV-13 (doc. din IG58 ian. 14).
lfi Ibid., XLV---40.
i; Jbid., pac. CLXXlll-3-t.
IH lbid., CLXXlll-55.
ii, lnchinarea acestui schit la mitropolie, ca urmare a unei cărţi făcute de
Climent ieromonah Grădiştea.nul încă la 18 martie 1726, se definitivează la
5 martie 1741 (Ibid., pac. L-33).
~'li /bid., XLV---41.
21 lbid., XLV-16.
22 Jbid., XLV-31 (doc. din 22 mai 1691).
21 lbid., XLVII-3 (.fără an, marlle 9).
~1 /bid., XLV-25.
11
13
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începe achiziţii mai tîrziu, în 1713, cu un vad de moară 2·i), o moşie
în Păiş de la „mătuşa Maria Grăuroae '.ltiJ", o livadă tot acolo 27 ) şi încă
alta în Brăneşti. Acest Dumitru băcanul locuia în Tîrgovişte şi la
moartea lui, în 1741, văduva sa Bălaşa închină mitropoliei toate aceste
cumpărători 28).

Dintre aceştia, Proca are o forţă economică mult s11pC'rioară ceel îşi va întinde sfera de activitate pentru scurt timp şi asupra marelui hotar al Şerbăneştilor (Pucioasa de azi), unde a rezidat
în sec. XVII şi XVIII vătăşia plaiului Ialomiţa. El pătnmde în Bră
neşti ca şi Avram, cumpărînd terenuri ce se aflau în proprietate privată, fără devălmăşie, la care dreptul de preferinţă sau protimisis poate
că nu se exercita cu stricteţe. La 2 iunie 1660, el cumpără de la Stoica
1'ălvănescu şi frate-său Radu, cu fiii lor, ,,o silişte de casă cu grădină"
cu 16 ughi 29). Nu s-a îngrijit măcar să-şi adune la facerea zapisului
cîţiva martori sau aldămăsari, pentru siguranţă ; sau poate că arhiva
mitropoliei n-a păstrat actul anterior de cumpărare de loc şi încetă
ţenire în Brăneşti, prevăzut cu ascmE.•nea garanţii de veridicitate. Fapt
este că prea curînd şi fulgerător cad în gheara-i lacomă - concurînd
pc latifundiarul Neagoe Săcui,rnu, care încetează achiziţiile lui începute cu patru ani înainte - locuri de silişte, drepturi la mor1ră şi părţi
întregi de moşie pc tot hotarnl devălmaş. Cîrstea neguţătorul, vărul lui
Proca 30 ), care cumpărase în acelaşi an, - cu ce drept, iar nu ştim o parte de moşie şi cu partea de moară de la Stan, fratele Oanei, cu
8 ughi 31), se lasă convins a o revinde lui Proca în acelaşi an, cu suma
~normă de 60 ughi 32). Este inadmisibilă aici o procedare corectă ;
faptul s-ar explica numai ca o manoperă : preţul s-a sporit de 8 ori
în zapis, nu şi în fapt, spre a da peste cap vreo reclamaţie de protimis1s,
care s-a şi produs ulterior. Proca cumpără apoi, în 1660, două „plirţi
de moară de lingă sat... iar vadul nu" 3.1) şi în 1662 o silişte vecină cu
„curtea dumnealui" 3'1)_ Curte înseamnă casă de zid, adesea cu etaJ, pe
r.are şi-o durase între cele d'ouă date, în mijlocul satului, pe siliştea
•cumpărată de la început. Un protest energic, dar egoist şi solitar, ridică
nwnai popa Voilă din Brăneşti, la doi ani după revînzarea cu vicleşug a
părţii lui Stan, fratele Oarn'i. El atacă, prin jalbă, la Yornicul de Tîrgolorlalţi;

Ibid.,
Jbid.,
Ibid.,
28 Ibid.,
2~ Ibid.,
:io Ibid.,
2.S

2G
27

XLV-5~.
XLV-36.
XL V-37.
XL V-53.
XLV-14.
XLV-20 (doc. de la Grigore vodă Ghica. din 3 mai IGG3, prin care
Iul Proca neguţătorul cumpărătorile din Brăneşti, în uima judecăţii

i se confLrrnă
cu popa Voilă).
::t Ibid., XLV-15.
:: 1 Ibid., XLV-16.
:~l Ibid., XVL-50 şi 51.
::1 Ibid„ XLV-17.
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vişte,
către

nu zapisul Cirstei, primul cumpărător străin, ci zapisul revînzării
Proca, şi, neputind să răscumpere din cauza preţului enorm de
60 ughi ,toată partea, ,.ii leapădă o parte de bani pentru o parte ·«din moşie„ ce se cheamă Priboiul"; vornicul îl dă rămas pe preot 35), avînd de
bună seamă legături cu negustorul. De teamă totuşi să nu i se clatine
stăpinirea, Proca aleargă la Grigore vodă Ghica, presupunem că nu c-u
mina goală, şi capătă o poruncă domnească de întărire a cumpărătoarei
la 16 marie 1662 JG). Urmează plingerea popii Voilă la divanul domnesc,
dar dreptatea n-o capătă nici acolo, căci la 3 mai 1663 domnul rep(;tă
întăritura da~ă, adăugind 5i litiginl. rezolvat cu fraza mincinoasă că :
atunci cind a vindut Cirstea „nimenea din moşneanii din sat şi din vecini nu s-au apucat să cumpere, ci au cumpărat-o văru-său Proca cu
ughi 60" 37 ).
Hrisovul nedrept consfinţea dreptul neguţătorului viclean şi lacom,
Proca, de părtaş în moşic, moşnean sau devălmaş, alături de ceilalţi cetaşi. Tare pe acesta, el se poartă ca lupul în stînă : adaugă două „laturi''
de la Mănei :5El1, curătura şi viia Neacşului 39) ; curătura
lui Stoica
Puzde '-0) ; laturea din Prihoiu, curătura şi trei laturi în Grind ale fedo•
rilor Oanii " 1), oameni strîmtoraţi pentru a se plăti „de birul haraciulut""2); partea de moară a lui Stoica Tălvan cu jumătate de vad 43), partea
de ocină a celor trei fii ai lui Gherghina „din funea lonăteştilor" fa"),
o cură tură ,,de fin" ~i două laturi de la Gheorghe tabacul "·;), altă silişte
„fngr6dită de la feciorii lui Bran ~G) ; în fine şi doi rumâni : Neacşul
lui Hadu Tălvan cu fiul Cirstea pe 12 lei !ai) şi Mihăilă, cu fiul Teodor
şi lucru neobişnuit - ,,cu fămeia" sa Neaga, numai pe 9 lei '18),
lmprcună cu părţile lor de moşie. Alt rumân al său, Nandul, e amintit în 1686 "9).
Operaţiile de mai largă desfăşurare de forţe ale lui Proca sint
de pe timpul lui Şerban Vodă, cind ia în zălug părţile a opt megiaşi
din Hrăneşti pentru suma de 13!1/2 ughi, prin care mai jumătate de
:ss Ibid.., XLV-20 (aceste detalii cu plingerea la vornicul de
relatate in hrisovul din 3 mai 1663).

Tîrgovişte

sînt

Ibid., XLV-18.
Ibid., XLV-20.
118 lbid., XLV-19 (doc. din 22 nov. 1662).
39 Ibid., XLV-22 (doc. din 8 iunie 1663).
,o lbid. XLV-21.
u lbid., XLV-23 (zapis din 27 iulie 1663).
~ lbid., XLV-24 (act din 1 martie 1664, in care feciorii lui Oană sint
Dumitru, Ian şi Soace).
~ lbid., XL V-26 (din 1672 oct. 6).
" lbid., XLV-28 (din 10 aprilie 1686).
45 lbid., XLV-29.
46 lbid., XL V-33 (din 1697 aprilie 12).
47 lbid., XLV-30 (d,in 1686 oct. 26).
411 lbid., CCCXIV-4 (din 1691 febr. 26. Proca e arătat ca staroste).
411 Idem, ms. 127, f. 365 (cu veleatul 7194, fără data lunară).
36
37
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sat era în mina lui 50). Dar cei opt inşi izbutesc a-şi înfiripa suma peste
zece ani şi scoţînd moşiile zălogite cu zapisul lor, în 1696, Proca le
iartă 18 ughi din datorie, dar nu ca un gest de generozitate. Din act
se simte că au fost mari fricţiuni între el şi moşneni ; de aceea, cu
preţul acesta, el îndatorează pe moşneni să-i recunoască toate achiziţiile făcute pînă atunci, ceea cc înseamnă că baza lui era şubredă, ilegală şi că orice divan domnesc, judccînd c11 dreptate; l-ar fi alungat
din devălmăşie. ,,Şi să avem pace 1tn1tl de d1tre altul - încheie zapisul - să lăcuim. cu toţii ca fraţii şi să nu mC?t fie gîlceavă întru noi".
Sancţiunea pentru contravenient era de „o sută ughi" 51 ).
A doua încercare de a deveni senior cu şerbi mulţi o face Proca
în satul vecin Şerbăneşti, unde, în 1686 sau 1587 "2), un grup mare de
moşneni se pare că nu toţi - în frunte cu Stoica. i se vînd rumâni ; încă din domnia lui Duca el îi împrumutase cu 45 ughi pentru
a se plăti de haraciu; moşnenii îl amină mereu cu plata timp de zece
a.ni, după care el, cu ajutorul administraţiei, îi adună de pe unde erau
f1 1 giţi şi-i sileşte, ca un teribil cămătar, să-i plătească suma dublă;
sătenii au plătit 22 ughi, dar pentru restul de 68 ughi i-a făcut rumâni
cu toate părtile lor de moşieri::). Peste un an, din cc cauză nu 5tim,
Proca, zis „Brăncscul", revinde pe cei 15 ,.rumâni" din Şerb2ncşti
spătarului Mihail Cantacuzino, pe acelaşi prct St, ).
O mică socoteală evidenţiază cruzimea <;,i rapacitatea cămătarului
Proca. In 1660, neguţătorul Cîrstca plătise partea lt!i Stan şi a soţiei
lui cu 8 ughi. evaluată de Proca la revînzarc cu 60 ughi, ceea ce înseamnă o uluitoare înşelătorie, căci partea lui Stan era probabil deopotrivă cu a lui Avram şi a fraţilor si'\i, c8.re aveau 40 stînjcni, partea
mamei lor, şi au vîndut-o în 1664 cu 8 ughi lui Fota cupeţul ;;:;)_ Acum,
în 1687, are îndrăzneala a preţui 15 megiaşi cu părţile lor, care în
total treceau de 1000 stj., numai la 64 ughi, pentru neplata cărora îi
obligă să i se închine prin zapis ca rumâni. cu tor1ti'\ mo~ia lor. el care
evaluase în scripte numai partea unui megiaş, fără persoană; la 60
ughi!
Un destin crud lovi pc neguţătorul Proca, om cu mcirc vază în
Tîrgovişte la sfîrşitul sec. XVII. Pierzînd probabil banii în alte afaceri.
el se împrumută la Mihai medelnicerul. zălo,gind ,,casele cH pii:niţa de
piatrc1 din Tîrr;oviştc. L"iil!? din Dealul Vif orîtei. şi toată part!?a de moşie
de la Brc1neşti cu rumâni şi cu moara ce este acolo", dar „c;cc1pcitînd",
:;o Se pare că zălogirea s-a făcut în 1G86, căci în actul de anulare a acesteia
se vorbeşte de 10 ani trecuţi ; actul zălogirii nu s-a păstrat, el fiind încredinţat
celor ce au plăti~ datoria către Proca.
01
Arh. St;:;t. Buc., Mitrop. Ţării Rom., pac. XLV-32 (din 1G9G noiembrie 21).
2
'' Deoarece în ms. apare numai văleatul 7Hl5. fără dala lunară, actul poate
fi din 1686 sau 1687.
5
:i Arh. Stat. Buc., M-rea Mărgineni, ms. 454, f. 319-320.
r,,5 Ibid., ms. 454. f. :l20. Şi aici apare numai văleatul 7196 (deci 1G87 sau 1688).
:; Idem, l\litrop. Ţării Rom., pac. XLV-25 (din 1664 martie 4).
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zice actul, se călugări cu numele Partenie şi, la 1708 iulie 15, vîndu
întreaga lui avere, agonisită cu fraude, milă şi cămătărie, creditorului,
in preţul a 1000 taleri în care intrau capete şi dobînzi, ,,măcar că

aceste toate nu fac

preţul

acestor bani"

56

J.

Bălaşa,

văduva medelnicerului, care era fiica marelui ban Vintilă Corbeanu, n-apucă să-şi mai sporească moşia cumpărată, afară de

patru „laturi'' de fin de la un vecin, Stoica Graur, în 1711 56), căci
achiziţii făcea, in anii 1711-1714, de la moşnenii strimtoraţi un Dumitru băcanul, cumpărători care se vor opri curînd, lăsîndu-le în stă
pînire ,·ăduvei sale, pe nume tot Bălaşa.
Este interesc1nt de a constata că, aici în Hrăneşti, judecind după
actele CE posedăm - ne lipseşte arhiva moşnenilor - vînzările încetează în prima jumătate a sec. XVIII ~•i). Alt fenomen interesant este
că toate grupele de ac:hiziţii se varsă rind pe rînd, în stăpînire bise•
ricească. Cea dinlîi Bălaşă, văduva grecului Mihail Macris din !anina,
medelnicerul, stăpîni moşia înjghebată de Proca în devălmăşie cu moş
nenii Hrăneşti fără a şi-o osebi, luîndu-i tot venitul, pină la 1723,
cînd, simţindu-se la sfirşitul \"ieţii. o închină schitului Vîlcana, în temeiul prietepiei C'C' legao;;e pe soţul său Mihai, cu egumenul Climent
Grădişeanu şi pentni motivul ,.că această mo~ie n-a fost a neamului
nostru", zise Man da slugereasa, sora Bălă~ii. care face actul de danie .r.i-). ln 1741, şi C'Calaltă Bălaşă, ,,băcăneasa din Tirgovişte" dărueşte
c·11mpărătorilc făcute de soţul ei. mitropoliei [,9 ).
Domeniul funci<.1r al mitropoliei Tirgovişte, condusă de un ,,dicheu" - dicheofila.x, cu rang df' arhimandrit, era deja format in prima
jumătate a sec. XVIII, şi considerabil, dar compus din părţi amestecate
în to\i moşii devălmaşi ai satului ~i deci greu de administrat. Se impunea o akgere, comasare şi hotărnicie separată, deosebindu-l din
hotarul satului, de5i teoretic fădnd p3rte din el, prin pietre de hotar.
All'.'gerca se făcea prin verificarea ac-telor de proprietate la faţa locului de către 3, 6. 12 sau 24 ,.lwieri", în număn:l cărora se socoteau
şi dericii şi megiaşii săteni chemaţi ca judecători (jurători) sau martori. Astfel, hotărnicia făcută pentru această împrejurare în 1743 r10iembrie 28 este semnată de doi ispravnici de judeţ, Iordache Canela şi
Ştefan Văcărescu, egumenul m-rii Dealu şi „şase boiernaşi", zice actul,
incluzînd intre din~ii pe dichiul Onolrei, care, fiind parte interesată, nu
56

lbid., pac. XLV-35.
O dovad{t indirectă e hotărnicia din 1743, care distililge numai doi posesori : mitropolia de o parte cu 660 stj. şi devălmăşia de alta cu 2115 stj.
:,s lbid., ~c. XLV-38 şi 39 (din 28 oct. 1723; această Manda, iarăşi văduvă,
fusese căsătorită cu un grec, Iorga fost mare sluger în vremea lui C. Brîncoveanu,
urmaşii lor se ,·or numi Costescu, după o moşie Costeşti din Dîmboviţa, şi voi:ocupa importante dregătorii în stat in a doua jumătate a sec. XVIII şi în veacul
r,;

următor).
!19 lbid.,

pac. XLV-53.
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putea semna, aşa că avem numai opt semnături, în total nouă inşi 60 ), pe
cînd anaforaoa celor trei boieri judecători din 1747 zice că hotărnicia se
făcuse cu 24 boieri 61 ), iar cartea lui Bălăceanu din 1803 vorbeşte de
12 boiernaşi, iar mai jos de 24, referindu-se la dînsa 62). Explicaţia stă
în faptul că ispravnicii şi egumenul mănăstirii Dealu erau socotiţi fiecare
drept 6 „boiernaşi" care, împreună cu megiaşii, formau 24 de alegători
ai hotarelor. Cei doi ispravnici, împreună cu cei şase şi dichiul, vin la
Brăneşti, unde ,,fiind faţă toţi bătrînii, satului", au cercetat actele de
danie şi au purces „să aleagă şi să hotărască toată dania sf. mitropolii
de către alţi moşneni deoparte". Ca să „nu calce căminu rile moşnenilor",
au comasat toţi stînjenii mitropoliei în partea cie nord „despre hotarul
Şerbăneştilor", 660 stj. lăţime.
în această alcătuire au intrat părţile de moşie achiziţionate direct
de la moşneni de către cei trei negustori, Avram, Proca, Băcanul, pc
care primii doi le-au transmis la boieri şi aceşti2- mitropoliei şi, în plus,
probabil unelP achiziţii mărunte, dovedite prin diverse acte de la alţi
negustori ca Stati 63), Fota cu 40 stj. 61i) ori Chirca Hulubescul 65), căci
altfel n-a.r avea rost prezenţa acestor zapise de cumpărătoare în fond,
deşi n-avem dovada lichidării lor în posesiunea mitropoliei.
Deducem că arhiva Mitropoliei, secţia Dîmboviţa, era rău ţinutii,
cac1 o parte din actele de achiziţie s-au pierdut, altele, precum sînt
acestea, apar fără rost, iar condicarul, cînd le trcmscrie în Condici, de
altfel cu multe greşeli şi fără ordine strict cronologică, nu ctă explicaţje
asupra lipsei unora sau prezenţei fără rost a altora.
Nici hotărnicia din 1743 noiembrie nu e sistematică si constiincioasă ca de ex. aceea făcută la Cucuteni îrr 1739, tot asup~·a pos esiunilor mitropoliei ; acolo se arată precis procedura, numărul actelor de
achiziţie, suma stînjenilor aduşi de fiecare donator în parte ş.a. 6G). Ea
nu documentează cum s-a ajuns la suma de 66Ci stj. în hotărnicia Br[1neştilor din 1743, se afirmi\ că creditorul lui Proca neguţătorul a fost
Iorga fost mare slugcr, soţul Marrdei, care face actul de închinare în
numele sorei ei, Bălaşa, 2.cec1.sb bolnavă fiinct, cîncl de fapt creditor a
fost Mihai medelnicerul.
După ce alege, comasează, măsoară şi împictruieşte domeniu! mitropoliei, separîndu-1 din devălmăşia moşner.ilor, cu 660 stj. la un capăt,
660 la mijloc şi 560 la celălalt capăt, hotarnicii constată şi cîteva ,,delniţe înfundate", în sat, care nu se putc2u comasa : ,,siliştea caselor
Procăi", ,,siliştea lui Avram neguţătoriul cu pimniţă de piialră", măsu0

60

ut
G2
fi3

tVi
G5

66

Ibid., pac. XLV-41.
Ibid., XLV-42.
Ibid., XLV-49.
Ibid., XLV-31.
Ibid., XL V-25.
lbid., XLV-11.
Ibid., pac. XXXVIII-77, 78.
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rate precis m stinjeni, apoi ,,delniţa lui Leuştean rumdnul d-lui Neagoe
Săcuianul" pentru care „megiaşii din Brăneşti, împreună cu preoţii"
au dat „cartea de adeverinţă" că Leuşteanu, rumânul banului Neagoe
Săcuianul a fost „iertat de rumânie" de d-lui banul, dar siliştea lui din
sat, hotărnicită cu pietre, ,,au rămas bună a sf. mitropolii, dată danie de
d-lui banul" .6 iJ. In afară de aceste trei delniţe din sat, şi de delniţele
din Priboiu, un codru de loc cu hot«r separat, ,,ce sînt date cu foaia
noastră să le stăpinească sf. mitropolie" foaie dispărută - altele să
nu ceară mitropolia, zic hotarnicii, .,pentru că la hotărnicie aşa s-au făcut
aşezămintul : celui ce i s-a luat toată partea, în cimp şi în pădure şi
in a-pă, să rămie siliştea căminului in sat" ; adică sătenii cu părţile de
moşie din devălmăşie, ,,curături şi laturi", să rămină stăpîni pe siliştele
l,,r. adic-ă locurile de e2să şi grădină din sat.
Peste trei ani. moşnenii din Brărieşti, în scop de a restringe posP.siunea mitropoliei, ,.trag în judecată" pe noul dicheu, Varlaam, fă
dnd „apelaţie" sub pretextul că hotarul intreg, cel vechi, al moşiei
Brăneştilor are cu o mie de stj. mai puţin decit au scos boierii hotarnici. Li s-a cerut dovadă şi zapis că se obligă ei a plăti ,,cheltuiala"
pentru o nouă hotărnicie dacă greşesc, iar mitropolia va plăti „dacă
zisele lor sint adevărate"; auzind aşa, ei „s-au sculat şi au fugit" t'o8J.
Un mic incident se iveşte mai tîrziu : dichiul Samuil. spre a pune în
Yaloare viile părăginite le dă în 1768 cu „otaştină" spre replantare
l11i Andr<:'i Şerban : după şapte ani se ridică ,,popa Ioan din Briineşti",
obligind pe:- Racla \'ădu\'a să-i plătească lui otaştina, fiindcă replantaţia
s-ar afla pc proprietatea lui, nu pe a mitropoliei. El aduce la judecată
adc în c-are „nu se spune de vie cu pă.m.intul ei, ci numai SALIVIŢA 69
şi cu nam.cstitle ei şi obraţiUe ei cu livezi de pomi". Preotul stăruie a-i
turbura stăpirairea, dar in urmă pierde şi va plăti paguba 70).
Intre timp, incălcările c;ătenilor în domeniul mitropoliei se indeSl'SC şi nu li se mai poate pune frit:. La 1785, Mihai Vodă Şuţu dă
ordin ispravnicilor să cerceteze o plingere a „epitropului" mitropoliei,
pentru împresurările ce fac vecinii în moşiile mitropoliei atit la Hră
neşti dt şi cele din satele acestui plaiu : Fieni, Cucuteni, Ţîţa, Pietroşiţa etc. i 1). Cirstea Voincscu, fost al treilea logofăt, zis şi Cirstică,
mcrgind la cercetare împreună c-u epitropul -;;i cu egumer..ul Dealului,
află că, dupi=i 36 ani, multe pietre de hotar au fost înlăturate, iar
,.moştenii Şerbăneşti", vecini la nord, erau in pricină cu moştenii
Hriineşti", vecini în latura opusă, asupra punctelor de hotare ale „trălbid .. XLV-40 (din 28 iunie 1743).
Ibid., XLV-42 (din 28 ian. 1747).
m Termen format din sl. maced. sali
:iumai + rom. viţă
plant::rţie
de vie.
;o Jbid., pac. XLV--4 (din 6 oct. 1775) şi XLV-44 (din 21 febr. 1785).
71 lbid., XL V---45 (din 8 iunie 1705).
i;;
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surei" din mijlocul moşiei, şi spre dovedirea acestora s-a decis a se
sc-oate o carte de blestem asupra Şerbăneştilor ; la cele două capete s-a
lămurit adevărul.

La verificarea celor trei silişti înfundate din sat, în anafora li ~c
zice „căminuri", se iscă o gîlceavă şi mai gravă, cu acte de violentă,
unele pietre fiind lipsă. Doi fraţi Tîlvan „au sărit cu mare striqare }i
cu cuvinte proaste asupra păr. igumen, dindu-i şi brînci", iar pe slujitorul boierului hot2rnic l-au luat la ciomege, aruncîndu-i toporul în
gîrlă şi „strigînd să vie sătenii să arunce în gîrlă pe slujitor şi pe oamc>nii
mănăstirii". Boierul cu ai săi o iau la sănătoasa. La căminul lui Proca
la fel lipseau pietrile, multe părţi erau împresurate şi vîndute la alţii.
Altă pricinuire se iscă. la livezile din Păiş, între sătenii Brăncşti şi
cei din Glodeni. După o extrem de complicată verificare prin martori
a acestora, acceptată de moştenii Brăneşti şi respinsă de Onceştii din
Glodcni, afară de unul, se încheie cercetarea lui Cîrstică, lăsînd trei
ciiferende deschise 72), fără să atingă chestiunea delniţelor din Priboiu.
·( ~nul s-a lichidat prin zapisul din 4 decembrie 17!)2. abia după 7 ani 7:;);
prin acesta Brăneştii se învoiau să accepte mărturia Şerbăneştilor, Ccffl'
primiseră cartea d'e blestem a mitropolitului Grigoric. dacă l'Î vor repeta ceremonia cărţii „înaintea judecăţii" de faţă cu dînşii.
La judecata ispravnicilor din 30 decembrit• 17~J2 erau chemate,
prin delegaţi, amîndouă cetele de moşneni ; Brăneştii motivau împotrivirea lor fiindcă „la priimirea cărţii de blestem din anul 1785, n-au
fost şi ei de faţă ca să vază cum o priimesc ,';,erbăneştii". Aceştia repetă primirea în incintă, de faţă cu un arhiereu : ,,cu sărutare au
priimit-o în mîinile lor", zicînd că adevărate sînt semnele ce stau scrise
în dosul cărţii de blestem ; ispravnicul pune capăt litigiului prin carka sa d{' judecată '").
*

în 1803, Ion Bălăceanu. fost marc şetrar, este însărcinat de domn
a face o hotărnicie, de data aceasta a întregii moşii a Brăneştilor, fără
să arate motivul, cum se face de obicei. însoţit de Azaria, ca vechil
din partea mitropoliei, ~i de megiaşii Şcrbăneşti pentru hotarul vecin
cu dînşii, fără să ia parte· vecinii de pc celelalte laturi, moşnenii Bră
neşti aduc scrisorile lor ; boierul
citi unele „copii de hrisoave" din
care se vede „că cumpără cinci oameni moşia piste apa Ialomiţei". Cartea lui de hotărînicie e plină de contradicţii şi lacune. Contradicţii: a)
nu determină dacă „peste Ialomiţa" înseamnă la vest sau la est, iar
la măsur§toarc constată c5. Ialomiţa desparte două trupuri dt' moşic
n lbid., XLV-4î (din 20 dec. 1785).
7 ::

71

J5 -

lbid

Ibii'.

XLV-46
XL V-48:

c. 5GO
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tot ale Brăneştilor; b) deşi spune că moşnenii nu-şi putură da seama
cine se trag din cei cinci moşi, ca să facă distribuţia genealogică a p;frţilor cuvenite fiecăruia, consultind hotărnicia din 1743, care nici
ea nu se ocupase de genealogia generaţiei ele atunci, s-a încumetat,
pe ce bază nu ştim, a distribui cărţi fiecărui moştean ca „să stăpî
nească fieştecare om din neamul lui, sau de moştenire, sau de cumpărătoare, sau de locuri ia.fundate ce i se cuvine".
Exemplarul ce avem. atit in original cît şi în copie i.i), dC'şi foarteclar ca procedură, este prC'a simplist ca aplicare pe teren şi cu neiertate lacune : a) pentru că lasă vreo 40 locuri goale după cuvîntul
,,stlnjeni", unde trebuie cifrele ; b) nu arată cakulul părţilor vindL,te
şi al celor rămase din fiecare moş şi nu ştim ce fel de cărţi a distribuit
moşnenilor; c) nu aratA dacă a măsur~t şi însemnat pe kren părţile
alese ca să fim siguri că s-a efectuat o adevărată sf ărîmare a devălmă
şiei înlocuită pretutindN1i cu proprietate privată. Anaforaua marilor
boieri din 2 martie 1819 atestă di „numai la ciiminurile caselor şi sili.şte" era stăpînire particulară, ,,iar la pădure ,'.ii altele mici o împiirţeală nu s-au făcut, ci stăpinesc pănă in ziua de astăzi deavalma" iGJ.
Din hotărnicia de la 1803. deducem însă că mo~ia Brăneştilor era compusă din două trupuri : unul pC' drc•apta Ialomiţei, pe care se aşezase
satul şi altul pc stinga C'i ; din primul s-a defalcat un sfert, proprietatea mitropoliei ; nu ne dă însă cifrele ';pn• a cunoaşte raportul de·
mărime între ele. lnşiruirea moşilor pe len•n diferă la ambele trupuri,
fără motiv. Din citirea c>i putem trage schema alrit11ratu.
La începutul sec-. al XIX-iea, devălmăşi~ Briir.l'stilor nu era lichidată. Blocul devălma5 al moşnenilor biruisl'
toate impr('jurările
vitregc pină atunci - politice, sociale, economice fără să piardă
mai mult de un sfort dintr-un trup de moşie. In secolul acesta apar
însă in satele planului alt gen de acaparatori, cu mult mai îndrăzneţi„
mai influenţi şi mai violenţi, în genul lui Diamandi Cărp('nişanu, a
cărui sălbatică acţiune de deposedare a moşnenilor Br5ne~ti am înfă
ţi5at-o în studiul de acum 20 de ani. Cinismul, brutalitatea şi aviditatea de păm.int a acestui sameş al judeţului Dîmboviţa, car2 a reuşit
să sfărime devălmăşia satului în devălmăşii de cete, sint expuse într-osplendidă limbă populară, cu evocări de scene apocaliptice, in declaraţiile pe care sătenii bătuţi, închişi prin coşare de vite iarna şi supuşi sufocării cu fum de ardei şi bălegar pentru a-şi înstrăina ocina
le-au dat, la judecata purtată cu odiosul dregător venal, lipsit de orice
omenie. Sînt mişcătoare pagini d~ literatură populară, care merită să
fie date integral la lumină.
75

76

Ibid., XL V-49 ; ms. 134, f. 378 v lonaşC'u, op cit., p. 103.
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ANEXE
( 1819 februarie. ) Declaraţiile date de unii locuitori din Brăneşti-Dimboviţa
judecătii ce au avut cu slugerul Diamandi Cărpenişanu.

cu prilejul

1

,,De aici se incepe tacrirwile moşnenilor ce eu d3t".
Arcitarea ce face GLiQore Pindaru din moşu Milureanu.
1n fiinţ.ă arăt şi eu că avind 13 stănjini moşie tot în hot.arul acesta, şi in
rânduri viind la mine ca or bani să primesc pă slAnjinii cei sus ară
sau nevrind, şi în silnicie luindu-i de la mine, mi-i va stăpini.
Pentru care. ca unul ce şi eu vreo altă bogăţie ne mai avînd, cu totul n-am
vrut. Apoi mai Ja urmă, dudndu-să acasă la mine au aruncat banii cu sila soţii
mele, făclnd zapis in silă pentru ca sA aibă intru slăpinirea sa aceşti stănjini.
La urmă nu i-au f05t în destul prada cu care m-au silit de m-au sărăcit ; apoi
fiind eu scutelnic, şi avlnd un copil holteiu in casă de ajutor, ne-am pomenit
cu copilu fără veste inchis de către :zapciu. ca !<t1 dea talere 33, parale 8, căci
i-au \'enit de ~ sArăfie, fiindcă este fecior de scutelnic, şi avind moşie. de ce
nu o vinde : pentru aceia i să cere aceşti bani. Mergind tînguindu-mă ca un
părinte pentru dinsul la zapciu, ca să-l slobooză până cind îmi voiu vinde o vacă.
ce o aveam la uşă, să plătesc acea!-tă satarA ce sa cere prin-tregu, lucru care
nu s-au mai pomenit şi nici in cisla satului i-A pusese, mi-au dat răspuns : că
ştiu eu de unde să iau bani, adică de la lsmandi. şi nedindu-mi răgaz, au fjcut
cum s-au priceput, au luat şi aceşti slAnHni ai copilului, ce mai sus să arată, în
silă. drept aceşti bani. Care ace-;te patimi. în frica lui DumnHeu arăt, şi cer C"a
s{. mi să întoarcă s~njinll.
Eu GHgore Prună Pindaru.
Mai ales că aceste urmări ce să fAcea la toti de obşte cu silă turcească,
ştiind că şi fralii mei anume : Pană şi Stan au şi ei moşie, fără zăbavă aducindu-i cu mumbaşiri, f-au supus şi pă dinşii de ş-au dat, de frică, st.ănjinii lor
ce-i ..i,·ca. intocmai cit şi pă mine. Ei fiind scutelnici, iarăşi cu frici mari ce le
da lor. cum că stApinil lor au murit şi că pe ei va să-i dea în bir, şi cu alte
mijloace mincinoase, le-au luat şi moşia lor din mină. Şi dindu-le pace pănă &stă
iarnă, iarăşi le-au trimis de i-au adus, spl'riindu-le copiii şi muerile, luindu-i, du'cindu-i ,)a slugeru lamandi, i-au silit ca s;l mai dea alte 1scăliturl. că nu să vor
mai scula. el dă bunAvoe s-au dat această moşie, iar nu din silă s-au dat.
Eu Pană
Eu Stan brat (fratele său).
ln frica lui I:iumnezeu arătăm.
Al treilea pricină cu luare de moşie precum şi de la verii miei anume : Vlad
şi Stanciu) brat 1• şi Stan, avind şi iarăşi opotrivă cu noi moşie, alăturea cu
noi, în silă le-au luat şi moşiia lc-r neavînd noi dă ştire, neiscălindu-ne nici
unul, şi mai virtos că nici măcar i-au fost voia să-şi dea mo5iia de bună, oe, ci
în silă ,;-au luat, să nu fie căzruţi mai mult.
Eu Stan i Stanciu) şi Vlad brat, in frica lui Dumnezeu arătăm.
nenumărate
t.aţi zicind,

şi

Arătarea a lui Ion Miiu, din moş Mălureanu. cum mi-au fost vînzarea moşii
schimbul cu dumnealui sluoerul Iamandi, precum mai 10s arăt.

Eu fiind scutelnic al dumneei cocoanii Zoiţii Cantacuzino, şi începind a
dumnealui de la ceilalti moşneni, prin Gheorghe Stegaru, ce era d:-agom:m dumnealui de-i cumpăra mo!-ie, au venit acel d!'agoman în cinci-şase rinduri

cumpăra

1

brat, slav.

= frate.

https://biblioteca-digitala.ro

DIN LUPTA

ŢARAC'JI11UI DIM130VIŢENE

-

ANEXE

229

la mine. şi zicîndu-mi ca să vînz şi eu moşie, că nu pătimesc bine, că mă dă
slugeru la bir şi nu mai văz casa cu ochii. Dumnealui fiind sameş în putere, şi
mie făcîndu-mi-să frică, de mare nevoe i-am vîndut stăn.iîni 13. După aceasta
mai m-au lăsat dooă săptămîni, şi singur mi-au zis să-i vînz toată moşiia cit o
aveam, ,,ca să \i se ia bicele după spinare, iar dă nu-mi vimzi ţi se duce pielea
gunoi". Iar eu i-am spus că moşie de vînzare nu am. Au tăcut păsuindu-mă pănă
toamna, şi văzînd că nu-i vînz moşie, m-au dat în bir cu patru luni după urmă,
cerindu-mi talere 70, care aceşti mi-au şi luat. După aceasta m-am înfricoşat şi
i-am făcut zapis pă stănjîni 22 din moşuJ Ghioc, care bani dintr-aceşti stănjîni,
talere 70, nu i-am luat nici acuma, fiindcă n-am avut moşie de vînzare. După
aceasta i,a,r cu sila m-au făcut scutelnic al dumnealui, şi cu feluri de tertipuri
şi siluiri m-au făcut de am făcut schimb cu dumnealui. Care acel schimbu nu
mi-au fost cu ,·oe, sau că am stăpînit, ori că mi-au arătat, ci numai ca să-mi
răpească moşiia de la mînă. După aceasta iarăşi s-au pus cu sila în spinarea
mea, şi acest schimb care mai sus arăt, m-au făcut de am vîndut de frică. Care
banii acestor stănjîni nu i-am primit, fără numai talere 10, şi a<'eştiia de frică
i-am luat, iar nu că am avut moşie de vînzare. După aceasta iar m-au apucat
cu mare strînsooire cu slujitor, şi m-au dus la tărgu lu dumnealui, şi aşa-mi
zicînd : ,,Ai să facem schimbu cu moşiia de peste Ialumiţă", să-mi dea moşie
în Ruda. Eu am zis că să mi-o dea dă pomană nu-mi trebueşete, că eu n-am moşie
ca să schimbu, nici de vînzare. ci şi care ţi-am vîndut nu mi-au fost cu voc.
Dumnealui zise : schimbă, că mie nu-mi este pentru schimbu. ci numai întru
schimbu cu tine. Eu nevrînd să. fac schimbu, au început a mă înjura, care era
să mă bată să mă omoare. Eu am dat dosul pă U'>ă afară, şi dumnealui au trimis
pă Dumitru mazilu, omul dumnealui, şi m-au dus cu sila, şi de mare frică am
fa.cut schimb, care schimb nu mi--au fost cu voe, nici că am mai avut moşie
de vînzare. Şi acestea le arăt în frica lui Dumnezeu, şi pociu primi şi blestEm,
că moşie de vînzare n-am avut, şi văzînd că nu voiu să schimb cu dumnealui,
au venit şi mi-au încărcat patru cară de fin făcut gata, şi mi-au lăsat vitele
muritoare de foame, şi poci primi şi blestem.
Ion Miiu din moşul Mălureanul.
2
Arătarea

mea, a lui Ianache sin Oprea Geală.

Eu cer cu protimisis ca să mi se dea stănjînii ce i-au cumpărat dumnealui
la Bucur, frati-mieu, fără ştirea mea, şi a celorlalti fraţi ai miei : nici c;"1
sînt iscălit în zapisele acelea. Mai cer cu protimisis ca să răscumpăr şi stănjî 11 ii
ce i-au cumpăr2.t de la verii miei şi fratii de moşie, şi nu sînt iscălit în zapise.
Căci cînd s-au judecat frnti-mieu aici cu dumne,.lui, de la judecată mi s-au ctat
acele zapise. Apoi noi neavînd bani, i-am dat adeverinţă de bani ca să-i plătim
fără dobîndă, şi am fost păsuit nurr,ai pănă au venit dumnealui la Tărgovişte.
Am văzut că m-au dat în bir cu un lude, cerîndu-mi talere 63 şi parale 8,
dindu-mi înscris la zapciu ca să-i plătesc aceşti bani. şi cerindu-mi soroc, mi-au
dat soroc. Şi dindu-mi drumul ca să-mi fac bani, pă dealtă parte au venit siujito:r
de la dumnealui şi m-au luat de m-au dus la Tărgovişte şi mi-au luat zapisul,
iar nu m-au lăsat ca să-i dau bani după adeverintă, încă m-au silit de i-am dat
adeverimţă că nu mă voi mai scula asupra dumnealui : pă care :arătări pociu
priimi şi blestem. Iar protimisisul îl cer la cinstita judecată ca să mi se clea.
Ianache sin Oprea Gea:l.ă.
dă
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4
Ar4tările

mele

(ale}

lamandi cind mi-au luat

lui Dumitru Geală, cum am p4timit di la coconul
din mină, cum mai jos arăt pă rin<I.

moşiia

Că eu mA aflam pogonar de 10 ani de zile la viia sfintii mănăstiri lui
l\lihaiu Vodă, şi acum la vînzarea mo;,;ii m-au luat de acolo şi m-au dat la
sat dupe urmă cu talere 80, şi m-a dat zapis de la închisoare şi de la bătae,
\iindu-mă la închisoare trei zile şi trei nopţi. Iar eu am zis că nici nu ştiu ce
parte de moşie am, ca să ,·inz. din partea fraţilor miei.
Iar dumnealui numitul, zise că numRi să-i fac zapis la mină, că dragomanul
dumnealui ştie cită moşie am. şi s-a arăta. Iar după ce i-:im dat zapis, socotiră
bine stAnjinii lor după cum vrură ei şi mă mai găsi şi dator, şi mai rAmăseiu
d 1tor 5 talere, 5 lei. şi-mi luă pentru aceşti bani, îmi luoă un rimătoc de porc
ele doi ani, iarăşi după voia lor, neslobozindu-mă ca sl\-m fac banii. Si pentru
arestea arăt în frica lui Dumne7..eu şi primesc şi blestem.
Eu Dumitru Geală adeverez.

s
Arătarea

mea, a lui Dumilru Pre:dii din

moş

Bran.

Eu avînd mosie ele zestre, şi tot trimitea dumnealui slugeru oamenii săi
zicea că să-i ,•înz moşiia. iar eu ii ziceam că moşii.a este a nevestit dă
zestre. ln cea după urmă, cînd au venit popa Gheorghe şi mi-au zis oa să vinz
moşiia cA o sA pătimesc ca cei11111L de ne,·oe ce eram sl fac : i-am vîndut peste
~irlA 28 de stAnjini, fă.!'A voia neveslii, căci vedeam ce pătimea ceilalţi : cA cum
aput'ase de Intrase at'olo. apoi umbla ca un leu între noi. Asemenea şi Stan
Popescul au vîndut, tot silit, mo.c;lia pă linRA moşlia mea de zestre. pă care acum
cer de la cinstita judecat! ca sA mi sA dea inapol şi stAnjînil nevestii de zestre.
sl cu protimisis stAnjinil lui Stan. nefiind isdilită nevastă mea şi eu in zapisul
lui Stan. Acestea le arăt în frka lui Dumnezeu.
şi-ml

6

Ar4tarea mea.

Neacşulul

Tălran,

cum mi-au fost uinzarea

moşii

la dum-

nealui sluger, precum mal jos arat4.

CAzind ceilalti Craii aJ miel. şi neamuri mie de moşie. într-o patimă de hoţie,
fiind, i-au luat sl i-au închis la isprăvnicat. şi ţiindu-i la gros. i-au
rinduit isprAvnicatul ca să-şi fad gloaba. Şi aşa el răcind gloaba, şi dumnealui
sameş fiind alur.cea în a sa putere. şi fiind cugetul dumnealui ca să ne ia mo.,;iia.
n-au vrut să le ia bani, ci le-au cerut moşiia, care moşie o aveam neîmi;:-ărlită
intre noi. Şi asa ei zicindu-i dumnealui c::i să ne aducă şi pă noi să fim la vîn:,..area moşii. 5i aşa dumnealui t.rimiţind slujitor ne-au dus arolo la casa dum•
nealui. Şi aşa siliţi fiind, toti am dat zapi'i de o sută de stănjîni, care zapis l-am
iscălit de fricA, nefiind mie voia -:,i neavînd mosie de vînza.re. După aceasta. mai
r.:imîindu-mi moşie nevindu-tă, m-au dat înscris zapciilor plăşii, şi a.şa zapciu
ne-au închis într-un coşar cu rimători, cu jujae, ca doar de ne-om speriia să
d,im mosiia. Şi văzînd că nu-i vinz moşie, ne-au legat cite doi într-o fWlie, cot
la cot. şi aşa pl!rt.indu-ne pă drumul cel mare, zicîndu-ne să vindem moşiia dum1Palui sameşului.
Şi ao;a, de mare frică si nevoe, i-am vîndut stănjînii peste lalumiţă, de la
închisoare. Care fiind la această patimă şi Petre diiaconul, ce era atunci în
dajdie. au fost cu mine inpreun:1, şi aşa de mare frică i-am vîndut, iar nu că
borfaşi
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moşie

de vînzare. Care luîndu-mă slujitorul. cu a dumnealui poruncă,
vînz moşiia. mi s-au întîmplât de au bolnăvit nevasta şi âu
din pricina dumnealui. Şi aceasta arăt în frica lui Dumnezeu şi
bl0stem.

ducîndu-mă ca
zăcut doi ani

pociu primi

şi

~ă

7
Arătarea

mea. a Oprii sin diiaconul Neagoe din

moş

Ghioc.

Eu dus fiind cu slujitor la. Tărgovişte, cu feluri de siluiri i-am vîndut stân13½ din Coasta Netedă pănă în Vîlcana. Şi mai avînd la cîmp trei pogoane
de loc, şi aflîndu-mă dator la un neguţător talere DO. am cerut dumnealui ~!ugerului ca să-m de<11 talere 30 pă pogon, iar dumnec:lui au zis d1-m dă numai
zece. Eu i-am zis că nu, c-o să mă plătesc de la acel neguţător, iar dumnealui
mi-au zis că de talere 60 mă ia pă chezăşie pănă toamna. numai să-i las pogonu
cite talere zece. şi toamna să-i dau banii fără dobindă. Cînd toamna, am văzut
că am fost dus cu slujitori la TJ.rgovişte la dumnealui. şi ducîndu-mă acolo m-ou
apucat ca să-i vînz mosiia du peste gîrlă. Şi eu zicînd că moşiia este a fii-mieu
dă zestre. şi să află dus la Bucureşti cu mere ca să-i aducă bani, şi dumnealui
mi-au zis că nu mă păsueşte măcar dooă ceasuri, ci o să mă pue jos să să pue
cu tufa pă mine. şi dă mare frică i-am dat zapis.
Şi viind fiiu-mieu şi auzind de aceasta, mi-au zis că nu are el mo~ie de
vînzare. ci o să întoarcă. Deaceia acum cere fiiu-meu ca să o răscumpere înapoi,
dci nu este iscălirt în zapise, şi nefiind cu voia lui. Acestea le arăt în frica lui
Dumnezeu, dar neputînd veni fiiu-meu am venit eu, şi cer de la cinstita judecată să mi să sloboază moşiia.
JlnI

R
Arătarea

Radului sin Banul.

Eu Radul dinpreună cu frati-mieu Marin, la hotărnicie ni s-au dat cîi(sa
locuri înfundate, cu zapise, care şi mai dinainte de hotăvnicie le-am stăpînit
pănă cînd au cumpărat numitul sluger moşie cu sila peste, în aceste locuri înfundate. Care neîntrebîndu-mă pă mine, s-au pus dumnealui pe un loc al mieu ce-l
am în stăpînke cu zapis, şi au făcut han pă dinsul. Eu văzînd că-mi coprinde
1ocul cu binaoa, nevînzîndu-1, nici de vînzare-mi-era, i-am zis : ,,Cu ce cuv;nt
te-ai pus, cocoane, de mi-ai închis locul cu binaoa ?". Dumnealui au pus arnăutul
dumnealui şi m-au luat de păr, şi s-au aşăzat cu pilul pă mine şi mi-au rtat
dooă sute dă piluri, de am scăpat mai mort, care piluri peste ochi mi-le-au c~at.
Cînd m-am dus acasă s-au speriat copiii şi nevasta de mine, de sîngele ce era
pă obrazul mieu. La care cer ca să-ş arădice binaoa după locul mieu, să-mi
rămîe locul cum au fost mai dinainte. După aceasta 2răt în frica lui Dumne?.cu,
şi pociu priimi şi blest.em.
Radu sin Banu. adeverez.
Mai cer un loc ce am cu zapis în stăpînire dE! 50 de ani. care ace~t loc,
.de patru ani s-au sculat un Petre Mreană făcîndu-·ni zapisul rău. m-au scos după
.acel loc la care să priimească lege, şi să fiu răbdător : iar nepriimind lege, să
mi să dea înapoi, că eu priimesc legE că-l am bun, iar nu rău. Aceasta.
9
Arătarea

mea a lui Ion

Brănescul.

Eu avînd mo5ie, şi văzînd dumnealui că nu-i vînz mosiia, am văzut că
cu alţii, dă zapciul plăşii am fost închis într-un coşar cu noroi şi cu
rîmătorii cu jujae. Apoi ne-au scos afară. ~i pă mine în mai multe rînduri m-au
împreună
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bătut, apoi 1m1 zi.cea ca să dăm bani dă bir, şi noi ziceam ca să ne lase să ne
vindem vitele, şi zicea că nu este văcar, ca să-i vindem vaci, ci să-i vindem
moşie. Şi aşa m-au legat dimpreună cu alţii şi ne-au purtat pă drumul cel mare
prin sat, ca să să sperie satu ; încă eu am căzut într-un loc, mai mort. Şi văzîn<l
că nu-i vînz moşiia, ne-au închis ~l într-un coşar lipit şi ne-au dat fum dă
băligar. Şi aşa văzînd, şi ca să-mi cumpăr vii&ţa, mi-am pus soroc la zapciu,
şi bătut prăpădit m-am dus la Târgovişte, şi mi-au zis că să fac zapis. Şi i-am
zis : .,cum să zic ?". Şi mi-au zis că să zic că la trebuinţa mea. şi dă bună \"c,e
am venit la dumne&aui dă am luat bani pă mosie. Iar mie, păcăt.osul, îmi curgea
Lăcrămile şi d-abiia şădearn dă bătut. După care, i-am vindut zece stănjind, iar
8 slăjini i-am dat copilii dă zestre. După c.are în urmă, iar cu siluire, m-au făcut
de i-am vîndut şi pă acei 8 stAjini ai copilii, şi cit mi-au apucat :zapis nu au vrut
sA mă mai ştie. sau să plătească vre un ban, ci pănă acwn mă aflu păgubaş.
ŞI fiindcă cu siluire ni s~u luat moşlla, deaceia acum o cer înapoi, intorcind
banii numai pă zece stAnjini, iar pe 8 nu. cft n-am primit banii. Aceste le Măt.
tn frica lui Dumnezeu. Asemenea şi eu pociu priimi şi blestem că am pătimit
acestea.
Ion Brănescu din moş Bran.

10

Ardtarea mea a lui Tomii Popescul.
Ştiind dumnealui slugerul că eu am moşie, am ,·llzut că am lot fost SC'Ulat
ca să-l vinz, şi eu nevrind. multă vreme am răbdat dă n-am vindut. Mai in
rele din urmA, văzind ce pătiimea cel care nu vindea, i-am vindut 14 stAnjini.
Şi fiindcă aceşti stAnjini i-am vindut de nevoe, ceiu de la cinstita judecată ca să
mi să dea înapoi. Ceiu cu protimisis e& să mi să dea şi stănjinii St.ani a lui
Ghcorghic Popescu, ce i-au cumpărat dumnealui f."iră ştirea :nea, măcar că zapisul
mi('u nu este iscălit de (rclţii miei, la care cer ei prolimisis.
Acestea le arăt in fTica lui Dumnezeu.
Toma Popescu din moş Bran.

11
Şi

eu Ion sln Ilinca, in frica lui Dumnezeu, arat.

Că fiindcă şi eu aveam parte într-o sută de stănjini de moşie cu ceilalţi
ai miei, şi fiindcă fra\ii miei îşi vinriuse partea lor lui Iamandi, şi eu
partea mea nevoind ca să o dau dumnealui, cum să facă să-mi ia şi partea mea
din mină, au chibzuit lucru pentru mine : că într-acea vreme aOindu-mă eu
scutelnic, au trimis la mine oamenii lui necurmat, viind pă toate zilele ; şi cu
vorbe bune, şi cu :rele m-au spăimintat că de nu voiu da zapis supt iscălitură
şi eu pentru moşie, mă va da în bir. Şi de frica aceia, văzind că la mulţi face
precum le făgăduia, am iscălit şi eu zapis vînz:u-ii acei sută de stăjîni de moşie
din Valea Hotarului. Şi peste puţină vreme după ce am iscălit, m-am pomenit
că m-au dat în bir, apucindu-mă să dau şi talere :JO rămăşiţă din urmă, care
i-am şi dat. Apoi mai avind şi în altă parte moşie, noi aceşti trei fraţi, din VaJea
Hotarului în pădure şi trimiţind la noi, ne-au adus vorbă ca să vindem şi m01Şiia
din pădure, unde aveam de frate cite 4 stăjini, că de nu vom vinde, nu va fi
bine. O-aceia găsindu-mă pă mine m-au luat, şi ducindu-mă la Iamandi, cu filori
grozave luîndu-mă, mi-au dat talere 80 pe: toate pârţ!le, şi ale fraţilor, şi eu de
frică am luat banii, şi ducindu-mă la fraţi cu banii, ei n-au voit să priimească
nici o parâ. Aşa m-am întors să-i duc : nu l-am găsit pă dinsul acasă, ci era
dus la Tărgovi!,te, şi lăsînd banii la un om al său ca să...j dea, că noi nu avem
moşie de dat.

fraţi
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După ce au priimit banii, mi-au zis acesta care au priimit banii, că aşa are
cuvînt, că de nu vom da moşiia, cind se va înto,ffce să nu ne găsească pă la
casele noastre, ci să ne ducem în lume. Pentru carE mie, fiindu-mi mai frică
decit celorlalţi fraţi, fiindcă eram dat în bir, şi banii ce mi să cerea din urmă
talere 30, cind m-au dat, neavîndu-i, m-am dus dE: am vîndut stăjîni 4 de pădure,
partea mea. Şi 1i-am dat zapis şi banii, care îi mai dedesem odată la stăpîn
unde eram scutelnic. Şi frate-mieu cel mare imăşi de mai nainte au dat-o lui
Iamandi tot de această frică, că dEşi aveam cite o vită să o vindem. nu ne
îngăduia, zicind că el este neguţător de moşie, :iâ•r nu de vite. Iar cel mic Irate
n-au dat-o nici acum. Ne mai rămăsese încă cite patru stănjîni înprejurul ca~ii
pentru hrană, cum şi peste gîrlă. Ca să :ne ia şi pămîntul pă unde ne era casa,
ne chema, zicindu-ne că cu 4 stăjîni nu putem sta în mijlocul lui, şi cu alte
vorbe înfricoşindu-ne, m-au luat cu minciuni, că fiind eu birnic muncea soţiia
mea de mă plăte-a de biT şi pă mine nu mă !ăstuia măcar un ceas, ci mă muncea
la hanurile ce le-am făcut, şi-mi zicea ca să nu fiu cu d0ă buuri şi să muncesc
să dau şi bir, ci să mă facă poslusnic a lui şi să nu mai fiu supărat de nimic,
numai să-i dau şi petecul de moşie pă unde aveam casa, şi peste gîrlă, cită era.
Şi eu, una de frică, şi alta să scap de caznele care mă canonisea ca pă hoţi,
liind încredinţat de minciunile lui, am dat şi acest petic ce arăt mai sus, ca să
scap şi să fiu odihnit şi eu şi copiii. Apoi făcindu-mă posluşnicul lui, dindu-i
şi acest petic de moşie, lămurindu-mă de tot pămîntul în care m-am pomenit,
cu vicleşug, prin silă, au zis că mă va scăpa şi de talere 10, havaetul zapciului
cînd să făcea cinevaşi posluşnic. Am fost apărat vre-o citeva zile, apoi silit
fiind, am dat şi aceşti talere 10, şi cu talere 30 fac 40, şi cu munca făcută ca
un rob lui, şi cu biirul dat, şi cu bani posluşanii ce dau lui pănă acum, şi cu
toată moşiia ce în silă mi-au luat, rămăind prin uşile străinilor, din bună moşiia
mea, cu păcat va fi, lumi111ate Doan,.ne, mai bine o moarte acum să vie, că cu
totul am rămas sărac eu şi copiii.
Eu Ion sin Ilinca.

12
Arătarea

mea, a Dinului Drăcilă, cum mi-au fost vînzarea moşit.

Intîmplîndu-să de au căzut un fecior al mieu în ponos de hoţie, şi viind
zapciul plăşii cu păgubaşii împreunii, ş-au luat paguba şi toate borfele ce i sa
luase, luind şi adeverinţă de la mîinHe păgubaşului, precum că s-au priimit toc11.ă
paguba •lor. După aceia, mi-au luat zapciul talere 25 gloabă, l-au trimis la
isprăvnicat şi l-au băgat la gros, au trimis isprăvnicatu doi slujitori şi mi-au
luat patru cai. Şi mergînd eu după cai, ca să-m scap caii, mi-au cerut isprăv
nicatul 70 talere gloaba feciorului, care bani i-am dat în mina grămăticului
Jsprăvnicatului. Şi mergînd a dooa zi ca să-mi scap caii, m-au chemait grămălicul
isprăvnicatului şi mi-au zis ca să-mi primesc banii, că cai nu-mi dă. Şi aşa
priimindu-mi banii înapoi, am plecat la Bucureşti şi am dat jalbă lui Domnul
Caragea. care jalbă m-au orînduit la cinstita spătărie. Şi aşa cercetîndu-mi-să
jalba, ne-au făcut carte la dumnealor boerii ispravnici, ca să dau gloabă numai
talere 30, să-mi tau caii. Şi aşa viind cu jalba să o dau la isprăvnicat, dumnealui
fiind sameş în puterea sa, şi avînd cuget ca să-i dau moşiia, iar nu bani, mi-.au
poprJ.t jalba nelăsîndu-mă ca să o dau la isprăvnicat, şi mi-au zis printr-al .c;ău
graiu : ,,Dă-ţi moşi ia căci scot eu caii şi feciorul de la gros". Şi i-am zis că moşie
de vînzare n-am, iar banii am să-i dau. Iar dumnealui îmi zise : ,,Nu voiu bani,
vo1u moşie•'. Eu zicînd c:ă moşie de vînzare n-am, că am feciori şi nepoţi şi fraţi
tovarăşi : şi aşa dumnealui au trimis slujitori, şi i-au dus la Tărgovişte nevrînd,
care arătu înaintea dumneavoastră. Şi aşa aduşi fiind cu slujitoru, şi eu speriat,
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şi caii nu mi-i da, siliţi fiind, am iscălit zapisul de suta de
stănjiru. Şi după ce am iscălitu în zapis, mi-au tras din banii moşii gloaba fcC'iorului, cse gloabă chiar dumnealui slugerul Iamandi mi-au lu2t-o.
gloabă,
după porunca cinstitii spătării. din 30 mi-au luat talere 70. Şi aşa mi-au dat caii
şi mi-au slobozit băiatu de la gros. Şi a52 primesc şi lege şi arăt în frica ,Jui

fecioru la gros,

care

Dumnezeu.
Dinu!

DrAcilă

din

moşu

lnotescu.
13

ArcJtarea lui Dobre de vin.zarea

moşii

cum mt-au fost.

CA noi rămăind trei fraţi săraci de părinţi şi neputind ca să ţinem birul
impArătesc, ne-am rătăcit în lume, şi găsindu-mă satul m-au adus la wmă, şi
socotindu-mă satul m-au găsit rămăşiţă t;1Jere i(l, Şi nt"avind să dau banii în grab.
nu m-au lăsat m.aj rinduri să-i dau. ci aşa zapciul. învăţat fiind de coconul
Iamandi, m-au apucat cu strinsoare de bani. şi m-au închis şi mA silea să vinz
moşiia.

Eu ii spune.am că n-am moşie de vinzare. că :,intern patru fraţi, şi moşiia
impArtltă. Iar coconul Iamandi zicea : .,Vinde, că m-oi împăca eu cu fraţii
tAi". $1 aşa silit am vindut p1u-tea de din drum în sus, pădurea. şi cimpul l-am
lăsat fraţilor. Şi după cc am dat-o. m-au făcut om al dumne.a.lui, şi după ce m-2u
făcut, iar m-au apucat sA-i vînz ~i cimpul pănA în gîrlA. partea care o opM;;.em
pentru fraţi şi pentru zestrea soru-mii ; am dat-o şi pă aceia de frică, im zicea
că nu iau nimic pA ia.
Mal trecind pu\inil vreme. iar m-au apucat să-i vinz şi pă cea clin dăci.ndea 1,
că tu n-ai ce face cu ia, cA nu eşti vrednic să o \ii pă alăturea cu miine. Eu am
zis : ,.Nu podu să vinz că a,·em vîn7.ări vechi de la moşi". El zicea : ,,Vinde, că
te dau in bir 5i moşi ia tot ţi-o iau făr de rtlci o para". Eu auzind aşa, de frică
am dnt-o şi mi-flu dr,1 pA doispreze stl'lnjini jumătate. talC're 80.
Si pă astA patimă pociu lua şi blestem.
l::u Dobre sin Ion al Dimii.
nu este

14

Ar4tarea mea, a lui Nicolae sin diiaconu Sandu.
Ştiind dumnealui că am şi eu ciţiva stănjini de moşie şi nu voesc să vinz,
am ,·Azut cA am fost închis ou altii şi apoi legaţi şi purtaţi pin sat pă dramul
cel mare. şi seara ne-au închis într-un coşar cu noroi şi cu rimătort cu jujae.
Iar dimineaţa ne-au scos şi nf--au băgat în alt coşar lipit şi ne-au dat fum de
bă.ligar. cu un cu\·int ne zicea zapciul ca să-i vinz moşiia la dwnnealui sluger.
Apoi m-au pus zapciu la cislă, peste talere ~O cc eram pus de sat. încă 24, rle m-au
făcut talere 44, de care groază şi pe patimele ce păţisem şi vedeam şi patiinde
~toni, şi nedindu-mi soroc ca incet să-m fac banii, numai cu un cuvint cerea ori
banii, ori moşlia. De nevoe i-am vindut 9 stănjini din apa Ialomiţii pănă în apa
Vîlcanul. Şi aşa m-au luat de la circiuma Patraulii şi m-au dus la cîrciwna dumnealui. ŞI a.şa !)este cîtăva vreme, văzind că nu-i dau şi stănjînii du peste gîrlă,
mi-au zis că o să mă dea în bir. şi că 111u-m ţine în seamă ce i-am slujit. Iar eu
ştiind patimile ce pătimisem i-am vîndut şi pă cei doispreze stănjini du pP.!-te
gîrlă. Şi fiindcă pă aceste vînzări nici bani curaţi n-am luat. şi sînt luaţi în sllă,
de aceia cer de la cinstita judecată ca să mi să dea înapoi. Pă care arătări pociu
primi şi blestem.
Nicolae sin diiaconul Sandu.
1

decindea == dincolo, de

cealaltă

parte.
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15
Arătarea
tată-mieu şi

a diiaconului Barbu sin Duminică Boncu cum mi-au fost vînza?"ea
a mea, precum mai jos arăt.

Eu fiind necasnic, şi tată-mieu fiind slujitor la plasă de ani opt, şi cumpărînd
dumnealui moşie de la cei'lalţi cu siluire, au chemat şi pă tată-mieu 'împreună cu
mine, şi ne-au zis ca să vindem moşia. Noi i-am spus că moşie de vîn.za.re n-avem ;
dumnealui au zis : ,,Vindeţi moş1ia că nu pătimiţi bine". Noi iarăş i-am spus că
moşie de vînzare n-avem.
Dumnealui fiind sameş în puterea sa, văzur2m că ne-au dat în bir cu şapte
luni după urmă, şi noi fiind neliµsiţi din slujbă, ne-au cerut talere 220, care noi
ne~am speriat de moaTte de atiţea bani cit ne-au cerut, şi am plecat acasă să
vindem boii şi să-i facem banii. Dumnealui au poruncit lui Gheorghie Stt'garui,
ce au fost dragomanul dumnealui dă-i cumpCi.ra moşie, şi i-au zis lui Gheorghe
Stegaru : ,,Du-tE: şi îi zi săracul să-m vînză moşia să-l scap de bani" ; ş1 noi speriindu-ne am mers la dumnealui, şi tată-mieu i-au făcut zapis pă moşie şi eu
l-am iscălit de mare frică. Şi dintr-această moşie talere cincizeci nu i-am priimit,
cit şi pentru stănjîni 8 du peste Ialumiţă, care stănjîni întăiu i-am schimbat,
ducindu-mă cu slujitor la tă.Tg m-au apucat de !i-am şi hărăzit toţi aceşti stănJi11Li.
După aceasta m-am căsătorit şi mi-am luat stănjîni IO de la s0CT1U-mieu, m-am
hirotoillisit şi diiacon, dindu-mi toate darurile ce era să dau. Dumnealui văzînd
că mai am moşie, m-am pomenit unde-m cere zapciu 3 galbeni, şi zapciu mi--au
zis : ,,Or dă-mi banii, or dă te înpacă cu sameşu, că de la dW1meaJ.ui am poruncă
să vă iau banii". Dar aceasta nu era pentru bani, ci-i era să-mi ia moşi.ia. Care
eu speriirdu-mă, i-am dat zapis şi pe a<:eşti stănjîni, neştiind soţia mea de vinzarea aceştii moşii.
Aceste le arăt în frica lui Dumnezeu că moşie de vinzare n-am avut, şi
priimesc şi blestem.
Diiaconul Barbul di.npreună cu tată-mieu, adeverim.
16
Arătarea

precum mai jos

mea, a Cîrstii Negrea.nul, ce sînt frate de moşie cu popa Oprea,
arăt.

Văzînd că vinde popa Oprea moşiia dumnealui slugeru lamandi, mie frate
fiindu-mi popa Oorea dă moşie, m-am sculat şi m-am dus la dumnealui şi i-am
zis : ,,Cu ce cuvînt ai cumpărat moşie de la popa, fiindu-mi [rate de moş şi
răzaş, şi ai cumpărat fără a nu mă întreba "?" Dumnealui au zis : ,,Nu voiu să stiu
de tine". Eu n-am avut ce face, fiind sameş în putere. După aceasta noi, ·opt
-oameni sculîndu-ne în judecată, am dat jalbă mării sale domnului Caragea; ne-au
orinduit la Departamentul al şaptelea. Ne-am înfăţişal înaintea judecăţii, faţă fiind
::;i dumnealui, şi după pravilă mi-2u dat protimisis ca să răscumpăr moşiia a fraţilor şi vecinălatea. Care dintr-aceşti opt oameni care mai sus arăt, au făcut pace
cu dumnealui, şi am rămas numai eu şi Gheorghe Răt-;ălie. Şi viind acasă, pă loc
au venit un slujitor şi m-au dus legat în curtea dumnealui şi m-au apucat ca să
dau dooă mii de lei, sau să-i dau zapis ca să nu mă mai scol în judecată. Eu de
frică i-am dat zapis, de care-m zicea că ce moşia am să mi-o stăpînesc. După
aceasta, toamna m-am pomenit unde vine cu carăle să-m încarce finul. ce-l
aveam pă bună moşiia mea. Eu i-am zis : ,,Dă ce să-mi ei finul ?-- Dumne:.1.lui
au scos şi5ul, şi la mine să mă tae, zicînd că să mă tae, că .arc bani sfi mă plă
tească, că n-are Vodi'l ce-m face mie pentru un rum5.n ca tine. Acestea le arăt în
f,ic:a lui Dumnezeu. Cit pentru zapisul cc l-am dat ca să nu mă mui scol în judecată, pentru aceasta priimesc şi blestem.
Cîrstoo Negreanul, cideverez.
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17
Arătarea

vfndut de

silă

mea, a Dinului sin IUnca, cum mi-au fost vfnzarea moşii ce am
dumnealui slugerului Iamandi, precum mai jos arati.

Eu, aflindu-mă birnic, m-au băgat într-un coşar cu ceilalţi birnici, care mai
avea moşie nevindutA, daţi în scris zapciului plăşii pă anume de dumnealui slui;er
Iamancti. Ne-au închis într-un coşar plin cu noroiu, c-u rimăt.ori, cu jujae, cerindu-ne zapciul talere 700 ca să plătim şi pă cei care nu avem ma.şie. Şi şăzind
închişi o zi şi o noopte, zicindu-ne că avem bani ca să plătim, şi noi dind răspuns
că bani nu avem, ci să ne lase să ne vindem vitele să-i plătim acei bani : şi ne
scotea afară zapciul pe cite unul şi ne da fiJteşcăruia cite 40 de bice, zicindu-ne
ca să vindem moşie ce avem, că banii sint la mine să dau să cumpăr moşie
slugerulu..i, zlcindu-ne că eu nu sînt neguţător de vite, ci sînt de moşie. După
aceste cazne, văzind că nu-i vindem moşia, ne-au legat pe cite doi în funie, cot
la cot, pă toţi ciţl avem moşie. Şi aşa ne purta pe drumul cel mare oa să să
sperie şi ceilalţi care avea moşie, purtindu-ne plină seara Cind seara ne-au băgat
tntr-alt coşar lipit cu noroiu, şi acolea ne-au dat fum cu băligar de cai. Şi t-u,
speriindu-mă de atitea patimi de moarte, fA.r de a fi vinovaţi, fiindcă nu era
pentru bani ci pentru ca să-i vindem moşie, şi speriindu-mă de atitea chinuri de
moarte ce pătimisem, i-am vîndut dumnealui moşie, după cum arăt în frica lui
Dumnezeu, şi poclu priiml i;;i blestem.
Dinul sin Stoica Drăcilă din moşu lnotescu.
IR
Ardtarea mea. a diiaconului Manii, ce eram posluşnic cind am vîndut moşia

de sili\, dumnealui

sameş

fiind.

Eu fiind necăsătorit la tată-micu, şi căsătorindu-mă m-am făcut posluşnic la
dumnealui Neculae Brătescu, şi trecind dooă săpt.ămîni, văz că un slujitor trimite
7.apciul plă.'iii, ş, eu ducindu-mă, aşa im zise : .,Du-te dă te împacă cu same~u.
că nu pai, bine". Şi aşa eu ducindu-m,i la dumnealui, am şăzut trei zile în curte
ţinut de dumnealui, plină cind au vemt zapciul din plasă. Mi-au zis : ,,Vinde
moşifa•• ; eu i-am zis că moşic de vinzare n-am. Dumnealui zise porunci zapciului,
zicindu-i : ,,Fiindcă nu va să vinză moşiia, ia-l şi-l pune pircălab, şi să facă pănă
la un ceas trei sute de lei". Şi aşa eu speriindu-mă de atît amar de bani, am ,.i.s
de mare frică, să vinz. Dumnealui porunci 7.apciului şi scrise zapisu, şi eu incepuiu
a plinge, şi de mare frică il iscăliiu. După acea&ta mai m-au lăsat puţină vreme ;
Iarăşi m-au chemat zapciul zicindu-mi : .. Mai împacă-te cu sameşul că iar nu
pătimeşti bine". Şi eu ducîndu-mă şi-i spuseiu : ,,Ce-i vrea să faci, că moşie de
vînzarc n-am"'. Dumnealui zise : ,.Du-te acasă că vei da-o tu fără voia ta". M-am
pomenit unde sint în bir cu dooă luni după urmă, c.axe nu era pentru bani, sau că
eram dator, ci pentru să-m ia mosiia toată. Şi aşa speriindu-mă de mare fric-ă,
că trimitea pircălabu şi-m spărgea toate oalele păn casă, şi aşa i-am mai vîndut
şi peste lalumitA. Şi aceasta arflt in frica lui Dumnezeu, că moşie de vînzare
n-am avut : care de la 10 zece stănjini am priimit talere 70.
Manea diiaconul, adeverez.
19

Ardtarea mea, a lui Androne Popescul.

Eu

aflindu-mă

scutelnic

şi

avind

moşie,

am

văzut

că

tn

cinci-şase

rindurt

au venit dragomanul zicindu-mi cu feluri de viclenii şi înfricoşări, ca să-i vinz

moş1ia, şi eu nevrînd. In cea după urmă, al şaptelea, văzind ce pătimea a!ţii,
neavînd ce face, i-am vîndut 20 dă stănjini. Apoi mai avind într-alt loc zece
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stănjîni. cu doi frati ai miei, tot cu asemenea înfricoşări i-am vîndut şi pă aceia.

Şi văzîrul că-mi mai rămăsese în moş Bran şi nu voiu ca să o vînz şi pă act?ia,
am văzut că mă pomenesc dat în bir şi mi să cere talere 70 din urmă după patru
luni pă care bani i-am şi dat. Apoi după acesta au învăţat pă pîrcălab ca cînd
va ;eni la mine. si la alţi tovarăşi ai miei, ca cînct va veni la noi să se roteas~ă
cu ciomagul prin casă ca să ne sperie şi să ne gonească, şi să ne spargă ;tot pnn
casă. Incă puindu-mă la cislă talere 60 întăiu, şi al doilea 35. Şi văzînd acea~ta
că o să mă prăpădesc, de mare nevoe i-am mai vîndut alţi stănjîni de peste gîrlă
ca să mă lase. Şi după ce mi-au luat zapisu, ni; m-au lăsat tot la acel stăpăn
pănă cînd mi-au luat toată moşiia, apoi m-au dat scutelnic la sticlărif-. Asemer,ea
au mai luat si de la Stan şi Mihalache, fraţii miei, căci ei se afla unul posluşnic,
şi altul scuteinic. Cum iarăşi asemenea au luat şi rnoşiia ·lui Ion Popescu. unchiu
mieu căci el se afla la sticlărie, ci cu făgăduială ca să-l facă om al lui, i-au luat
moşiia şi i-au slujit dumnealui mai un an fără nici o plată, şi pănă i-au luat
rnoşiia, iapoi l-au apucat stăpînul sticlăriei de au plătit din urmă. rămăi.nd el
păgubas si de moşie şi de munca lui. Aceste le ar~t îi:1 fr!ca iJ.ui _ Dumn~zeu_, şi
podu priimi şi blestem. Pentru care cerem de la cmst1ta Judecata ca sa m se
dea moşiia înapoi, fiind luată cu siluire, căci de aş fi avut moşie de vînzare o
vindeam cu un zapis şi cu bani gata, de voia mea, cînd mă aflam scutelnic, iar
nu cu acest fel de siluiri.
Androne Fopescu.

20
Arătările

am

pătimit şi

mele, Dumitru sin diiaconul Sandul. şi ale melC', Ion Udroiu. c1:m
în ce fel de chipuri ni s-au scos moşii a din mină, etmi mai jos a1 ătăm.

Noi aflîndu-ne pogonari la viia mănăstirii Mihai Vodă. vedeam că 1otdeauna cînd venea acolo zapciul plăşii, ne tot zicea ca să-i \'in<lem mosiia cu
voe şi cu bani, căci pe urmă o să o dăm fără bani. Şi văzind c[1 nu-i vindem.
si dumnealui cînd venea tot aşa ne cerceta. Apoi lăsîndu-ne pănă cînd am lucrat
pogoanele şi am cules viia, puind buţile pă căpătîiu, aLunci ne-am pomenit unde
ne st.rîngea ~apcii cu slujîtori, dimpreună şi cu alţi patru tovarăşi ai noştri,
apucindu-ne de am înplinirt de om cîte talere 75, din urmă pă patru luni, zicîndu-ne că sîntem daţi în bir. Iar eu Dumitru, neavînd moşie de vinzare, am
căutat bani în altă parte şi m-am plăht ; iar eu Ion, nefiind acasă, mi-au apucat
nevasta de i-au dat zapis pă opt stănjîni, nefiind eu acasă, nici iscălit în zapis,
puind pă nevastă la bătae. Şi mai trecînd dooă zile, ne-am pomenit unde iarăşi
ne ia zapcii şi ne închide, apucîndu-ne ca să-i plătim talere 120, cu bătăi şi
cazne, şi zicîndu-ne că de ce :nu ne împăcăm cu slugeru lamandi, că tot mai
rău o să pătimim. Şi cu mare nevoe am plătit şi aceşti bani. Şi văzînd că ce
ne vine, ne plătim, şi moşie nu-i vindem, al treilea tot din porunca dumnealui
ne-au prins zapciu plăşii, şi bătîndu-ne ca pă hoţii de cai, ne-au trimis la
Tărgovişte la dumnealui slugeru. Şi băgîndu-ne de cîte patru-cinci ori în casă,
cu feluri de vorbe şi bune către dumnealui. şi împotrivitoare către slujîtori. d:ci
în casă dacă vedea că-i spunem că nu putem ca să-i vindem moşie, ne da afară,
zicîndu-ne ca să ne ducem acasă. Iar slujîtorii afară nu ne lăsa, şi aşa se&ra,
făr de vota noastră au făcut zapis, pă cc1.re dă siluiri le zapciului şi ale altor
obraze ce le aduse~e acolo, ne-au făcut cu sila şi cu feluri de înfricoşări dă
ne-am iscălit într-acele zapise, şi cu siluire ne-au pus şi bani în mînă. mie Jon,
pă stăjîni opt, afară de care îi luase de la nevastă, şi mie Dumitru pă 22 st[mjîni. într-acelaş chip am pătimit pănă cînd ne-au scos moşiia din mîini, şi mai
multe decît acestea, care nu putem să le mai arătăm, că încă nevasta mea. a
lui Dumitru, au zăcut dooă luni trecute. Acestea le arătăm în frica lui Dumnezeu,
1
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Elă nu ni să cred, putem priimi şi blestem că ~e-am pătimit,
moşie dă vinzare ; pă care moşie o cerem înapoi.
Dwnitnl sin diiaconul Sandu! din moş Inotescu, din moş moş Ghioc, de
Brăneştl sud. Dimboviţ.ă.

şi

la

Ion Udroiu.
21
Arcit.area mea, a lui Oprit sfn preoteasa

Păuna.

Eu aflindu-mă dascăl la o biserică. şl văzind că totdeauna mă cheamă
ca să-i vinz moşie, şi eu nevrind, şi fiindcA în moş Ghioc închisese dumnealui
:20 de stAnjini şi mă tot sper.ia ca sl mă dea la bi4", şi în toate zilele eram
chemat la zapciu ca să-i vinz moşita. in cele din urmi, găsindu-mă aici în Bucure,tl dwnnealui, slugeru am văzut că mă apucă c.a sA-i vinz acei slănjini şi să-ml
dea senet dă neamuri, sA dea şi dol oameni in locul mleu la stăpinu-mieu ; şi-mi
zicea că de nu-i voiu da pătimesc ca ceilalţi. Şi eu vA.zind aşa, dă nevoe i-am
dat zapis pă acei 20 dă stAnjini, neluind nid o para. Apoi după ce am mers
acasl, am vAzut că am fost dat pă mina zapciului dă m-au închis, şi mi-,1u
luat şi talere 32, şi pAnă acum nu am priimit nicl senet, nici bani pă acei 20 dă
stAnjini. Care st.ănjini ii cer înapoi, cer protimi&is şi la stănjinii ce i-au cumpărat
de la părtaşii miei du peste Ialumiţă., făr de a mă iscăli în zapisele acelea.
Osebit de ace-asta. am cumpărători vechi in alţi moşi, care cad în stănjinii ce
l-au cumpărat dumnealui, 5i dumne.alui nu mă ingâdue ca să mi le stăpin€sc
precum le-au stăpinit moşii, părinţii mi('i, şi eu până acum, la care unde am
eu inftmdături, iarăşi ceiu protimlsis ca să răscumpăr ncei stănjinl, căai i-am
2.1s c.a să nu-l cumpere, dar dumnealui n-~u vrut să mă cunoască intru nimic,
şl zice că acele zapise ale mele vechi sint rele.
Oprea al preotesli Păunii.
22
Arătarea
moşiia

mea, a lui Dumitru
nevestit, de zestre.

Roşoca,

cum mi s-au intimplat

dă

mi-au luat

un nepot al nevestii mele în judecată cu nev~:tă-.
nevasta mea la Târgovişte la judecată, s-au pus <!supra
nevertii cu feluri de chipuri şi au făcut-o dă i-au vindut moşiia ce au avut-o,
neştiind eu intru nimic, nici să mă fi iscălit in zapis ca un bărbat ce eram, şi
am copii patru cu nevnsta. Şl cind au ve-nit acasă nevasta, s-au făcut mare
vrajbA în casâ, din care pricină mi-au fugit nevast.a <;i s-au băgat doică, rămăind
un copil mic, care pă urmă au murit Şi eu mă aflu acum fără nevastă şi cu trei
copii, încă cu una de virslA. Intr-acela.5 cip s-au luat moşiia nevestii, pă care
o cer pă obrazul copiilor, că au rămas săraci si fără moşii, şi fără mumă, clin
pricina numitului. De care şi mie uneori îmi vine, dă necaz, să mă duc in lume,
dar nu mă pociu indura dă copii. Pă care aTătări pociu priimi ,şi blestem ; şi
aici vre un ban am primit de la nevastă, şi cwn mai sus zis, n-am fost de faţă.
Dwnitru Ruşova.
Jntimplindu-sâ

mea. si

dă căzuse

ducindu-să

Arătarea mea, a diiaconului Petre sin Ion
cum mi-au fost vinzarea moşii.

Drăcilă,

ce atunci eram în bir,

Fiindcă celela.lte neamwi ale mele pentru o pricină de hoţie vinzind dumnealui o sută stănjîni de moşie, la oare sută am şi eu parte dă 11 stănjini, da'l""
eu acel zapis nu l-am iscălit, iar banii i-am priimit prin unii din moşnenii noştri,
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după

siluirile ce mi-au făcut acele rude ale mele, ~i văzînd ce pătimise alţii,
de acei'a am priimit banii şi sînt legaţi cum i-am luat 1artuncea, ca să-i dau înapoi.
Apoi după aceasta chemîndu-mă cu slujitori în cinci-şase rînduri ca să-i vinz
moşiia ce am, i-am spus că moşie de vînz.are nu am ; şi văzînd că mă face
posluşnic al dumnealui, cu cuget ca să mă joace cum va voi ca să-i vînz moşia,
şi aşa i~am slujit cu carul cu boi patru hmi necontenit, în care vreme îmi tot
zicea ca să-i vînzu moşiia, şi eu nevoind, încă într-un rînd mi-au pus şi ban.ii
în mînR şi i-am iepădat. După aceasta :am văzut că mă văz dat în bi.ir de patru
luni, de cînd îi slujisem, cerindu-mi zapciul talere 62, pa.Ntle 20, după îm:crlsul
ce-l avea de la dumnealui slugeru, numai ca să mă înfricoşăze a vinde moi;"iia.
Şi zapciul zicîndu-mi să-i vînz moşii.a. şi să-i asuc răvaş de la dwnnealui slugerul. Şi aşa puindu-mi soroc, m-am dus la Tărgovi~te, şi zicîndu-i dumnealu4 :
,,Pă ce pricină să fie cocoane ele 11e-apucă zapciul dă talere 62 şi Ji)arale 20".
Dumnealui îmi zise ~a : ,,Să cere banii la care nu vinde mo'>iia toată, diar care
vinde moşiia toa,tă nici bani nu i să cere, nici la bir nu să dă". Şi iar spuimdu-i
dumnealui că eu moşie de vînzare nu am, dumnealui zise : .,Vinde moşiia că te
scap de banii ce cere zapciu". Si văzînd că banii n-am ca să-i dau, şi o să
pătimesc nevoi, dă si,lă i-am dat dooă zapise : unul cu stănjîni 12, şi altul cu
stănjîni 13, făcînd 7.,apisele grămăticul dumnealui, iar eu am pus •Jil.umai degetul,
iar nu că am iiscăl,it cu condeiul mLeu. Şi aşa mi-au dat răvaş la zapciill, ca dă
acei ba.ni să nu mă mai apuce, dar ,nu-i era aceasta pentru bani, sau că eram
dat în bir, or că eram dator cevaş, ci numai ca să-mi hrăpească moşiia.
Acestea le arăt în frica lui Dumnezeu şi ceiu ca să-ş pri.imească banii atît
pă acele dooă zapise ce i-am vîndut, cît şi pă suma de stănjîni ce i-au cumpărat
de la rudele mele şi eu nu am iscălit zapisul ; cer cu protimisis a răscumpăra şi
14 stănjîni ce i-au cumpărat dă la socră-mieu. popa Dumiitru, în care am şi eu
zestre nooă stănjîni, şi nu sînt iscălit în zapis, nevoind ca să-i cumpere dumnealui. Acestea toate le arăt în frica lui Dumnezeu şi pociu priim! şi blestem.
Diiaconul Petre sin Ion, moş Inotescu.
?4

Cererea mea a diiaconului

Pătru

la aceste

arătări.

Cer cu protimisis 11 stănjîni din suta de stănjîr,i ce au vîndut-o neamurile
căci eu acel zapis nu l-am iscălit, fiindu-mi şi casa într-acea sută de
stănjîni cu tot coprisul ei. Mai cer 12 stănjîni cu răscumpărătoare ce i-am vîndut
dă sila, în silişte, ce sînrt tot pă lingă cei 11 stănjîni din moşul Inotescu. l\Iai
cer 16 stănjîni du peste IaJumiţă, ce iar dă silă i-am vîndut.
Asemenea mai cer cu protimisis, eu dinpreună cu soţii.a mea şi cu cumnată-mieu Pană, şi stănjînii ce i-au cumpărat de la socru-mieu, popa Dumitru,
după cum va arăta zapisele, căci am şi foae dă z~stTe cu 9 stănjîni într-acea cumpărătoare, fiindcă într-acele zapise nici că sîntem iscăliţi.

mele,

25
Arătarea mea, a lui Simii sin popa Toma, cum mi s-au luat moşiia de dumnealui slugerul, cum în jos arată.

Eu avînd un petic de moşie, şi eu avînd vecin pă din sus pă Cîrslea
Negreanu şi pă dă la vale pă Dumitru SÎlil popa Com:tantin, şi asa viind dragomanul dumnealui la mine, care umbla prin oameni dă-i cumpăra moşie, şi
zicîndu-mi că l-au trimis boerul, ca dă vreme r:e vednii mei au vîndut moşiia
la dumnealui slugeru, şi va ca să facă heleşteu, ci să o vînz şi eu cu voe şi cu.
bani, că apoi în urmă rămîiu păgubaş, că face heleşteu şi eu nu pociu să ţiu
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moşie in grAdir.a dumnealui, fiind eu la mijloc. Si fiindcă văzusem pă cei ca.ie
nu vrusese sA ,•inză ce păţiseră., şi văzind că vecinii miei au vindut, aşa am vindut
şa eu acel petic dă mai sus arătat.
Eu fiind scutelnic şi mai avind alti 13 stAnjîni cu alţi frati ai miei. au pus
cu~et ca să-i vinz şi pă aceia. şi peste citAva vreme m-am pomenit unde-m ia
zapciul pecetluitul, zicîndu-m că sint dat în bir, ci să mă duc la Târgovişte la
dumnealui slugeru. Şi eu ducindu-mă acolo şi spuindu-i că mi s-au luat pecetluitu,
rei-au dat un răv~ către 7..apciu cn să mă lase pănf1 va veni dumnealui acolo,
si zicindu-m că de va veni acolo sit-i vinz şi acei stAnjini, şi dumnealui face ce
foc-e ; şi or c-ă mă lasă tot la acel stApin, sau C'!'l mă face al dumnealui. Şi pănă
;1 vend dumnealui acolo. pircălat-ul m:'1 apucase de bani dă bir din urmă. tot după
povăţuirile dumnealui. Şi eu vAzînd aşa. n-am avut c-e face şi am vindu~ şi acei
1:1 stAnjini. şi a5,a m-au lăsat tot la acel stApin. Ac;emenC'a cu alte înfricoşări i-ă111
dat şi alţi stAnjini c-e am mai avut peste IalumiţA. zicând c-ă nu-i bine de mine.
Acestea am pătimit şi arăt în fric-a lui Dumnezeu.
Sima sin popa Toma din satul Brăneştii sud. Dimboviţa.

26

Ardlarea mt>a. a lui Ion Ciccan. cum mi-au fost t·înzart>a.
Eu văzind patimile şi camele ce căznea pA care nu vindea moşie, şi-i baga
la coşar şi le da foc şi-i purta legaţi pentru că nu-i vindea moşie, eu văzind
patimile lor. şi fiind şi om neputinc-ios. m-am speriiat şi de mare frică i-am dat
mosiin. că poMJncise SRJTlesul sA mă ducă la tirg la dumnealui. Şi a.-:;a făcând
npisul. l-am iscălit de mare frică silit de Gheorghie Stegarul, cu porunca dumnealui. Şi aşa puindu-mă pădurar im da înscris pă care nu vrea să vinză moşie,
!--.,l nu-1 las in pădure. ŞI a5a pi mulţi poprindu-i după porunca dumnealui. să
c1ucea de mm·e nevoe şi vindea mo!;=it· siliţi de dumnealui. Şi aceac;ta .trăt în frica
lui Dumnezeu. şi podu priimi şi lege.
Eu Ion Ciocan Schiiopul nevoia4:-ul.
27

Arcilarca mea, a preotului popii Oprii. c111n 77'i-au fost vînzarea, precnm
mat jos ardt.
Eu avind un fecior dă virstă şi era ca să-l căsătoresc, şi neavind cu ce,
am mers la Cirstea Patrnulea şi la văru-mieu, Stan mazil, ca să le vinz treizeci
slănjini de moşie, ca să-m fac feciorul la neamuri. Şi tocmind această moşie cu
n:Jmiţii, rAmA'iesC' ca să le fac zapisul. Ducindu-să C:irstea Patraulea la tîrg per.ta u
ale sale trebi, dumnealui slugerul întilnindu-1 pă uliti, l-au apucat cu toată silinţa
,:a să-i dea zapisul de mosie de la mine. Cîrstea i-au spus că n-am luat zapis
pănă acum de la numitu preot. Slugerul i-au z.is : ,.Nu-ş face popa feciorul la
neamuri prin putere.a ta. că trebue să dea de mine să-m dea mie moşiia, iar nu
ţie, că nici poţi tu stăpini"'. Şi viind numitu! Cîrstea mi-au spus toate cite i le-au
;,.is dumnealui slugerul. Şi eu. ingrijindu-mă de aceste cuvinte, şi avînd eu trfbuintă de a-m face feciorul la neamuri, şi văzind că bani nu-m priimeşte, ci
priimeştc moşie în loc de bani, fiindcă dumnealui nu--i eu pentru bani, ci-i e:ra
să intre in hotarul moşii. Şi aşa eu, nepricepind cug~tul dumnealui, i-am vindut
:m stănjini dumnealui, care cu această nebăgare de seamă am băgat tot satul în
mare foc, care după a mea vinzare au început a întoarce cu felurimi ele cazne,
şi ş-au vîndut moşiia după cum singuri arată. Şi acestea le arăt în frica lui
Dwnnezeu.
Popa Opren ot Brăneşti, adeverez.
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Arătarea

o Dinului sin

Uţa,

cum mi-au fost vînzarea

moşii

la dumnealui

slugerul.
Chemîndu-mă

în cinci-şase rînduri ca să-i vînz moşie. eu i-am spus că
de vînzare n-am. că moşiia ce o am este dată zestre surorilor mele. Iar
dumnealui fiind same5 în puterea sa şi-m zicea ca să-i vînz m~iia că nu-mi văz
casa cu ochii, ~i că ce voiu vedea de ila dumnealui să nu mă speniu. Şi eu
neavînd ce-m face capului, dă mare frică i-am dat zapis pă 10 stănjîni Apoi
după aceasta, văzind că mai am moşie nedată, s-au pus de m-au făcut posluşnic
al dumnealui. în cc1Jre posluşanie cu caru.I cu boi i-am slujit patru luni necontenit,
şi cit îi slujisem irni tot zicea ca ~ă-i mai vînz şi ce moşie mai am. Şi spuindu-i
că moşie de vînzare nu mai am, am văzut că mă văz dat în birr dă patru luni
după urmă, de cînd îi posluşisem dumnealui, şi apucîndu-mă zapciu dă talere
62 şi jumătate, după înscrisul ce eram dat de dumnealUi la zapciu ca să mă înfricoşeze, iar zapciu zicăndu-m ca să vînz moşiia şi te du la sluger dă-m ado răvaş.
Şi aşa puindu-m sOToc, m-am dus la Tărgovişte la dumnealui slugeru şi zicîndu-i :
,.Ce pricină să fie aceasta cocoane căci cere zapciu ta.Jere 62, parale 20" ? Dumnealui îm zise : ,,Aşa se cere bani la care nu-m vinde moşiia toată, iar care vinde
moşiia toată nici bani nu i să cere, nici la bir nu să dă". Şi im- spuindu-i dumnealui că eu moşie nu mai am de vînzare, dumnealui zise : ,,Vinde moşiia ce ;nai
a1 că te scap de banii ce-ti cere zapciul". Şi văzînd că bani n-am ca să-i dau,
şi o să pătimesc nevoi, dă si,lă i-am mai dat zapis dă stănjini 15, făcînd zapisul
grămăticul dumnealui, şi eu cu mare silă am iscălit Şi aşa mi-.au dat răvaş la
z~pciu că dă acei bani să nu mă mai apuce. Dar nu era aceasta pentru bani sau
că eram dat in bir, or că eram dator, ci numai ca să-m hrăpească moşiia. După
aceasta am mai fost chemat ca să-: mai iscălesc un zapis pentru nişte cumpă
ratori vechi, şi eu neştiind acea pricină şi nevrînd ca să-l iscălesc, am văzut că
m-au pus jos şi m-au bătut cu pilul cit i-au fost voia, dar eu zapisul tot nu
!-am iscălit.
Aceasta am pătimit şi le arăt în frica lui Dumnezeu, pă care pociu priimi
şi blestem, de care acum cer ca să mi să dea moşiia înapoi.
DLnul sin Uţa Arnăoaia din moş Piscan.

moşie

29
Arăta1·ea, a preotului popii Dumitru, cum mi-au fost vînzarea moşii slugerului Diiamandi, precum mai jos arăt.

Eu avînd un fecior în vîrstă şi fără minte, s-aa întămplat şi s-au însoţit cu
s-au dus la o cîrciumă şi au luat cJili;;te borfe. Şi aflîndu-se care şi care
au fost de au luat acele borfe, acel fecior al mieu văzînd că l-au aflat, au fugit.
Şi eu neştiind de acele fapte, au venit şi i-au prins pă aceia care fusese cu feciorul
mieu, şi în locul feciorului mieu m-au luat pă mine dimpreună cu ceilalţi şi m-au
dus legat cu mîinile indărăt. Şi ducîr.du-mă la tîrg la isprăvnicat, m-au închis
în grosul isprăvnicatului, cu învăţătura slugerului, nu că eram vinovat. ci să mă
sperie cu închisoare ca să-m ia moşiia. Şi aşa ţiindu-mă închis dooă luni, şi
scoţîndu-mă de la grosu isprăvnicatului m-au dus la cliserul şi m-au băgat în
hiiară, tot cu învăţătura dumnealui, şi aşa am şăzut patru săptămîni închis : care
vinea răspuns după răspuns să--i vînz moşie ca să mă sloboază de la închisoare.
Şi aşa m-am chezăşuit cu părintele di.serul, lăsîndu-i copiii zălog pănă a-m face
gloaba feciorului. Şi aşa ducîndu-mă la cinstita spătărie şi am dat jalbă, şi aşa
am veniit cu porunca spătării să-m dau gloaba feciorului după vina lui, şi eu să
fiu slobod ca unul ce nu eram vinovat. Şi aşa fădnd banii gloabii feciorului imi
zise, măcar să-i dau şi o mie de lei nu-m dă drumul ea să mă sloboază fără
alţii şi

lG -

c. 5GI
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numai să-i vinz moşie. Şi eu speriindu-mă de răul închisorilor şi chinurilor, am
vindul stănjini 20. Care şi stAnjîni ce-i du peste Ialumiţă tot cu ace.astă pricină
m~u făcut de i-am vindut fără ştirea feciorilor şi a f~tii şi a gineri-mieu, neiscă
lind nici un zapis, care mi~u rămas copiii săraci. Şi aceasta arăt în frica lui
Dwnnezeu, că moşie de vînzare nu am avut.
Popa Dumitru, adeverez.
30
Ar4tarea mea, a lui Stan sin popa Matei, şi Gligore sin popa Neacşu, cum

ni a-au luat

moşita

din mfn4.

Fiind tatA-mieu preot, l-au dus cu slujitor ta Tlrgovişte la dumneelui slugerul şi zicfndu-i ca să-i vinză moşiia, iar tatA-mieu nevrind ca să-i vinză,
neavind moşie de vinzace, dar dumnealui slugerul fiind în putere şi eu fiind că
sătorit şi posluşnic la st.Apin, şi vlzlnd cli cu tatA-mieu nu poate face nimic, au
zis către tat.A-mJeu cA o să mă dea in sat cu un lude şi jwnăta.te de nu-i va vinde
moşia. Şi iatA~ vlzlnd că nu se poate odihni dă zapciu şi dă slujitorii ce-i tot
trimiiea totdeauna, frică fiindu-i ca să nu mă dea în sat, şi văzînd cite pătimea
alţli, S-au vindut-o ca să nu mă bage şi pă mine ir. sat ca pă ceilalţi Şi aşa
zapisul ce-l făcuse tatA-mieu, educfndu-1 la mine acasă cu un slujitor şi cu
tată-mieu, şi eu de sila tatA-mieu ce-m făcea am iscAlit acel zapis, spuindu-mi
îngrozirile ce-i făcea. Asemenea şi prin stApinu-mieu am fost îndemnat ca să-i
vindem şi oeaiialtA ce ma1 aveam, tot cu silu.ire şi infricosări dă dat dă bir ;
cA şi talere 33 am dat zapciului fiind din mina stăpinu-mieu: măcar că eu numai
zapisul din urmă este iscălit de mine, iar celelalte nu sînt iscălite.
Asement'll şi eu, Gllgore sin popa Neacşu, cind eu nefiind acasă au luat pe
iratl-mieu cel mic şi l-au pus la gazda zapciiloc. şi aşa apucindu-1 zapciu ca or
sA dea talere 60 bir din unnA şi sa rămîe în sat, sau să să ducă la dumne~Jui
slugeru 61 se împace. ŞI aşa ducîndu-1 la dumnealui slugeru ca să să împace, cu
feluri de inb"icoşAri l-au făcut dă au făcut zapis pă 9 stănjini dă moşre fără
a şti noi fraţii cei mai mari care aveam trebuinţă, făcind pănă la un loc ; iar în
loc nevri.nd ca să-l facă zapis, fiindu-i teamă de noi, l-au făcut dă i-au dat zapis
dă hărăzeaJll, tot fflrA ştirea noastră celOI" mai mari fraţi, la închisoare fiind cind
l-au făcut zapisul de hărăzeală. Asemenea şi mai la urm/\, lot cu !:iluire i-au
făcut zapis peste toţi stAJfnll şi ai noştri, in care zapise noi fraţii cei mai mari
nu sîntem iscAliU, nici că ştim sfi fi fost şi noi <:hemati ca niste fraţi mai muri.
Acestea le ştim şi arătAm în frica lui Dumnezeu.
Eu Stan ceiu protimi6is ca să răscumpăr vinz.\rile ce le-au făcut tată-mieu
şi verii i fraţii noştri de moşie, cit mi să va cuveni după analo~hiia părţii noastre.
Asemenea şi eu Gligore :arăsi cer cu protimisls ca să răscumpăr stAnjinii
oe i-au vîndut. fraţii miei fără ştirea mea nici că sint iscâlit, sau m-au fost
întrebat.
Stan sin popa Matei, sud. nimbo,•iţa.
Gligore sin popa Neacşu din satu Brăneşti.
31
către

Arătarea mea, a Cirstii sin DinuZ, cum mi s-au luat moşia din mină de
dumnealui slu11erul, cum în jos arată.

Eu aflincl

că

au vindut

moşiia

la dwnnealui neamurile mele

şi

fratii mei,

la care mi să cădea mie protimisis. şi neingăduindu-1 pănă incit astă iarnă la
f-~bruarie trecut avind judecată aici la departament, şi nwnitul ştiindu-mă pă m:ne
că sint scutelnic al dwnnealui banului Golescu, s-au dus 1a dumnealui banul, şi

din

judecată ch~mîndu-mă

acolo, mi s-au zis de

către stăpin să mă
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apoi mă dă în bir, ci să-m caut treaba mea. Şi eu neavînd ce face, m-~m
de această dava dă protimisis ; mi-au dat adeverinţă dumnealui la roma
mea şi eu ,]a mina dumnealui, pă cum că să nu mă ,aibă nimic cu mine, şi aşa
am fost lăsat numai dă la februarie şi pănă la aprilie. De aci înainte nu s-au mai
uitat la acea adeverinţă, ci m-au dat în scris la zapciii plăşii. Am văzut dă la
plug m-au luat doi slujitori şi ducîndu-mă la zapciu, mi-au zis ca să-i vînz şi eu
moşiia, şi eu i-am zis că nu-i vînz, că am adeverinţă de 1a dumnealui. Iar zapi:-iu
mi-au zis că dumnealui slugerul îi a scris că la acea adeverinţă întru nimic nu
să uită, ci să-i vînz mosiia că pătime-,c ce au pătimit ceilalţi. Şi eu văzînd că
nu mă pociu curăţ.a dă zapciu, şi-m face mare pagubă, şi ştiiam ce pătimise ceilailţi, de mare frică şi nevoe m-am dus la dumnealui 'Slugerul de i-am vîndut-o
după chezăşuiaJa ce-m pusesem cu zapciu. Acestea le arăt în frica lui DumneH-u,
pă care pociu primi şi blestem.
Cirstea sin Dinul. din satul Brăneştii, sud. Dîmboviţa.
dava

că

lăsat

32
Arătarea

mea, a Stegarului Gheorghe zet popa Dima, cum mi s-au luat moşiia..

Vîn7..a;rea mea întîiu au fost într-acelaş chip. Am văzut că mă apucă dumnealui slugeru zicînd că am stănjîni de moşie şi să-i vînz dumnealui : apoi eu
dovedind că o mătuşă a mea o să-i vînză dumnealui moşiia ce o avea într-un moş,
unde pănă atunci nu era numitul încuibat pă lingă acel moş, am vîndut eu dumnealui stănjîni 20 di,n moş Ghioc, lingă care mai avea dumneailui cumpărători, ce
iar cu iconomii intrase, făcînd-o de mare nevoe ca să nu să m:ii încuibeze şi acolo,
unde vrea acea mătuşă a mea să vînză, ca să iau eu stănjînii mătuşă-mii. Şi
dumnealui slugeru aflînd că am luat eu acei stănjîni, şi nu l-am lăsat ca să încapă
şi acolo spre a-ş face protimisis, am văzut că s-au pus asupra mea şi m-au dat
la bir, fiind eu slujitor de acum, zicîndu-mi ca negreşit să-i vînz şi cealaltă mosie.
Iar eu i-am zis că la bir voi fi, dair moşiia nu o vînz. Şi aşa am dat talere
GO banii birului la zapciu, şi aflîndu-mă că am d2.t acei bani iarăşi m-au chemat
ca să-i dau moşiia şi să nu mă lase la bi~·- Iar spuindu-i că nu am moşie de
vinzare. că e-;te a nevestii, mi-au zis că ce am eu cu nevasta. că nevest~ sînt
multe în lume şi aşa nevrînd am fugit acasă. După aceasta am văzut că dup[1
înscrisul ce au făcut către zapciul plăşii, am fost închis şi scos şi bătut de moarte.
Şi aşa şezînd mai mort la gazdă dooă zile şi dooă nopti, dintru a cărui frică şi
bătae clJITl zăcut multă vreme, şi dă mare nevoe i-am vînclut şi ceai\altă moşie a
nevestii. Dă acum mi s-au spa;rt şi c::tsi!. că nu mai am traiu cu nevasta în casă.
Acestea le arăt în frica lui Dumnezeu şi pociu priimi si blestem. Cer 61tr~ cinstita
judecată ca să-mi dea înapoi cu întoarcere de bani, ca un lucru al nevestii ~i
făcut de silă.
Ghcorgrie zet popa Dima.
33

Arii tarea mea, a Neacşii dieaconesii, fata popii Dimii cum au fost iscălitura
mea pentru vînzarea mosii, cum in jos arată.

Eu văzînd pe fiiu-mieu la închisoare, şi pă bărbatu-mieu m~i mort de b::it~e,
viind slujîtorul m-au luat şi pă mine si m-au dus ca să -iscălesc zapisul, şi eu
mergeam plîngînd. Şi văzînd că n-am ce face, de mare frică am iscălit şi-i ziceam :
„Boerule, să nu-mi faci pă bărbatu-mieu mazil că nu-ţt dau moşii.a, că moşiia este
a mea, iar nu este a lui". Iar dumnealui au zis bărbatu-mieu : ce şăzi Mihaiu,
vinde moşiia că mueri este multe în lume. Şi de atunoi til'ăesc c2. vai de mine
pentru 0ceastă vînzare a lui, cum ştie tot satul. Aceste le arăt în frica lui
Dumnezeu că n-am avut moşie de vîm:a,re,
Eu Neaq;a fata popii Dimii.
şi
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34
moşii

Ar4tarea mea, a lut Ion al lui Dumitru, slujitorul, cum mi-au fost vinzarea
la slugerul, silit.

Eu văzind patimile celor care nu vrea c.a. să-l vinză moşiia dumne;ilui.
fiinddH inchid€.B şi-i da la bir şi le da fum de băligar, si aflindu-mă slujitor
la sc.-aunul lspn\vnicatului, făcindu-mi-să frică, de mare nevoe am mers dă am
dat zapis de st.Anjini 18. Dup:"l .aceasta m-au apucat ca să-i dau talere 60, zicînd
că au eşit bani pă slujitori. Eu zicind si\-m vinz capul să plătesc banii, dumnealui
imi zise : ,.Vinde moşii.a, iar nu \"inde capul că dumnealui nu cere bani ci va
m~ie". Eu de mare frică. fiindcă tată-mieu l-am lăsat inchi,; in co.5<l,r. şi aşa
m-am dus de am vindut şi pă ceail.:ltă moşie, şi după ce i-am vindut m~ie
mi-au făcut răvaş la zapciu şl all slobozit pă tată-mieu din închisoare. Care
uceaslti moşie nu este de la tat.ă-rnieu, ci de la mumă-mea şi nici tată-mieu şi
nici mumA-mea n-au fost de faţă la aceste vinzăti neavind moc;ie de vinzare, nici
nu sint in 7.apise lscAliţl, nici un frate mat mic nu este iscălit. Şi aceasta arăt
in frica lui Dunu1ezeu şi priimesc şi lege.
35

Din pricina judecdfii ce am cu dumnealui slugeru lamandi
porunca cinstiţilor sldt•ifilor, mt-am făcut foae, eu Ion teret Geală.

şi

din cfnsttta

Prea cinstiţilor slă\'ili boeri. arăt milil şi bunătăţii dumneavoastră pri.cina
judecăţU, fiindcă şi eu am avut puţină parte de moşioară de la moşi strămoşi
şi dimpreună cu fratii ce am, şi acum s-au sculat unul din fraţi, ma.i mic de.cit
mine, şi au vindut moşlla la dumnealui slugenll Diiamandi fără a da dă ştire
altor patru fratl ce sintem şi mai mari şi mai miel decit dlnsul. Şi la wmă,
a~lind eu această vin.zare fir de cale, m-am sculat la judecată cu dumnealui, şi
judecindu-mă cu dumnealui la slAvituJ Departament al şaptele, din ,porunca luminatului mAriia sa Vodă Gheorghe Voevod 1, şi din judecata slăviţilor boeri ce s-au
făcut şi mi s-au dat 7.apisul, însă zicind că l-au trimis acasA la ceilalţi fraţi.
Şi necrezind, am rămas să iau pliroforie 2 cu ceilalţi tovarăşi, wide au venit slujbaş

de la hAlmAnie şi ne-au închis, şi silit fiind şi batjot'OI'it, şi neavind pă nimeni
Intru ajutor. şl lipsit, dă nevoe am dat acel zapis, că nu era să scap într-alt
chip, fiindcă zicea : or să-l dau dooă mii de lei, sau iscălitură, şi eu neavind nici
jumătate acea cerere in tot cuprinsul. Aceasta ştiu şi aceasta arăt in frica lui
Dumnezeu.
Eu Ioan !erei.

36
Arătarea
moşit

rinzarea

a mea, a diiaconului
mele.

Ioniţă

sin diiaco11ul Nicolae, cum s-au intimplat

Eu fiind fecior de diiacon, şi murind tată-mieu, au mers mumă-mea cu mine
mi-au luat pecetluit 3 de ţircovnic, şi tot ţlrcovnic am fost pănă m-am însuraL
Iar după însurătoare, vrind c.a. să mă fac diiacon, m-am dus la dumnealui slu~erul, ca să-m dea adeverinţă ca să mă fac diiacon, fiindcă se afla sameş judeţului.

şi

1

Este vorba de Ioan Gheorghe Caragea

~

pliro_forie
pe;:etluit

3

= lămurire, desluşire.
= hirlie de numire. cu

Vodă.

pecete.
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Iar dumnealui. avînd cuget ca să-m hrăpească moşiia. nu mi-au dat adeverintă,
ci cu cuvinte mîglisitoare, m-au ţinut la dumnealui de la ~prilie pănă la noemvrie,
slujindu-i întocmai ca o slugă. Apoi după aceasta. în urmă am văzut că zicea
ca să mă dea în sat la bir cu 6 luni din urmă. Şi eu văzînd ce petrecuse altii,
ş1 speriindu-mă, de mare nevoe i-am vîndut :!81 dă stănjîni şi mi-au dat adeverinţă d{1 diiaconie, mai luîndu-mi şi talere 100 tot pă acea adeverinţă, :şi a~a
m-am făcut diiacon. Cînd după aceasta pentru căci mă mai ştiia că mai am mo:;;ie,
cum am sosit acasă diiacon, m-am pomenit dat în bir si unde mi să cerea
talere 60. Şi aşa închizîndu-mă zapciii am şăzut patru zile închis, şi scoţîndu-mă
de Ja inchisoare zapciul, am văzut că porunceşte ca să mă lege, făcînd acestea
zapciul tot după povaţuirile dumnealui slugerul. Şi eu văzînd că o să mă lege
.i.m început a plînge, şi văzînd un om m-am rugat de el dă m-au luat în cheză~ie.
şi cum am scăpat am plecat aici la sfinta mitropolie şi spuind pricina clisieruiui
sfintii mitropolii, şi dîndu-mi toate adeverinţeie, m-am dus cu ele la cinslita
vistierie, şi văzîndu-le bune, mi s-au da;; poruncă ca să nu mai mă supere. Şi
a.şa viind cu dinsa la Tărgovişte, doc unde socoteam ca să-m aflu dreptatea, eu
împotrivă am "·ăzut că cu tertipurile şi vicleniile dumnealui mi s-au făcut o
sarisoare către cinstita vistierie iconomicoasă, iar pă de altă parte îm zicea ca
să-i vînz moşiie Şi eu văzînd că nu pociu folosi nimic cu tertipurile ce le învîrtr>şte
dumnealui, dă mare nevoe i-am vîndut stănjîni 12, dindu-mi adeverinţă de ertă
ciunea banilor, şi alt răvaş către zapciu ca să-mi împlinească banii la neguţătorn
ce mi se vînduse calul la plata acelor bani la negutător. De care în urmă iarăşi
am fost apucat dă acei bani tot eu dă sluger. şi r.eavînd bani, nici ştiindu-ma
dator, i-am dat numai zapis ca să mă scap de la încisoare.
Acestea arăt în Il'ica lui Dumnezeu ; încfl şi 16 stănjîni ce zice dumnealui
că sînt hărăzeală, după cum scrie zapisul, eu am priimit banii toţi deplin. Jar
zapisu dă hărăzeaJă l-au făcut numai ca să nu .,ă mai scoale altul la răscumpă
ratoare. Acestea ceiu de la cinstita judecată ca s{1 mi să dea acele cumpărători
înapoi ca un lucru ce s-<au făcut dă silă.
Ioniţă sin diiaco:iul Nicolae.
37
Arătările

din

mînă
Că

mele, Mariia Tdlvănoae, cum am pătimit cînd mi-au luat moşiia
în siluire f ăr de voia mea.

eu

rămăind văduvă

de

nooă

ani

şi

cu doi ce,pii mici,

şi

n-am avt,;.t nJC'l
avînd şi eu v-o
ca să mă bage
ia moşiia din mină,

chiverniseală ca să-m ţiu viiaţa de astăzi pănă mîine, şi acum
cîţiva stănjîni de moşie, şi dumnealui slugerul punea pă pîrcălab

o

în coşar cu ceilalţi oameni, care le da fum. numai c-a
precum mi-au şi luat-o dă mi-au lăsat copiii pă drumuri.
Şi acestea le arăt în frica lui Dumnezeu.
Eu, Mariia văduva.

să-mi

38
Arătarea mea, a lui Stan sin Lixandru Popescu, cum ni s-au luat
de către dumnealui slugeru Iamandi.

moşiia

Eu aflîndu-mă scutelnic al dumnealui medelnicerului Stănoiu, şi eram dat
în seama dumnealui dă-m dam banii, şi văzînd că eu am moşie şi dă zestre şi
a mea. am văzut unde m-au pus ca să-i slujăsc dumnealui cu carul cu boi şi s{1
mă plăteru;că de stăpîn. Şi aşa slujindu-i nelipsit patru luni, şi pînă la patru luni
văzînd că nu mă poate îndupleca ca să-i vinz moşie, spuinclu-i că este a nevestiî
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dă U:Stre, m ~ pomenit dat în bir dă patru luni din urmă, şi unde im cerea
zapciul talere 70 pen11ru bir. Şi eu neavind bani ca să-i dau şi văzind bi\tăi şi
cazne, i-am dat mpis pă 10 stănjiini ai nevestii dă zestre, din care 10 stănjini am
luat numai un leu, din care leu l-am dat la scriitorul zapisului ; şi văzind că
rrj-au apucat acei zece stănjin.i, am văzut că m-au lăsat tot la acel stăpîn şi
m-au pus tot în lucru care îl lucram. Şi aceasta o făcea numai ca să-mi i.a
moşia, iar nu că eram dat în bir sau că eram dator la dumnealui o lună de zile
cu carul cu bol. Am văzut apoi că mă apucă zapciul dă talere 35, zi.cînd că e~te
sfertul de la stApîn, iar eu ziceam către zapciu : ..Ce să fie aceasta, că eu am
slujit, şi cinel luni cu carul cu boi şi am dat şi talere 70. şi ce bani să mai dau" ?
Şi mi-au dat rlspllll5ul că celelalte toate au fost podvezi, iar acei bani să-i ciai
că sint stăpîneştl, şi că de nu-i voiu vinde moşiia. multe C'a acestea o să pătimesc.
Şi aşa am şăzut o zi şi o noapte închis şi boii înjug.aţi în drum, şi aşa văzind.
am \'indut. S! vA7Jnd că nu mai pociu scăpa. de mare nevoe i-am mai vindut
şi pă cei.lalţl 15 stănJinl, ce-i mai aveam moşteneşti. Acestea am pătimit, şi cu
&CE::St fel de siluiri mi s-au luat moşita. pă care arătări pociu primi şi blestem.
Cer către cinstita judecată ca sA ml să dea moşila înapoi şi să flu socotit ca să
ml să plAtoască ce 1-am lucrat cinci luni, şi b..nii ce i-am d3t, căci eu banii
sferturilor la stăpini mi le-am plltit.
Stan sin L!xandru Popescu din moş Bran.

JQ
Ar4t4rUe mele, lui Constandln plnerl'le lui Ion Bonciu din moş Piscan, ce
am p4Umft clnd au cump4ratu dumnealui slugerul lamandi moşiia mea, f4r de
1tirea mea ,, a soţii mele, cum mai jos ardt cite una pe rind.
Eu fiind om strein de altă ţară. umblind inco..ce incote.a. şi am rugat pre
Dumnezeu dl m-am chAtorlt, şi mi-au dat şi moşie de zestre stănji.rti doozeci, unde
să află hanul llumnealui slugerului Iamandi, şi peste girlă stănjini 16. Şi dupe
ac-estea m-am apua1t si rnJ-am fAcut ca.•;;\ şi prăvălie şi ;am muncit un an dă zile
z.ioa şi noaptea ca să-m clştig piinea din toate zilele. Şi al doilea acum la vinzarea
mosll mA pomenesc că unde \'ine înaintea prăvălii şi-m zice 8-53 : ca să-m inchiză
prăvălia sau să vinzu dumnealui marfă cu zeciuială. Eu am stat şi m-am gândit ce
să fie aC'est cuvint şi m-am dus la tirg şi run cercetat acest cuvint. ce mi-l deode~e
dwnnealui slugeru, şi au zis aşa că au C"Umpărat de la un cumnat al mleu, care acel
cumnat cu mine să a!lă insurat de opt ani de zile înaintea mea şi el n-au avut
nici o palmă de moşie din moşul acest.a.. de care să v:i crede printr-acest tanir
şi vor mărturisi toţi moşnenii din gurile lor înaintea judedtii. Şi într-acea.stă
vîn1.are vinzindu-se 10 stAnjini dintr-ai miei şi zeC'e mi-i lăsase ca să împlinesc
vinzllrile ce sA trage din strAm~u :icesta. şi dumnealui numitul zise că să priimP~c
talere 100 de lei că pă urmă voiu fi păgubac; de tot. şi eu cu acest cuvint am
priirnit banii şi am plecat acasă. Şi am şăzut vreo Jună de zile şi mă pomenesc
unde \'ine rumânii la mine cu porunca dumnealui ca să-m surpe casa pă mine,
că ce \'a fi. dumnealui o trage. ci nu-i dedearn şi ceilalţi stănjini de moşie du
peste girlă. Şi eu speriindu-mă de atita nevoe ce era peste noi, eu m-am rădicat
cu so\iia mea şi am fugit într-alt sat numai călare pă cal şi cu ce au fost pă noi,
şi am lăsat 1 toată strădania mea aci pă loc. Şi m-am rădicat dă la leat 1816
şi am venit la leat 1819. Şi viind iarăşi la urmă. am găsit sfărâmat tot ce am
lăsat, şi ii mai cumpărase şi stAnjinii peste girlă şi cu n-am avut in ştire, nici
iscălitură, nici eu nici soţiia mea, şi „m rămas stins şi prăpădit din pricina dumnealui. Şi acestea ce mai sus să numesc le .:.răt C'U frica lui Dumnezeu, şi priimesc
şi blestem.
Eu Constandin i Luta fata lui Ion.

https://biblioteca-digitala.ro

DIN LUPTA

ŢARANIMII DlMBOVIŢENE

-

ANEXE

247

40
Arătările mele, ale Stanii sin Bonciu din moş Piscan, cum am pătimit cînd

au luat

moşiia

din

mină fără

de voia mea, slugerul Iamandi.

Şi m-am pomenit unde vine un panţur şi mă ia dă mă duce la vătăşie,
dumnealui slugeru. era acolo. Si mi-au zis : ,, Vinde moşii,a". Eu am zis : .,Nu
avem moşie de vînzaire". Dumnealui zise : ,,Pe cum dă numiţii, vinde-o ; nu scapi
nici în Moldova, şi voiu căuta şi pă tată-tău cu cazac de la isprăvnicie, undl'-1
oiu găsi, şi trebuie să-mi vînză şi voiu face şi pă bărbată-tău scutelnic cu mai
puţin lucru, şi havaeturile nu-i voi lva nici o para". Şi fiind eu cu dajdiia, m-am
bucurat, şi la urmă după ce mi-au luat moşiia, acelea toate mi le-au luat deplin.
Şi c..lacă mai trecu puţintică vreme, mi-au trimis un slujitor si rrl-au apucat dă
una sută şi cincizeci de lei ca să-i dau îndărăt, ca să-mi ia banii din mină, şi
rnoşiia să rămînă degeaba, şi cu aceste fapte mi-au luat moşiia din mină. Şi mai
multe de acestea mi-au făcut. care le voiu adeveri şi din gur{1. Şi acestea le arăt
în frica lui Dumnezeu, şi primesc si blestem.
Eu Stana lui Marin, adeverez.
şi

41
A.rătarea

mea, a Radului Cucu, cumnatu lui Pătru Mreană din moş Piscan.

Eu sint însurat de 25 de ani, şi cu foae de zestre mi s-au dat de Dumitru Mreană
pogoane şi jumătate de loc şi o livede de fin, pă care le-am stăpîni.t pănă
acum. Iar dă 7 ani, prin zapis am mai cumpărat stănjîni de la Peu·e IVLreană
cwnnată-mieu, ce-i avea pă alăturea cu zestrea mea. Şi acum dumnealui slugerul.
aflindu-mă şi pă mine cu acea zestre şi cu acel zapis, m-au apucat şi pă m.;ne
în mai multe rinduri dă mi-au zis ca să-i vînz, şi eu nevrînd ; dar într-un rind
m-au înşălat, după strînsoarea ce-m făcea. de mi-au scos o adeverinţă din mina
pă cum că m-am împăcat cu nepotii miei şi cu cumnată-mieu Petre, căci căzuse
acea zestre şi acei stănjini în moc; Piscan. al m•potilor miei, şi eu ducîndu--mă
acasă, nevasta nu au priimit acea adeverinţă ce am dat-o eu. Şi banii ce-i luasem
eu de la nepoţii miei, s....au dus sotiia mea de i-au dat înapoi la nepoţii ei, zicind
că ea cere moşie. Care bani sînt pănă acum tot la cumnată-mieu şi la nepoţii miei.
iar dumnealui şi aC'Um îmi ţine adeverinţă. Apoi cînd s-au sculat ceilalţi moşneni
cu dumnealui în judecată, viind şi eu la Tărgovişte, mi-am arătat şi eu acel. zapis
si foaia de zestre, ca să mi să aleagă moşiia, si nu numai că nu mi-<am aflat vre-o
dreptate, ci mi s-au prăpădit şi acelea. Şi fiindcă eu moşie nu am de vîndut, nici
că am luat vre-un ban, cer de la cinstita judecată ca să mi să dea acel zapis şi
ioaia de zestre cu stăpînirea lor, cum le-am avut pănă acum. Mai cere soţiia cu
mine dimpreună ca să răscumpiirăm şi moşiile nepoţilor noştri, care de nevoe
au vindut-o dumnealui. Acestea le arăt în frica lui Dumnezeu, şi pociu priimi
şi blestem.
Radul Cucu din moş Piscan.

dooă

42
Arătarea

lui Mateiu sin Vladul

Mreană

din

moş

Piscan.

Eu aflîndu-mă birnic, şi văzînd că nu-! vînz moşie. m-au închis într-un coşar
cu fum şi cu porcii cu jujae. şi apucindu-mă de bani dă bir cu mare st1·însoart>
zapciul, iar noi ziceam că bani nu avem. ci să mai fim păsuiţi, dar zapciu ne-au
zis că să ne ducem la dumnealui slugerul să-i vindem mosiia că acolo sînt bani
mulţi. Şi eu dimpreună şi cu alţii, de mare frică şi groaz.a ce văzusem, ne-«m
pus soroc cu zapciul, şi ne-am dus la Tărgovişte şi i-am vîndut : eu stă.njîni :.'.U,
altii stilnjîni 16, tot cu siluire de la zapciu. Şi trimis cu slujitor la Tărgovi/:,te
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i-am mai vindut. Apoi al treilea tot asemenea am m::-,i vindut şi alţi stănjini 15,
incă şi alte dooă zapise cu alţi stănjini i-am mai vindut, făcîndu-se de la mine
cinci zapise pă moşioara ce am avut-o. Şi fiindcă n"!ai rămăsese patru stănjini,
şi cerindu-mi şi pă aceia ca să-i hărăzesc prin zapis, iar dumnealui să mi-i plă
tească, căci ii era frică pentru protimisis şi dă aceia vrea să facă zapis dă hără
zeală, după care şi la aceasta i-am făcut după voia lui. Acestea le arăt în frica
lui Dumnezeu şi prHmesc şi blestem pă aceste arătări, căci de aşi fi avut moşie
de vinzare, o vindeam intr-un zapis iar nu bucăţi-bucăţi. căci aceasta o făceam
cu siluire şi ca să mă poată înfricoşa cu tertipurile ::-e umbla. Acestea le cer să
mi-i răscumpăr înapoi fiind daţi dă nevoe.
Matei sin Vlad.

43
Oprea Bonclu, ce sti trage din neamul Piscanului, in frica lui Dumnezeu

ardt

eu.

şt

CA eu fiind scutelnic şi auzind caznele ce pă toate zilele
pA altul, pentru ca sA-ş dea moşiile lor din multă silă ce li să

căznea pă unul,
făcea şi fără de
a lor voe le lua de la et, şi le arunca ce vrea Iamandi, fiindu-mi frică şi mie să
nu-m tacă şi sA mA cămeascl ca şi pă ceilalţi, vAzind că cearcă şi la mine dă
ml cheamA,
mie oetllndu-m vaia sl o dau avind copii, şi eu ajuns fiind şi trecut
cu virst.a bAtrineţelor, mi-au plrut rlu, şi aşa am nlipăstit soţiia şi copiii şi am
fugit. ca sA nu ml apuce sA ml sileascA, socotind d pi mătuşa mea şi copiii
nu-l va suplra. Viind şi la mine, negăsindu-ml au luat mătuşa şi copiii legaţi,
ziclnd că de vreme ce au fugit are sl plătea5cl sal:.lra bir holtei cite talere 60
cei care are moşie şi nu vor a vinde, aşa au obiceiu. Şi din multă silă ce le-au
dat, de mare zor, ca 81 nu dea de om cite talere 60, fiind băeţi şi ai mei doi,
10 stAnjinl ce-l aveam l-au dat lui IamandJ, dind şl zapis iscălit de mătuşă şi d~
bAeţl. Iar eu n..am 18cllit nld pini acum, fiind fugit, şi acum ct-r, milostive
doamne, a ml sl da lnapol stAnjînJl supt stApinire..: mea, că va fi cu păcat.

ol

Eu Oprea Bondu.

Ardtarea mea, a lui Stan,

şi

Barbu! din

moş

Piscan.

Eu Stan şi Barbu! afiîndu-ne scutelnici şi văzind ce au pătimit văru-mieu
Dumitru, clei fiind scutelnic l-au dat la bil" şi i-au luat talere 70, pentru carebani i-au lu&t moşiia ; şi neajungindu-i ca să să pHl.tească numai cu moşia ş-au
mai vindut şi o vită din bătătură de s-au plăt:t banii ce-l pusese la biir prin
marifetu I dumnealui. Şi ca să nu pătimesc ce pătimea ceilalţi, şi de siluirea dragomanului dumnealui şi de slujitor, i-am v\ndut şi noi moşia ce am avut-o. Şi
fiindcă nai moşie de vinzare n.;lffl avut, ci am vindut de silă, acum cerem ca
să o !răscumpărăm. Care aceste arătări să le încredinţăm şi prin blestem. Asemenea. i-am mai vîndut şi peste girlă, pă care şi pă aceia ii cerem .
.Stan şi Barbu!.
45
Arătarea

mea, a lui Barbul sin Vişan din moş Piscan.

Eu avind putinti.că moşie şi văzind că după multe vorbe ce-m trimite.a, nu
îndupleca, ca să-mi da moşiia, au înşălat un frate al mieu mai mic, ce-l aveam
dat de suflet la wi popa Dim.a., ide i-au vindut stănjîni 5, numai ca să apuc~

mă

1

mari! et (marafet)

= şiretenie, vicleşug.
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cumpărătoare, căci acel frate al mieu nu avea treabă cu moşiia,
căci cu zapis era dat la acel popă să-l înzestreze el cu moşie şi să-l căsătoreasc;1.
După a<"easta am văzut că iar m-au mai chemat şi pă mine zicînd ca să-i v;nz
ce mi-au rămas, şi eu rnevrînd, dumnealui s-au pus dă mi-au dat locurile de
arături îngrădite de mine, la alţii. Şi eu văzînd că mi-au dat locurile şi s-au făcut
st.ăpîn, ia n-am avut ce f.ace, i-am vîndut şi eu partea. mea, şi aşa mi-au slobozit
locurile. Asemenea i-am mai vîndut şi alţi 5 stănjini dtn drumul cel mare pănă
în apa Vălcănii, speriindu-mă de bir, căci vedeam ce pătimesc cei care îi da la

inira acolo cu

b~

luat

pănă

moşiia şi apoi le lua şi banii îndărăt. într-acesta chip mi s-au
care o ceiu să mi-o răscumpăr în fric:i lui Dumnezeu.
Barbul din moş Piscan.

le lua

moşiia, pă
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DATE NOI DE LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LK'\ PRIVIND
STICLARIA DE LA TIRGOVIŞTE
Dr. CONSTANTIN

Cercetările

ŞERBi\N

ţata noastră de mai bine de o jumătate
evul mediu a unei întreprinderi de făcut
cînd „fabrică" de sticlă, cînd manufactură,
Aceste cercetări se bazează nu numai pe
izvoare documentare intcrr.e clar şi pc cele C'Xkrne contemporane cu
faptul istoric 1n sine ceea cc dă o mai mare valoa!'c temeiniciei concluziilor lor.
Prima menţiune documentară şi cea mai veche în acest sens provine din vremea lui Matei Basarab la un deceniu de la ocuparea tronului Ţării Româneşti (1643-1644) şi t'stn o scrisoare a marelui vornic Dragomir adresată judeţului Braşovului prin care-i face cunoscută
dorinţa domnului muntean de a-i trimite· pămînt din olatul cetăţii
pentru o sticlărie „care iaste de treaba măriei sale". 1 In scrisoare nu
se spune unde era această sticlărie, dacă a fost sau nu înfiinţată şi uncie,
cit de marc era forţa de muncă şi deunde provenea. Totuşi istoricii
de pînă 2.cum au presupus că ea trebuie să fi fost undeva în apropil're
de Tîrgovişte sau chiar în oraş, ţinînd seamă că în acea vreme o astfel
de întreprindere trebuie să fi fost amplasată în apropierea capitalei
ţării. Se ştie dealtfel că în vremea acestui domn a fost mutată tot la
Tîrgoviştc şi veghea tipografie a ţării de la Govora.
.
Ştirea imediat următoare este clin vremea lui Constantin Brîn('Ovcanu la sfîrşitul secolului al XVII-lca şi începutul secoluli1i al
XVIII-lea şi provine de la secretarul domnesc Del Chiaro care afirmă
în însemnările sale că la 2 mile italiene departe de Tîrgovişte (aşa
dar aproximativ 3-4 km.) exista o sticlărie unde se producea o sticlă
transparentă şi cur2tă de culoare albastră incomparabil mai bună decit cea importată clin Polonia care era mai albă dar plină de pete şi
alte defecte. 2

istorice din

atestă existenţa îr~
sticlă numită cînd sticlărie,
in zona oraşului Tirgovişte.

de secol

1 N. Iorga. Studii şi documente, vol. X, p. 108 ; Doc. Hurmu7..achi, vol. XV,
partea II-a, p. 1123.
2
Anton Maris clel Chiaro, Rc>roluţiile Valahiei, Iaşi. ID'.29, p. 2:i-'..!G.

https://biblioteca-digitala.ro

CONSTANTIN ŞERBAN

252

De la jumătatea secolului al XVIIJ-ka există o ştire deasemenea
despre existenţa unei sticlării pe moşia Vikaţ (jud. Dîmboviţa) a paharnicului Mihai Bărbătescu (1769), unde lucrau 3 meşteri domneşti. Moşia
Vilcaţ trebuie să fi fost unde se întinde azi zona Vilcana Pandele, adică
la cel mult 10 km. nord distanţă de Tîrgovişte. 3
Un deceniu şi jumătate mai tirziu (1783) este atestată o nouă sticlărie presupusă a fi în zona oraşului Tîrgovişte şi anume aceia ţinută
de o asociaţie formată dintr-un meşter argintar din Bucureşti anume
Mina (care de altfel era şi starostele breslei cu acelaş nume) şi un negustor braşovean anume Reimer."
După un alt deceniu la Şotînga, deci tot în zona oraşului Tîrgovişte este atestată o astfel de sticlărie ţinută de un anume Moise ovreiul
unde lucrau 6 meşteri sticlari dar nu numai sticle butelii ci şi table
adică geamuri. 5 In acelaşi an 1793 o hotărire domnească confirmă funcţionarea sticlăriei aceluiaşi Mina argintarul din Bucure.şti, de data
aceasta el fiind singurul patron al întreprinderii. Sticlăria sa era lingă
Tîrgovişte. li
Iată aşa

dar ce se ştia pină ac-um despre sticlăria rnre a funcţionat în S(>Co]ul al XVII-iea şi în secolul al XVIII-iea în zona oraşu
lui Tîrgovişte, mai aproape sau mai departe de oraş. Faptul că şi mai
tîrziu la începutul secolului al XIX-iea tot aici vor funcţiona astfel
de sticlării, de ex. la Doiccşti, ne determină să ne întrebăm care erau
condiţiile materiale pe care le ofere a ace2stă zonă geografică unor astfel de întreprinzători.
Se pare că mai intii era existenţa unor materii prime din abundenţă, nisipul din apa Ialomiţei şi varul din dealurile din nordul fostei capitale a Ţării Româneşti. De asemenea, pădurile din această zonă
procurau prin ardere cenuşe din care se făcea potasa. Apoi era distanţa apropiată de hotarul Transilvaniei şi anume de Braşov de unde
puteau veni meşteri sticlari. De altfel, sticlăria de la Azuga din vremea
Regulamentului organic va fi înfiinţată cu ajutorul unor sticlari din
Br~ov. ln fine apropierea de oraşul Tirgovişte, al doilea mare oraş al
Ţăril Româneşti oferea întreprinzătorilor o piaţă sigură de desfacere
pentru mărfurile produse.
Dar aici, în zona oraşului Tîrgovişte, manufactura de sticlă nu şi-a
încetat definitiv activitatea în 1793 cum s-a crezut pînă acum din lipsă
de izvoare. Ne-o confirmă mai multe documente provenite din arhiva
3

4
5

6

Arh. St. Buc., ms. 1, f. 83, v.
Bibi. Acad. CMVIII-5.
V. A. Ureche, Istoria românilor, Buc., voi. V, p. 303-304.
Ar-h. St. Buc., ms. 19, f. 25.
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oraşului

Braşov. 7 şi

a căror cercetare face obiectul comunicării de

faţă.

Iată despre ce este vorba. ln ultimii ani ai secolului al XVIII-lea
la începutul secolului al :XIX-lea s-a judecat la Braşov un interesant
proces în care un meşter sticlar anume Conn,d Gottlieb Schrăder din
BraJŞov Era acuzat pe de o parte că n-a respectat un contract încheiat
cu comunitatea din oraşul Rîşnov pentru arendarea unei sticlării iar
pe de alta că în calitate de emigrant în Ţara Românească unde a şi
înfiinţat o sticlărie la Tîrgovişte ar fi adus prin aceasta
importante
prejudicii atît comunităţii rîşnovene cît şi guvernului austriac. Dar să
menţionăm faptele.
In toamna anului 1792 acest meşter sticlar împreună cu un anume
Dima Dumitru probabil posesor de capital bănesc a încheiat cu comunitatea orasului Rîsnov un contract de arendarea unei sticlării în apropiere de a~eastă !~calitate la poalele muntelui Baiul, cu condiţia ca
să plătească pentru aceasta cite 1000 florini pe timp de 3 ani (cît era
durata contractului), plătibilă la Casa alodială. Sticlăria era scutită în
schimb de tot felul de dări pe tot acest timp. După cei 3 ani arenda
se reducea la 300 florini anual, plătibilă timp de 4 ani. In fine după
10 ani de funcţionare sticlăria urma să rămînă în deplină proprietate
a comunităţii oraşului Rîşnov.
Avînd la dispoziţie nisip alb, în zona oraşului Rî.şnov, şi aprobare
pentru a tăia şi arde lemn din pădurile de pe teritoriul comitatului
Braşov, întreprinzătorul şi-a ridicat o construcţie propri0. pentru sticlă
rie. înfiinţată în 1792-1793 cu şapte-opt lucrători sticlari aduşi din
Moravia, Ungaria şi Palatinatul Rinului (deci din Germania) această
întreprindere a funcţionat cel puţin 3 ani timp în care marfa produsă
a fost desfăcută în Transilvariia dar mai ales în Ţara ·Romfmească.
Dar în toamna anului 1796 „odată cu stricarea vremii", Conrad
Gottlieb Schroder a plecat ca de obicei în Ţara Românească spre a
vinde produsele de sticlă - probabil vase şi geamuri - urmînd totodată să încaseze şi o sumă de 1000 galbeni, după o cantitate de marfă
dată pe credit la tîrgul Drăgaica de lîngă Buzău. Contrar obiceiului,
meşterul sticlar nu s-a mai întors la Rîşnov, după trecerea iernii ci a
rămas în Ţara Rom:înească sub pretext că o parte din marfa adusă
spre vînzare s-ar fi stricat şi era nevoie acum s-o retopească pentru
a-şi scoate cheltuielile. In acest fel, după mărturia sa la proces, el a
intrat în legătură cu oficialităţile ţării şi ar fi obţinut „repararea" unei
sticlării existente odinioară în zona oraşului Tîrgovişte. După alţii, el
ar fi rămas în Ţara Românească cu vădita intentie de a-si muta sticlăria sa de la Rîşnov, cu toate instalaţiile şi cu lu~rătorii, aici la Tîrgoşi

7
Arh. St. Braşov. Acte judeC'ătoresti nr. lGG, 243.'1809 ; Documentele ne-au
fost semnaJ.ate de tov. C. A. Stoide pe vremea cînd domnia sa îndeplinea funcţia
de director al Arhivelor Statului din Braşov, şi căruia îi transmitem mulţumi;rile
noas trc pe acea~ tă ca le.
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vişte găsind condiţii

pentru a obţine un ciştig mai bun. ln acest scop
el ar fi asociat la planurile sale pe un anume Jchann Schwan din Sibiu,
probabil posesor al unui capital bănesc şi a adus din Rîşnov în mod
tainic unelte pentru lucrul sticlei, ascunse printre produsele aduse
spre vinzare.
Dar Conrad Gottlieb Sc:hroder nu s-a oprit aici ci a căut.at să
aducă de la Rişnov nu numai alte unelte şi nisip alb, dar şi pe lucră
torii cu care colaborase pină atunci. Pentru aceasta le-a trimis vorbă
să vină la hotarul dintre Transilvania şi Ţara Românească pe valea
Timişului la izvoare promiţîndu-le că-i angajează la noua sa întreprindere din Tirgovişte. unde vor avea de primit o simbrie mult mai
mare. Ne referim la Mihail Schille şi fiul său Johann din Moravia,
la Johann Sauer din Palatinatul Rinului, la Mathias Rhendal din Ungaria, la Adam Meier, Anton Korner şi la un dulgher Gheorghe Bergher.~ Pentru a putea trece frontiera în Ţara Rominească, socrul lui
Sc-hroder un anume Veit Zauner reuşeşte să le scoată paşapoarte cu
sprijinul notarului Honigberger din Rişnov.
Dar autorităţile austriace vigilente, care elaboraseră dispoziţii severe trimise punctelor de frontieră, cu privire la interzicerea emigrării
meşterilor din Transilvania în ţările române, au descoperit intenţiile
lui Schroder şi în consecinţă au acţionat. Mai intii au arestat-o pe
soţia lui Schroder, apoi au împiedicat pe 6 din cei 7 sticlari să treacă
frontiPra. "'umai :Mathias Hhendal a reu~it _,_{1 ajungă la fostul său
patron unde e lucrat o vreme.
PP de altă parte s-a dat ordin să SL' sechestreze toate uneltPle
şi instalaţiile sticlăriPi de la Hişnov pe Si:?3ma comunităţii locale care
re1iliind vechiul contract de arc•nda!"c l-a transferat pe numele altor
doi intrepri•1zjtori şi anume lui Fischer şi Richter, care se pare că nu
erau sticlari de meserie. Sigur este faptul că sticlăria din Rîşnov şi-a
încetat acth•itatea şi drept urmare a început dărăpănarea ei. Se mai
ştie că socrul lui Schroder şi fiica sa. adică soţia celui vinovat, au protestat împotri\'a rezi!ierii contractului de <1rendarc• dar fără nici un
efect.
Autorităţile din Transilvania a11 incerc3t în acelaş timp să recupel'eze pe Schroder şi pe l\fathia-. Hhe!1del precum şi uneltele lor
adică să desfiinţeze în mod practic sticlăria înfiinţată în 1797 la Tîrgovişte. ln ac-est scop dar şi cu consimţămîntul socrului lui Schroder
au trimis în Ţara Românească pe un împuternicit anume Petre
Klampe şi pe Toma Zauner, cumnatul lui Schrode!', (însoţiţi de un
servitor şi un vizitiu) cu o adresă specială ~ătre consulatul austriac
din Bucureşti cu intenţia vădită de a-l determina pe Conrad Gottlielieb Schroder să se întoarcă de bună voie sau chi2r cu forţa în Tran~

Arh. St.

Braşov.

Acte

judecătoreşti

nr. 243/1809 (cuprind
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silvania, pentru a nu mai aduce mai departe prejudicii economice comunităţii oraşului Rîşnov şi implicit statului 2ustriac.
Consulul austriac din Bucureşti, Mihail Merkdius, nu a întimpinat favorabil această acţiune pentru a evita un incident diplomatic
fiindu-i proaspăt conflictul diplomatic di:1 a!1ul precedent (1796), cînd
fusese solicitat să ia atitudine faţă de un postăvar Wilhelm Franz, sudit austriac care deşi avusese contract cu epistatul manufacturii ele
postav din Bucureşti, cu Hagi Chiriac Arbut din Chios şi primise arvuna la angajare, părăsise lucrul pe motiv că era asuprit de patron, şi
fugise apoi în Transilvania. 9
Aşa dar a rămas ca sticlarul braşovean să fie convins pe alte căi.
Se pare că împuternicitul Petre Klampe a reuşit să-l aducă cu promisiuni pe Schroder pînă la frontieră, la Timiş, dar acolo acesta temîndu-se de urmări a reuşit să fugă înapoi la Tîrgovişte. 10 Pînă la urmă
Conrad Gottlieb Schroder a fost totuşi convins să se reîntoarcă de bună
voie la Braşov, unde a şi fost judecat pentru fapta sa, fiind condamnat
la numai 8 zile de închisoare şi la o dezavuare publică morală pentru
prejudiciile materiale aduse comunităţii oraşului Rîşnov şi guvernului
austriac.
Drept urmare măsurile economice luate pînă atunci de guvernatorul Transilvaniei şi de guvernul austriac pentru protejarea industriei
proprii şi pentru împiedicarea dezvoltării meşteşugurilor şi manufacturilor din ţările române, care să producă mărfuri similare, s-au înăsprit.
La dispoziţiile anterioare relativ la prohibirea importului de mărfuri
meşteşugăreşti şi manufacturiere similare din ţările române (1764). 11
ca si a exportului de materii prime din Transilvania (1770). u s-au rcînoit şi acelea cu privire la oprirea emigrării si chi2r a călătorilor temporare a meşterilor şi calfelor din Transilvania în ţările române. i::
măsuri care au rămas în vigoare şi la începutul secolului al XIX-lea (el(~
ex. cele din 1804, 1818 etc.).
Faţă de cele relatate pînă acum rezultă un fapt pentru istorja
oraşului Tîrgovişte şi anume că după manufactura de sticlă din 17\l:{
a mai existat o alta dţiva ani mai tîrziu, înfiinţată cu meşteri şi uneltP
de la Rî•;mov, care a produs sticlă pentru piaţa internă dar şi pentru
cea externă, sticlele de Tîrgovişte din această vreme fiind surprinse în
tarifele vamale. Pc de altă parte se constată o continuitate în existenta
unei astkl de întreprinderi în zona oraşului fapt care explică şi situaţia
de la începutul secolului al XIX-lc3 asupra că.rl'ia avem o informaţie
ceva mai largă.
Doc. Hurmuzachi, vol. XIX, partea I-a. p. 785-788.
Arh. St. Bra5ov. Acte judecătoreşti 166/1809 ·. 2-l~l/18P'.J.
11 Arh. St. Braşov. Acte bresle II/105, (1764).
12 Idem. Actel~ Magu;tratului 293/1770, 420 1770, •125/1770.
tJ Arh. St. Braşov. Acte judecătoresti nr. 190, :.!:32, :.!37, 282 din 17\l:3
din 1797.
!J

10
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DATE PRIVITOARE Li\ ECONOMIA JUDEŢULUI DIMBOVIŢA
lN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-iea
CLEOPATRA IONESCU

Înfiinţarea şi dezvoltarea meşteşugurilor se leagă de creşterea neincetată a pteţii interne, a creşterii relaţiilJ.ar marfă bani la sate, fapt care

a dus la in'tensifica!l:'ea schimbului dintre oraş şi sat.
Pe măsura diezvoLtării forţelor de producţie meş,teşugurile, fie cele
de la sate, fie cele de la oraşe au crescut ca număr de speciallitate.
în docwnentele medievale în mod constant printl'e martorii care
:întăresc actele apar în primul rînd preoţii. In comparaţie cu numărul
acestora, printre alţi martori, procentul meşteşugarilor este precumpă
nitor. Nu trebuie uitat însă că în actele emise apăreau numai acei mc·ş
tcşugari care au făcut parte din pătura înstărită a or2şelor. Cu siguranţă
că numărul lor era mult mai mare. Dintre meşterii (meşteşugarii) care
apăreau mai frecvent în actele emise în ora5ul Tîrgoviştc sînt cei legaţi
de confecţion&!I'\eta articolelor de îmbrăcăminte şi încălţămintte. Aceştia
se găsesc menţionaţi în acte ca vînzători şi cumpără,tori de prăvălii
loCUTi şi pivniţe. cît şi ca martori 1a documentele emise. La 4 februarie
1620, Gavril Moghilă, voevod şi domn, dă lui Radu vătaf de croitori dtin
oraşul Tîrgoviş'te ca să-i fie ocină sartul Bălţaţi·i de jos. 1
~ste semnific.a.rtiv documer.tul emis la 4 april-ie 1620 de Gheorghe
judeţul şi 12 pîrgari din oraşul Tîrgovişte, prin care dă carte ilui Mihalea Sel:arul din oraş pentru cumpărarea unei prăvălii de fa ju.pîneas:a
Maria şi de la feciorii ei Bogdan, Dan şi Necu1a. între mar-tori se reliefează mai multe categorii de meşteri existenţi în oraş ca : Mina zugraf, Tolait cojocar, Bade se}ar, Mane croitor, Radu cizmarr şi a~ţii.
De semn.a.J.at c-ă tot în :acest document e~te trecut printre mam.ori şi un
Radu ca:lfă. 2 In actele emise se întîlnesc destul de raT meseriaşi care
s-a:r fi ocupat cu prelucrarea metalelor, aceasta fiind IJ.ăs:a;tă pe seama
ţi~anil&. Sînt totuşi cîteva cazuri izolate de exemplu : Mihai sabiiarul
şi Andreiaş lăcătariul. 3
1 Documente privind istoria României, veac XVII-lea B. Vol III. p. 470-471.
" Idem, p. 497-498.
:i Idem, B. XVI. Vol. IV, p. 219: B. XVII, vol. II. p. 278.
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La sf'~itul sec. XVIII şi. începutul sec. XIX asistăm la procesul
de ~ămare a boeri.mii şi de creştere a burgheziei proveI1!Îltă din negustori, paltlroln.i de ateliere, meşteşugari, din populaţia înstărită de la
oraşe şi

sate.

Industria

textilă casnică a

cunoscut o dezv~ltare în primele trei

decenii aJe sec. XIX extinzindu-se în toalte regiunile rurale. Aceasta.
şi-a dezvoltat toate ramurile şi a servit populaţiei rurale ca mijloc principal pentru imbrăcăminte. Cei care practicau acest meşteşug, cunc,ş
teau îll'tregul proces al muncii : dărăcitul, pieptănatul şi 'torsul inului,
cinepii şi bumbacului. borangicului şi linei, vopsitu1 firelor. ţesutul,
confecţiomnd pin.ză, ştergare. iar din lină post.avuri, şi covoore. Legat
de creşterea oiloc şi fol06irea linei în indus'tria t!c'xti!ă în satele din
non:iul judeţului ; Pietroşiţa, Moroeni. Fieni şi Pia'llra Epii (azi lbcaH'tarea Runcu) în 1832 funcţionau şapte pive şi două dimte " n~oes:aa-e
la lindlustria postavului. Proprietarii unor asemenea stabilimente destul de rudimen1are producea zeci sau poait.e chi1aT sute de metri dimie
sau postav, destinat nevoilor proprii, cit şi pieţii.
Un aJ't meşteşug predicat în judeţ era şi confecţionatul funiilor.
Din porunca dată de Gr. Dim. Ghica voevod la 5 februarie 1827, către
isprăvnicii judeţelor Saac, Prahova şi Dîmboviţa se desprinde ideia că
locuitorii din judeţ.eh~ menţionat(• încheiau contracte cu cămăraşii de fa
ocnele Slănic şi Te)ega pentru confecţioniarea J2 funii necesare 11a ornă,
în schimbul unei sume de bani, pe care ,, primeau in timpul iemii,
ci.moscîndu-se în poruncă ,.că după ce vo :· implJini acea trebuinţă a
ocnei să fie slobozi a face şi de vînzare. la ·•Iţii pentru al lor folos'· _5!ncepind cu .:r.,ul 1831 s·~ v.'d o:u--ecar:: favoruri în dezvoHarea
ind!\JS!triei şi comerţului.
Din desluşi.rea d'.ltă de Ocimmitorul judeţului cMre parten'tari reese că, ,,industria şi comerţul şi în ţară peste toa:tă întinderea prinţipatului şi afară din \ară în orict.: loc sint slobode pentru fieştcare
om de OlrÎK.'e rang şi treaptă va fi". r.
Meşterii care s,e ocupau cu conf ecţiO!rl'aT~l articolefor d-e îmbră
căminte şi incălţărnin~, aveau dreptul să ţină cîreiumi şi alte prăvălii
cu vîn21an\ devenind itotodată şi negustori. De exemplu cei 4 cojoc:1ri
din Tîrgu Găeşti, 13 cojocari din Potlogi, 12 cojooairi şi 12 cizmari din
oraşul Tîrgovişte şi alţii „sint de sineşi stăpîni cu prăvă1iile Joc" 7•
1n anul 1835 în judeţul Dimboviţa smt patru stărostii şi anume ~
Stărostia negustorilor din oraşul T"i.rgovişte cu 280 paltenrmri, stăros1.ia
Fil. Arhiv. Stat. D-viţa-Ocirm. jud. D-ta. lnv. 3Hl8/832, f. 32, 34, 54, 55.
Documente privind la economia Ţă1ii Româr.eşti 1800-1850. vol. I. Edit.
Ştiinţifică Buc. 1958 p. 381-382.
6
Fil. Arhiva. Stat. O-viţa Ocirm. jud. D-ţa. Inv. 2W9/831 f. 31.
7 Documente privind economia Ţării Romt'ineşti, 1800-1850. Vol. II. EdiL
Ştiinţifică Bucureşti 1958. p. 600-601.
4

5
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tirguilui Găes:ti cu 81 pa,tentairi, stărostia tîrgului Pot!logi cu 67 patenta.ri şi stărostia de meseriJaşi a omşului Tirgovişte cu 157 pa'tenrtari. In
'totali. 585 familii de patentari. R
Documentele atestă prezenţa1 în diferite gospodării ţărăneşti a runor
meşteri, cm-e construiau ca,se, drulgheri, în locali'tăţile Căpşuna, Dragodarna, Răzvadul de jos, Viforîtta etc., zidari în oraşul Tirgovişte, Bucşani, Vukana de jos, Brăneşti, şi alţii. !l
Meşterii lemnari şi rotari din sa1tul Bă'lteni judeţul Dîmbovita au
în'Cheiat un contn.ct cu Casa Poştelor d'in Bucureşti J)Tin care s-au angajat „să facă şi cărruţ1 e noi d12 poştă, cum şi sănii pentru 'trebuirnţa cins,ti'tei. case, cî'be vor fi de trebuinţă plătindu-,le dte lei doispreze una"_ to
Locuitorii din satele Hînraciov 5i Măneşti din Ocolul plăşii Dîmboviţc1
a:u fost angajaţi prin contrla:C't „să Jucrie2Je 1ia podul ce s,e co:nstruieş:te pe
apa Iia~omiţei în or. Tîrgovişte, meşterul Vasi.1e au fost însărcin1at cu
desăvîrşire'a podului" ' 1
Nu putem să facem o precimirie exactă a număruilui meş1Jeşuga
ri:lor care s,e aflau în judeţ. Existau meserii mărunlte, răzl~ţe, exercitaite de cele mai multe oiri cai ocupaţii anexe aşa că d1n pun~t de vedere
fisCJa~ il1.U in1trau în pa1tenrte.
Cen:ietăriCTe de toponomie au nelevat faptul că unele din satele
exristenit1e în judeţ purtau denumirea meşteşugului priac'ticiat, sate care
au dispărut, s-au corntopit cu altele sau şi-au schimbat denumirea. Dăm
cî'1Jeva exemple : Vîlcana Cojocair:ului, Pietrari, Sticlărie, Moan:.-l Nouă,
MoM'a Saisuhti, Cărbl..l!IlJa'ri, Cojocari, Lucieni de Moară, Olari, Slobozi;a
ot Moară etc.
Pe domenii şi în satele libere pe rîul Dîmboviţa sînt atesrt:ate documentar „nouă mori fără nrume, di111 care tirei pe rîul Dîmboviţa, înt:re
Măneşti şi Rîn!Claiciov, două la E. de Peitroeni şi cîte una la S. de Vale
Mari, la N. de Valea Mare, lta V. de Gloden'i şi la S. de Doiceşti. I:.> Socotim că numărul lor a, fost mult mai mare. În harta rusă din 1835
,,sînt no!ta'be numai morile dinafarra satelioir şi tîrgurHoir ... cele din cuprinsul aşezărilor ruria1e siau urba:rne nu figure,iză". t:I Pietrele de moară
se procurau din lo,eali tatea Piet.TlaJri, unde existau 30 ateliere, în cuprinsul judeţului vînzîndu-se piatra cu 120 l'ei bucait:a şi 200 lei bucarta
pentru or~ul Bucureşti. H Dăm mai jos :
1

~

~

Ibidem.
Ibidem.

Fil. Arhiv. Stat D-viţa-Ocîrm. jud. D-ţa. Inv. 1583/1834, f. 102.
Fil. Arhiv. Stat. jud. D-viţa-Prim. or. Tîrgovişte. Inv. 1/1837, f. 477.
n Const. Giurescu, Prircipatele Române la începutul sec. XIX-lea. Ed. Ştiin
Buc. 1957, p. 225.
13 Idem, p. 155.
10

11

ţifică

1'•

Fil. Arhiv. Stat. Jud. D-ţa-Ocîrm. jud. 31D2/l ll:lZ f. 32-55.

https://biblioteca-digitala.ro

CLEOPATRA

260
STATISTICA FABRICILOR DIN JUDEŢUL DIMBOVIŢA

., __•

. ~- - .,
.~.:"
"•
!S
....
. =c -~u
.;

c; C

C
c; •

CI

.;

c;

u

•c

7

<.,

.,.

c

c;

..

c

~~

u-

C

I

--

-I

Q.

'

-

-

I 2rn1

I 200

.,

-

-

>
o

-

-·-

-

-

."'
~

....
c

....
...-"·

-

IO

I !l

-

-

-

.
....c...u
~

~
C

---

·-

-

25

-

--

]8

--

-

-

-

--

-

251KKI 25000

20
. -

-

.

--

-

7

-- ---- ---- -21i200 21i 200

2

EXISTENTE IN 1832

Osl"bill' fabrici

fabrici de lumln.lrl

•

IONESCU

49

I

10

-

-

."

.

--·-

plfişik,r
Jnd(.'ţului

Nnmirl'a

-;

-."'.

-

25

--

pla.,a Ialomila

-

-

21
-

80

-

pla,a Boll•ntinului
pla,a Cobii
pla,a O-viţa

-

--

plaiul Dimtovitt>i
pia iul Ialomitl'i
pla,a lkalului
or. Tir~ovişh-

!,;

C

17
I

.

"'

<.,

"-o

<., C

--

-

-

-

--

'- III

O::u

. ...
......
c .=
"'C

20
--

-- -- ---:-,.!
41
105

,~

1w,k tot.

In anul 1832 în judeţ sint aJtestate documentar şi dteva fabrici.
La „osebite fabrici„ sin recenza/te şi olăriile, povern:iJ.e, nefă.cindu-se deosebire intre at.elierele ca:re lucrează cu maşini şi cele care lucrează fără
maşini.

1n oraşul Tirgovişte în afară de fabric-a care producea anual 25.G00
ocale luminări şi cele şapt~ tăbăcării (\'(~zi tabelul) sint consemnate 13
mori d(• apă, o pioă c.Je iZCghie şi 19 cujniţc în care se lucra hier Hi_
Fierăria sc afla intr-uP. stadiu mai înapoiat din eauza lipsei de materie
primă.

Creşterea producţiei agricole, a meşteşugurilor, şi intensificarea
schimbului de mărfuri către sfirşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. a1 XIX-I.ea a dus la inmulţirea manufcaturilor şi dezvo1tarea
celor existente. Acestea au constituit o formă de -producţie care s-a dezvol1ta t în pe1;oada următoare. Către sfirşi'tul sec. XVIII est.e întemeiată
maruufactura de sticlă din oraşul Tîrgovişte cu un capirtal de 1004 ta:~eri. 17
In judeţul Dîmboviţa a fost întemeiată o sticlărie din iniţiativa
lui Matei Basarab. In timpul lui Constantin Brincoveanu. aceiaşi manufactură după mărturia lui De! Chiaro (secretarul lui Constantin Brinlj

1G
1•

Idem, f. 43, 46.
Idem, f. 19.

Ist. României, vol. III. Edit. Acad. R.P.R. 1964, p. 645.
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coveanu) producea o sticlă tr.an:sparenltă, superiiOO.Tă c~ei carie Sie aducea
clin Polonia. 18
Pe har!ba din anul 1835 esltie locali:~a:t satul Sbeclăria cu 62 gospodării. 19 Documentele primelnr două decenii a1e sec. al XIX-lea atestă
că această manufactură de sticlă se află în imediata apropiere a satelor Gura Vîkănii. Lăculeţe şi Vîlcana Cojocarului, 20 sticlărie care putem afirma că a fost aşezată între actualele localităţi, Vulcana Pandele şi Vulcan.a Băi, astăzi „Poiana S'tid.ăriei" ce se întinde de-a lungul
unui pîrîu care îi poartă numele.
În perioada de care ne ocupăm în manufacturi procesul de acumulări primitive de capitc1.l este prezent prin folosirea unei tehnici
mai înalinltatie, prin paritic'ipm-ea unui număr mai mare de lue:rătoTi salariaţi în procesul muncii. O problemă destul de grea care se punea în
această perioadă era recrutarea mîinii de lucru calificate. Slaba dezvoltare a forţei de muncă şi a unui număr restrîns de meşteşugari
liberi, a obligat pe arendaşul manufacturii să folosească specialişti de
peste howe. În anul 1814 boi.Jerii „aşezămîntari" din judeţul Dîmboviţa
au raportat b visterie că la sticlărie se aflau un număr de şapte nemţi,
care locuiesc în casa sticlăriei a Banului Golescu, fără nici un fel de
avere, lucrînd la sticle din anul 1799. 2 L Intre anii 1816-1819, pe lîngă
nemţii carrie lucrau în cal:iitate de meşteri erau folosiţi la munca brută
locuitori din s2tele Gura Vîkănii şi Lăculeţe, iar plata ludelor, pod,·czilor şi angaralilor celor care lucrau la sticle au fm,t plătite visteriei
de către Banul Golescu. La o perioadă de trei ani contractul prin ca:1·e
locuitordi satelor se învoiau la lucrul în sticlărie trebuie :reî11JOit. Prin
decesul Banului Golescu proprietar al sticlăriei a rămas logofătul Nicolae Golescu. Acesta a solicitat domnitorului Alexandru Sutu să dea
poruncă boerilor ispravnici să-l sprijine şi să-i întărească za pisul prin
care angaja la lucrul sticlăriei locuitorii din satdl' Gura Vîlcănii, Lă
culeţe şi Vîlcana-Cojocarului, cu obligaţia să plăt.casc{: visteriei, dajdia
ludelrn:, angaralele şi podvezile afirmînd „că, de nu sînt sate în lucrul
fabricii, nu c cu putinţe~ a se lucr~1 sticl5ria". 2'.l
Materia primă folosită la lucru în această manufactură era leşia,
ce se procura din fostul judeţ Muşcel. în acest scop trei lude clin
judeţul Dîmboviţa se ocupau cu aprovizionarea sticlăriei cu leşie. în
acest scop ispravnicii judeţului Muscel, comunică visteriei că au dat
poruncă vătafului plaiului Nuc.5oarei „a nu le face nici o supărarre". n
Pe de altă parte în acclaş document se afirmă că „aceşti leşieri sînt
0

18

Ibidem.

19

Const. Giurescu, op. cit., p. 161.

2o Documente

priv.

la economia Tării

Româneşti,

Ştiinţifică,

21

22
23

Buc. 1958, p. 199.
Idem, p. 70.
Idem, p. 199.
Idem, p. 191.
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la dajdie cu încărcătură de lude la satul Albeşti de către dumnealui clucer Costache Ştefănescu".'.!,. Tc!ndăra necesară la ardere se prol'Ura din localitatea Pietrari judeţul Dîmboviţa. In zapisul dat de vechilii din partea moşnenilor prin care au împrumutat 6000 taleri de
la Al. Aslanoglu au pus amanet moşia pentru dobînda banilor împrumutaţi, moşnenii din localitatea Pietrari erau obligaţi să trimită la sticlărie dte două mii stînjeni ţandără. :.!~,
Manufacturile s(•mnalatl' în jud(•ţ sint legate şi ·de industria alimentară care a,·t•a la di,poziţit· produse agricole şi animale.
La data de 31 mai 1837 prin contract Teodorac:he Ciuplea închiriază lui Frateşman supus britanic hanul cel mare din Lunguleţi pe
tt-rmen dt• un an . unde avea ~ l 1.1cra şurop de griu pentru înfiinţarea
zahărului ... :.!G
1n anul 1831 ~i în d1·<·eniile următoare au existat 15 zalhanale,
dintre care patru în nraşul Tirgoviste una !a Pietroşiţa, una la Bezdead, una la Priboiu. una la Tătărani. trei la Voineşti, una la Cărpiniş
şi una la Bolentinu. Se produceau mii de ocale de pastramă, seu şi cerviş.
In lunile septembrie~1ctombrie ale anului 1831 s-au tăiat 4143 V'Î.te mari
dt> la care s-a obţinut cantitatea de 52.579 otca seu, 51.544 oca· cerviş,
iar prin tăierea a 8444 capre s-au obţinut 32356 oca seu. -i.; Utilizind zeci
de muncilnri în sistemul diviziunii tehnice a muncii aceste zalhanale pot
fi trecute printre manufacturi.
• In c:l'iace pri,·t.•şte industria tl'xtilă trebuie ami~tit că in localitatea Dragomireşti era desC'hi5u in anul 184'.J manufactura de po'itav a
marchu ,·ornic Nicolae Băk·ar'.u inlt'meiată pe baza unui privelegiu
din anul I 839, în c-ar(' pe lingă m<'şterii nl'mţi se folosPa şi munca c!ă
caşilor.~ La Dragomireşti marl'le logofăt Nicolae Băleanu a mai întemeiat trl'i manufacturi, dintre C'arl' una dl· luminări de spcrmanţet, o
tăbăcărie -:;i o săpununarie pt• baz:i unei autorizaţii primită în anul
I 839. In anu! 1850 n·a de lt!minări funcţiona -:;i folosea munca a 40-60
dP lucrători. ln anul 186:i manufactura de luminări a fost transferată
JJ Bucureşti.:!!'
La 26 februaril' 1872, Mihai Constantin Şuţu voievod arnrdă privilegii Fabricilor de arpacaş din Argeşti-Hfov şi Corneşti-Dimboviţia,
proprietăţile logofătului Scarlat Gre<:l'anu, .,să fie nesupărate şi nebăntuite
de orice domnească dajdie şi podvoadă". :~,
~,. Ibidem.
p. 394.

2", Idem.

;N; Ibidem, voi. II .. p. 669-670.
Uil. Arhiv. Stat. jud. D-viţ.a-Ocinn. jud. O-viţa. Inv. 2178/1831 f. 73-74.
~ - Zane, Industria din România în a doua jumdtate a sec. XIX-lea. Erlit.
Acad. Buc. R.S.R. 1970. p. 157.
~• Ibidem, p. 158.
:u George Potm. Documente priritoare la istoria ora;;ului Bucureşti (15941821). Ed. Academiei R.S.R., 1961, p. 566-567.
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ANEXE

Piatra de var existentă era folosită la construcţii religioase şi
civile din judeţul Dîmboviţa, oraşele Bucureşti şi Giurgiu.
Astfel la 10 aprilie 1811 Divanul Ţării Româneşti dă poruncă
judeţelor Saac. Dîmboviţa şi Prahova pentru procurarea a 400.000 oca
var necesar la construcţia spitdulni, dintre c::ire 200.000 oca trebuiau
trimise de locuitorii satelor din judeţul Dîmboviţa plătindu-se cîte 12
taleri pe miia de oca_::i
în anul 1837 din raportul înaintat de magistratul oraşului, către
Depairitamentul din Lăuntru reese că „s-au îndatorat sfatul şi au numărait
3600 lei pentru varul ce s-a cumpărat şi s-a tri~is pe ac-eca vreme
la Giurgiu". :i:i
Atestate documentar în _judeţul Dîmboviţ2 sînt 211 varniţe.
Dintre mate:riaLele folosite la diferi te construcţii este şi cel produs
cie „cJrJmid[1ria" care se afla în imediata apropriere a oraşului TîrgoLa începutul sec. al XIX-lea (1811) se constată iniţiative pentru
studiul subsolului. în acest scop Martinache Sevastiano deputat pc
Ungă Ober-ghiter Fervarter a fost delegat cu ,.comisia cercetătoc1.re
a metalelor într-acest Prinţipat al Valahiei". :.15
în catastihul cu banii cheltuiţi în acest scop reese că sau făcut
studii împreună cu 22 oameni în judeţele F0eşani, Prahova şi Saac
apoi ajungînd să cerceteze şi plaiurile falomiţa şi Dîmboviţa. Au trecut prin satele Moţigheni pînă la Tîrgovişte-Drăgăeşti pînă la vătăşia
plaiului Muscel, continuîndu-şi cercetările în jud. Muscel şi Olt. 36
Preocupare pentru descoperirea bogăţiilor subsolului au fost şi
l:n perioada următoare. La 17 august 1834 \'isteria Ţării nomtneşti
comunică Ocîrmuitorului jud Dîmboviţa că deşi ,.doctorul Ocrugului
la preumblarea S3 prin sate au găsit cărbune al pămîntului la moşia
Doiceşti a dumnealui Stolnicului Scarlat Prejbeanu pe unde mai înainte curgea apa Ialomiţii", totuşi studiul asupra subsolului se va continua. :.lî
La 13 februarie 1814 A. Zaporojski închce contract cu mănăsti
rea Mărgineni, deţionătoare de moşii în jud. Dîmboviţa, pentru €Xploatarc-a unor bogăţii minerale. în cazul cînd s-ar fi descoperit existenţa unor asemenea minerale, mănastirea îşi rezerva dreptul de a
intra ca asociată la această companie acoperind 1/2 din cheltuieli şi
primind jumătate din cîştig.
31

Documente priv. la economia Ţării Româneşti 1800-1850, vol. I. Edit.

Ştiinţifică 1D53, p. 104.
32 Fil. Arhiv. Stat.

jud. D-ţa-Prim. or. Tîrgv. Inv. 2 11837, f. 142.
D-viţa-Ocîrrn. jud. D-ta Inv. 3198/lBT~. f. 63.
~" Fil. Arhiv. Stat. jud. D-ţa-Prirn. or. Tirgv_ Inv. 4/183!!, f. IG7.
3~ Documente priv.
la economia 'Ţării Româneşti-1800-1850, vol. I.
Stiintifidi. rn58, p. 127-128.
JJ

.

Fil. Arhiv. Stat. jud.

:r;

Ibidem.

:1 7

Fil. Arhiv. StrJ. jud. D-ţa-O:îrm. jud. D-ţa. Im·. 1680 '1834, fila 7.
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Oa,oole despre existenţa ţiţeiului sini puţine şi
perioadă mai apropiată de noi.
Puţurile sau gropile de păcură se aflau în general
niei, boerilor şi mănăstirilor. Acest produs nu era un

se

IONESCU

referă
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pe moşiile dommonopol al statului, veniturile fiind la bunul plac al proprietarilor. La 12 noembrie1846 în hotărirea dată pe judecătoria Dîmbo\'iţa asupra plîngerii Mitropoliei, din oraşul Tîrgovişte. îndreptată împotriva mănăstirilor Măr
gineni şi Mislea pentru revendicarea unuri puţ cu păcură pe maşi!a
Săcueni şi Adinca, se arată că venitul se lua, într-un an de Minăstirea
Mărgineni şi în cel de al doilea an de mînăstirea Mislea 38 . Spre dovedirea acestui drept la judecată s-a c:itit şi hotărnici3 din 18 februarie1705 a 12 boeri prin care la această dată se atestă dreptul celor două
mănăstiri asupra venitului provenit din păcură aflată pe moşia Săcu
eni şi Ad.inoa. In acest document este atestată şi păcura ce se a/flă
pe moşia Drăgăneşti---Gura Ocniţ.ei. :19
Sfirşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX se caracterizează prin
reliefarea indus1riei casnice şi dezvoltarea meşt.eşugwilor. Manufacturile existente în judeţ au avut o viaţă relativ scurtă, din lipsă de capital,
utilaj tehnic, a slabei capacităţi de cumpărare şi a persistenţei reLaţirlor
feudale.
Apariţia elementelor capitaliste a fost posibilă datorită dezvoltării producţiei de mărfuri, pătrunderii produselor agricole şi animale
pe piaţa internă şi internaţională, dezvoltării industriei, meşteşugurilor
circulaţiei băneşti, precum şi a înjghebării unor întreprinderi manufacturiere.

38

Ed.

Documente privitoare
p. 81~-813.
39 Idem, p. 908-909.
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ASPECTE SOCIALE DIN VIAŢA SATULUI BALTENI,
JUDEŢUL DlMBOVIŢA, LA 1830
TUDOR MATEESCU

Satul Bălteni, situat în sudul judeţului Dimboviţa, 1 are o însemnată vechime, fiind documentat încă din secolul al XVI-lea. 2 La 1830,
în cadrul frămîntărilor care au avut loc după războiul ruso-turc din
1828-1829, manifestate, între altele, prin mulţimea jalbelor înaintate
stăpînirii de ţăranii năpăstuiţi, 3 satul Bălteni înscrie o interesantă
pagină de istorie locală, putînct ilustra şi aspecte ale stării sociale generale a lumii rurale de atunci a Ţării Româneşti.
Locuitorii satului erau în vremea aceea clăcaşi pe moşia aparţinînd, aşa cum se exprimau chiar ei, ,,cocani ( i) Ileani ( i) Stăneas
ca"," avînd obligaţiile cunoscute faţă de stat şi faţă de stăpîn. 5 Dupii
„za,,eră", adică după 1821, un călugă.r grec numit Agapie s-a 2>şewt
în sat, luînd în arendă un vad ele cîrciumă de la stăpîna moşici. c Curînd. aşa cum se vor plînge mai tirziu ţăranii, călugărul „s-a unit cu
pîrcMabul Dumitru Cîrjan si cu alţi cîţiva c;:'iter..i", ,,fiind acest pîrcălab
băjinar, iar nu pămîntean". 7 Cu 2jutorul acc'stora, el a pus la call'
1 Nu trebuie confundat cu satul TI?tltcni din nordul iudctului Ilfov. Pcntrn
localizarea ambelor aşezări, vezi Marele dictionar geografic a( României, vol. I.
Bucuresti. 18rJ8, p. 302.
2 Astfel. ,atul apare într-un document clin 1576 de la domnul Ţării Ro!T1;1ne<;ti Alexandru Mircea. [Documente privind istoria României, veacul XVI, B. Ţara
Rom[rnească. vol. IV (1571-1580)], [Bucureşti], 1952, p. 216. Pentru identificarea
satului menţionat în acest document cu Băltenii din judetul Dîmboviţa, vezi LonRadu Mircea, Catalogul documentelor Ţării Româneşti, 1369-1600, Bucureşti, 19-16,
P. 160, 281.
3 Sergiu Columbeanu, Date privitoare la situaţia tăranilor clăcaşi din 7'a.rn

Românească

în anii imediat premergători Regulamentu.lui Organic (1829-1831), în

,,Studii", XI (1958), nr. 6, p. 147 şi urm.
r, Arh. St. Buc., Administrative vechi, dosar 812/1830, f. 5. Peste cîţiva am,
catagrafia din 1838 con&emna că satul era „proprietatea a dum ( nea Jlui sărdar
Pîrvu Harlanul, a dum (nea) lui Ki,r Gheorghe Sirefi ~i căpitan Marin Bălteanu".
(Ibidem, Catagrafii, dosar 83/1838, vol. I, f. 16).
" Sergiu Columbeanu, art. cit., p. 153 şi urm.
6
Arh. St. Buc., Administrative vechi, dosar 812/1830, f. 1, 5.
7 Ibidem, f. 3.
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alcătuirea unei cisle R „fără nici o orînduială, la numitul la circiumă",
din care a obţinut din partea satului o serie de avantaje însemnate,
la care nu ave..'l nici un drept. Astfel, pe seama întregii obşti şi fără
ca aceasta să ştie de cc, călugărului i-a fost dat în folosinţă un om,
care i-a slujit timp de un c1!1. filră nid o plat:l. Mai mult d'eC'it atit.
pircălabul i-a silit pe dţiva săteni să muncea.5că pentru acest Agapie,
„la porumb şi altele", 64 dC' zile. tot în mod gratuit. In cele din urmă
insă, cisla n-a fost .. ,primită„ de sat, ceea ce a determinat fuga prică
labului şi a celor doi~rei oameni care se înţeleseseră cu că1ugărul. 9
Pc de altă parte.•. Ar,apic. d('\"enit din călugăr circiumar, a intrat
în legătură cu „oameni neştiuţi şi dăprinşi Î!""! fapte de hoţie". Curind.
ţăranii s-au pomenit că l<' pit•r \"it<'l(>, la unii boii, la alţii caii, lfl alţii
porcii, iar mai apoi. aşa cum arăt?.u sătenii p:igubiţi,, ,,au început acei
făcători de rele, tc,varăşi ai numitu!ui călugăr, trimişi de dînsul", să-i
jefuiască pe faţă. 10 Au inc-creat se par0 să-! prade şi pe căpitanul
Marin. care nu era altul dedt Marin BăltC'anu, unul dintre stăpinii
moşici satului, 11 c-ăruia au \'rut chiar să-i de-a foc casei. 12
Speriaţi de ac-este jafurl sătenii l-au denunţat pe călugărul Agapie autorilătilor dt• la Tirgo\·i._k, dindu-l pe mina lui Simache, poll"ovnic-ul judelului Dimboviţa. In urma cercetării cfoctuatc de acesta,
la loc-uinţa călugărului s-au găsit mei multe obiecte, printre care mai
ales .,capele de bucate", provenite din furt. De asemenea, s-a dovedit
că adăpostise în podul casei sale trei hoţi de codru, pe care-i aprovi7ion·1 .şi cu rnuniţi,e. In casa lui s-au descoperit ingrcpate 20 d-e „tistel~
fişicuri şi două oc.1 de gloanţe slobode". precum şi o cantitate de „iarbă
de pu5că". La toa1e acestea. se adăuga mărturia slugilor s,a~e. ca şi „înscrisul său. ce au dat la mina căpitanu 'lui) Marin", cind ieşise la iveală
intenţia că.lugărnlui şi a oamPnilor s[1i de a incendia cas.3. acestui3.. i:,
In urma celor dovedite, Agapie a fost ridicat de pokovnic şi dus
la Tirgo\"iştc, la ispră\"nic·at, tăranii cerind totodată despăgubiri pentru
orădăeiunilc• suferite. Curînd însă, . după lucrările călugărului", deşi
acest3. .. să afla pus la propreală''. săten·ii nu nu.mai că nu au fost despăgubiţi, dar. dţi\"a dintre ei, dudndu-se la isprăvnicat pentru a cere
să li se împlinească cele înscrise în ,.foaia" inminată polcovnic:ului,

" Pentru cislA. ca unitate fi<;cală. vezi Ioan C. Filitti. Despre reforma fiscală
a lui Constantin vadd Mavrocordat, ext.ras din ,.Analele statistice şi economice",
X I 0!128), nr. 5-6, p. 5.
9 Arh. St. Buc., Administrative vechi dosar 812 ·1830, f. 3. lntr-una din jalbele lor. sătenii arătau în acest sens unnăto:uele : ,,lnvederat lucru se vede că,
după unirea ce au avut numit(ul) preot cu numitul pircălab, ne-au vîndut căl1e
numHul ş-apoi ne-:iu spartu şi satul". (Ibidem).
1
" Ibidem, f. 5.
11 Ibidem, Catagrafii, dosar 63 'Ul38, vol. I, f. 16.
I! Ibidem, Administrative vechi, dosar 812/1830, f. 1.
t:1 Ibidem, f. 1, 5.
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s-au pomenit puşi „la gros", pe baza cererii lui Agapie, care pretindea de la ei suma de 290 de lei. 1" Aceşti bani ar fi reprezentat o datorie a satului la cîrciuma sa. ,,după conacele zapciilor" veniţi în localitate, datorie pentru care ţăranii nu se ştiau cu nimic răspunzători.
Din cauza aceasta, ceilalţi săteni păgubaşi nu mai îndrăzneau să se
arate pc la isprăvnicat, fiindu-le teamă că vor fi şi ei aruncaţi în închisoare. Ei
In această situaţie, la 24 octombrie 18:10, un grup de 9 ţărani
păgubaşi, ,,dinpPeună cu popa Mihaiu şi tdt sat (,ul) Bălteni din sud
Dîmboviţa", adresează o jalbă prezidentului divanurilor Ţării Româneşti şi Moldovei, arătînd cele suferite de pc urma călug5.rului Agapie
şi felul în care acesta fusese dovedit a fi hoţ şi gazdă de hoţi. în concluzie, era formulată următoarea cerere : Hi „De aceea am năzuit la
milostivirea Ecselenţii Voastre şi fierbinte ne rugăm ca să te milostiveşti asupra noastră, ca de aici să ni se dea un vrednic mumba~ir şi
cercetător, ca să meargă la isprăvnicat, dă unde să ia atît pă numitul
popa Agapie, pă pokovnic (ul) judeţului şi să vie în s.atu:t no&tru, ca,
după foaia cc am dat polcovnicului, să fim dăspăgubiţi, între care pagubă este şi cheltuieli de conace pentru polcovnici, cînd umbla după
hoţ. Şi hot era chiar el, şi hoţ şi gazdă. Şi după ce ne va despăgubi
dă toate, să-l ridioe cu tot(ull) din satul nosltru, a nu să mai pomeni,
căci dă nu se va ridica cu tot(ul), ne tem (em) la perkiune, că o să
ne dea foc casElor şi o să ne omoare". 17
La 28 octombrie, Divanul Săvîrşitor trimite o copie de pe aceaslă
jalbă căpitanului Marcincov şi serdarului Manolache Papadat, aflaţi
în judeţul Dîmboviţa, poruncindu-le să cerceteze pricina şi să-i dE spăgubească pe jeluitori. 18 Cauza a fost încredinţată unei comisii ce
se orînduise pe judeţ, care a dispus, mai întîi, eliberarea ţăranilor
aflaţi în închisoare la Tîrgovişte. Deoarece călugărul Agapic îşi menţinea pretenţiile în legătură cu datoria acestora faţă de el, eliberarea
lor s-a făcult pe chezăşie, comisia ,sfătuindu-i să se adrc<;czc şi ei în
scris către prezidentul divanurilor. iii
La 11 noiembrie 1830, patru săteni din Bălteni, printre care se
afla şi GhC'orghe. noul pîrcălab, depuneau de asemenea o jalbă, în
11 Este vorba de leul de calcul, care ,era pe atunci echivalentul a
1
40 de
parale turceşti. (Costin C. Kiiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui,
vol. I. Bucuresti, 1964, p. 117).
1~ Arh. St. Buc., Administrative vechi, dosar 812/1830, f. 1, 3, 5.
1" Cele trei jalbe au fost scrlse foarte probabil de preotul satului, care fi~urează de altfel printre semnatarii uneia dintre ele. Stilul lor este greoi, dar în
acelaşi timp pitoresc, aşa cum sînt redactate toate petiţiile ţăranilor datînd din
aceeaşi perioadă. Vezi Sergiu Columbeanu, art. cit. p. 1-17-1-18).
li A,rh. St. Buc., Administrative vechi. dosar 812/18:_10, f. 1.
18 Ibidem, f. 2.
1~ Ibidem. f. 3.
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care arătau că nu au nici o ştiinţă de datoria de 340 de taleri, :io pe
care o pretindea călugărul de la locuitorii birnici ai satului. Această
sumă era legată de cisla stabilită de fostul pîrcălab, cînd ţăranii, aşa
cum susţinea Agapie, neavînd cu ce plăti birul, se îndatoraseră la el.
„De aceea ne rugăm Ecselenţii Voastre ca să fim apăraţi dă această
cerere şi ce va avea îşi va căuta cu acel pîrcălab şi cu cei care au făcut
cisla, căci noi nu ne ştim datori la numitul c11 vreun zapis, ci cum
au vrut ei cu acel pircălab au făcut. fără a fi ştiut şi noi", se spune,
printre altele, în jalbă. 21
Pe de altă parte, unii sătc>ni, care se împrumutaseră într-adevăr
la călugăr, de unde rezultă că acesta se ocupa şi cu cămătăria, spoliindu-i şi pe această cale pe ţărani. fuseseră încărcaţi la datorie, unii
cu sume foarte marL Astfrl, lui Gheorghe pîrcălabul, în loc de 7 taleri, i se pretindeau 40. ,,Asemenea ~i eu, Ion Scutelnicu, că mă ştiu
dator la numit (ul) după socoteala mea tl. 37 ş-acum sint apucat ca
să-i dau tl. 200, cu ce cuvint nu ştiu. pentru că eu pentru dat şi luoat
de la numitul am dăosebit.:, foaie arătătoare pă anume", declara unul
dintre si:-mnatarii ja!hei. Alt ţăran, Dumitru Seimeanu. fusese arătat
la fel ca dator, de~i. după socoteala sa, pentru care poseda şi un înscris. mai avc-a c-1 de luat o sumă ele la călugărul Agapie. In final,
petiţionarii cc-reau ca pricina lor, ca şi a altor locuitori ai satului, aflaţi
în aceeaşi situaţie, să fie luată în cercetar0 tot de către comisia care
flLc;ese orînduită adăugind că „la cin (stitul) isprăvnicat are numit (ul)
multe ajutoare şi poate ca iarăşi să pătimim niscaiva închisori, precum
am pătimit pină acum". 22 Divanul Săvirşitor se adresează însă isprăv
nicatului de Dimboviţa, cu porunca .,de a luoa în băgare de seamă plingerile jeluitorilor, a le descoperi cu luare aminte dreptăţile ce vor avea
şi să li să facă îndestulare negreşit ... 21
ln decrmbril' 18:l0, c-ra inaintat;"i o nouă jalbă, semnat3 de data
aceasta c-u formula de .,noi toţi lăcuitorii ot Bălkni d'in sud Dîmboviţa". in c-are se relatau iară-:;i
rC'll'IC' suferite- din partea călugărului
Agapie. Se arăta că ,.cinsti!ta comisie", făcînd „adîncă cercetare", H
găsi.!s,e „pă numit (u1) călugăr in adevăr hoţ", iar pe săteni. ,.în adevăr
păgubaşi". Urma ca, foarte curind. comisia să vină în satul Bălteni ~i
să le împlinească ,.toc1tă paguba de la numitul călugăr", după „foile••
pe care trebuia să le întocmească fiecare. '.!'1
Peste dteva zile însă, .,s-au spart comisia", iar ţăranii au rămas
,,nedăspăl:{ubiţi şi tot săraci". În plu<;, la scurt timp. s-au pomenit cu
un mumbaşir de la isprăvnicat, pentru a-i ridica pe unii dintre ei şi
Pentru cursul talerului în perioada respectivă, vezi Mircea N. Popa, Conprivind circulaţia monetară in Ţara Românească la începutul veacului
XI X-lea, în ,.Revista Arhivelor", XII (1969), nr. 2, p. 145 şi urm.
21 Arh. St. Buc., Administrative vechi, dosar 812/1830, f. 3.
20

ar

tribuţii

22
23
2,1

Ibidem.
Ibidem. f. 4.
Ibidem, f. 5.
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a-i duce la Tîrgovişte, sub cuvînt că Agapie călugărul nu era vinovat
acesta pretindea ca sătenii să-i plătească paguba pe care o suferise de pe urma jeluirii lor. Se cerea de aceea să se t.rimită un mumbaşir al Divanului Săvîrşitor, care să facă o nouă cercetare la faţa locului, d'upă care să-l ia pe Agapie de la Tîrgovişte şi „dimpreună cu
această cercetare în scris", să-l aducă în faţa Divanului, de unde ţă
ranii nădăjduiau că vor afla „dreptate cu toată dăspăgubirca şi cheltuiala de la acest călugăr". 2:"i
La 11 decembrie 1830, era însărcinat cu această cercetare stolnicul Răducanu Cornescu, care nu ern altul decît ispravnicul judeţului
Dîmboviţa. 26 Peste două luni, la 12 februarie 1831, acesl-3. raporta că
cercetase cauza, dar că, între timp, învinuitul îi adusese cartea Logofeţiei Ţării de Sus, dată, ,,după porunca Ecselenţii Sale D. împuternicitul prezedent", la jalba pe care, la rîndul său o făcuse împotriva
locuitorilor sat.ului Bălteni, ceea ce dusese la stingerea pricinii. 27
Este sigur deci că manevrele lui Agapie, care se bucura de sprijinul autorităţilor judeţene, au făcut ca, în cele din urmă, jalbele ţă
ranilor din satul Bălteni să nu poată primi o soluţionare favorabilă,
iar despăgubirile cerute de ci pentru prădăciunile şi spolierile suferite
din partea acestui călugăr să nu fie plătite niciodată. Un lucru a fost
totuşi ciştigat de ţărani şi anume, faptul că Agapie nu s-a mai putut
înapoia în satul lor. In catagrafia patentarilcr din 1835, ca şi în catagrafia generală din 1838, el nu mai figurează printre locuitorii satului
şi că

Bălteni. 28

Cele trei jalbe prezentate in rîndurile de faţă fac parte din afluxul de petiţii care au pornit spre Bucureşti în anii 1829-1831 din partea ţăranilor de pe tot cuprinsul Ţării Româneşti. Petiţionarea s-a
manifestat atunci cu o mare intensitate ca o formă de luptă împotriva
exploatării a locuitorilor năpăstuiţi ai satelor. 29 De cele mai multe
ori însă, ca şi în cazul sătenilor din Bălteni, cererile lor de a li se foce
dreptate au ră.mas fără nici un răspuns.

25

Ibidem.
Ibidem, f. 6, 8.
" 7 Ibidem, f. 9.
:!ll Ibidem. fond Vistieria T5rii Rom[mesti, dosur 4582 '183~. vol. II ; ibidem,
Catagrafii, dosar 63/1838, vol. I.
2 iJ Sergiu Columbeanu, art. cit .. p. 163.
20
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI DEMOGRAFICĂ A ORAŞULUI
TIRGOVIŞTE, A TIRGURILOR GĂEŞTI ŞI POTLOGI, INTRE ANII
1832-1850.
TOMA

SVINŢIU

Odată cu introducerea noii administraţii prin Rcgul2.mentul Organic s-a făcut simţită necesitatea modernizării mijloacelor de investigaţie, cu scopul de a se cunoaşte cu mai multă exactitate potenţialul
economic şi social al ţărilor române.
Cîţiva ani, din 1831 pînă în 1834, noile autorităţi administrative
judeţene instalate au fost copleşite de mulţimea „poruncilor" trimise
de către Departamentul Trebilor din Lăuntru şi d'e către Vistierie, care
le cereau să adune date amănunţite despre r,umărul locuitorilor clin
oraşe şi sate, al pogoanelor lucrate, despre rodnicia pămîntului în cereale, fructe, şi viţă de vie, despre numărul vitelor mari şi mici, cît
5i al stupilor, despre numărul atelierelor meşteşugăreşti şi al „fabricilor", ca şi despre starea raporturilor dintre călcaşi şi proprietari.
Evidenţa urmărea atît bogăţiile solului, cit şi cele ale subsolului.
In aceşti ani de activitate intensă s-au pus bazele ştiinţifice ale
unei importante ramuri a administraţiei statului statistica. Culegerea
acestor numeroase şi valoroase informaţii a slujit lc1 alcătuirea bugetului general. a bugetelor locale, la stabilirea noilor impozite şi taxe,
simplificate mult, în scopul unei mai m3ri operativităţi. Totodată s-au
i:1trodus condici, registre, formt'larc, tabele, planuri, modele de buget
şi recensăminte etc. pentru uşurarea unui control cît mai sever din
partea organelor centrale asupra activităţii economice, c1 creşterii numerice a locuitorilor, a mînuirii fondurilor băneşti, neadmiţîndu-se
deturnări de fonduri sau depăşiri de sume băneşti.
Pentru instruirea func:tionarilor din administratia centrală în cunoaşterea ştiinţei statistice ~u fost aduşi specialişti din Austria şi Rusia, precum şi oameni cu felurită pregătire din Occident.
în anul 1834 au fost trimişi în judeţul Dîmboviţa mineralogi ca
Weizinc'.:. şi Lăwe, care să ajute „la căutarea şi găsirea minelor". L Din
1

Arh. St. jud. Dîmbovi\;a, fondul Ocîrmuirea, dos. nr. 1680/1834, f. 1.
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porunca Departamentului Trebilor din Lăuntru, cirmuitorul judeţului
le-a pus la dispoziţie oamenii şi caii trebuincioşi, mergînd la moşia
lui Scarlat Poroineanu de la Doiceşti, unde doctorul „ocrugului", într-o călătorie de serviciu, a găsit o bucată „de cărbune al pămintului",
despre care anterior anunţase guvernului ţării. 2
Din ace.istă febrilă activitate au rezultat multiple tabele statistice,
deosebit de importante, printre care şi cele dL•spre populaţia oraşului
Tirgovişte şi a tirgurilor Găeşti şi Potlogi din anii 1832 şi 1833. 3
Incă din a doua jumătate a secolului al XVIJI-lea s-au alcătuit
,,cat.agrafii" cu numărul capilor de familii, in vederea evidenţei achitării noilor dări către stat şi pentru a înlătura abuzurile unor perceptori rnrup\L Aceste catagrafii ne prilejuiesc cunoaşterea numărului de
locuitori pc carl' ii a,·eau ţ.ărilC' romfme în acea epocă .. O sumară catagrafil' a populaţiei Ţării Romaneşti a fost alcătuită, la cererea autorităţilor militare rus(•şti. de C"ăh"L' preoţi, în anul 1810. Ne este indicat
numărul locuitorilor după sex, dţi dintre ei erau ţigani şi numărul
de case din fiC'Can.• aşezare omenC'ască. In această catagrafie oraşul
Tirgovişte este- trecut cu următoarele date: bărbaţi 1051, femei 1053, total - 2104, ('a~e - 570: ţigani: bărbaţi - 41, femei - 47,
total - 88. case 20. Cum însă în aceste cifre se află inclusă şi ,.mahalaua de pesl<:' gîrlă", care lipsc_>şte din „tabla statistică'' a anului 18:n,
va trebui să o scădem din cifre locuitorilor, in scopul de a cunoaşte
numărul populaţiei reale a oraşului la data respectivă.
„Mahalaua de peste girlă", cunoscută azi de sub numele de Valea
Voievozilor, nume care ii vine de la vîlceaua situată în apropiere, se
află in nord-estul oraşului, dincolo d(' rîu! Ialomiţa. Această aşezare
număra 85 case şi era locuită de 167 bărbaţi şi 154 femei Se mai aflau
15 ţigani şi 21 femeile lor, care trăiau în 11 case, deci un total de 96
case şi 357 lOl·uitori. Efectuind scăderea propusă, aflăm că oraşul Tîrgovişte avea în anul 1810 un număr de 474 case şi 1815 locuitori.
,,Tabla stastistică a politii Tirgoviştei, alcătuită în luna iunie leat
1832" ne indică un număr de 1966 bărbaţi, 1858 femei şi 60 de flotanţi, în total 3884 locuitori.:; Vcrificind coloanele acestei tabele statistice s-•au putut observa unele mici erori de c3kul, inerente unor
funcţionari cu puţină pregătire, care executau pentru prima oară în
cariera }OT asemenea lucrări. Eliminîndu-le, găsim 3876 locuitori, în
loc de 3884, dintre care 1602 erau tineri. adică 410/o din totalul populaţiei, mai puţin de jumătate din populaţie, ceea ce înseamnă că în
condiţiile lipsei măsurilor de igienă din ace-a vreme şi ale unei medicini empirice, tineretul era cel care plătea ce! mai greu tribut „lipi2

Idem, f. 7.
Idem, clas. nr. 2762 '1833, f. 42 şi 51.
'· Popescu Runcu. Al., Catagrafia jud. Dimboviţa, Tirgovi.şte, 1936, p. 8-10.
5 Arh. St. jud. Dîmboviţa, fondul Cirmuirea, dos. nr. 2762/1833, f. 51.
:1
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cioaselor boale", dintre care cele mai grave erau ciuma, holera, văr
satul, tifosul şi difteria. Din anul 1833 a început însă şi la noi în ţară
vaccinarea antivariolică. 6
In „tabla statistică" alcătuită în anul rn;12 se mai întîlncsc şi
alte date însemnate, ca acelea de 537 - numărul familiilor şi 769 numărul caselor. Mai sînt înregistrate 13 mori de apă şi 7 ,.suma fabricilor", de fapt mici tăbăcării, situate pe malul Iazului Morilor din marginea oraşului.
Dintr-un „Catastih de toate vitele care s-au găsit la hălăduitorii
acestui oraş", clin acelaşi, an, aflăm că în Tîrgovişte existau 549 familii, cifră care este mai aproape de realitate 7
Primele tabele statistice ale tîrgurilor ,,slobode" Găeşti şi Potlogi
datează din luna august 1833. Inlăturînd şi de aici erorile de calcul,
rezultă că în tîrgul Găeşti trăiau 550 de locuitori, dintre care 290 erau
bărbaţi. iar 260 femei. Din tîrgul Potlogi, în anul 1832, au plecat
43 negustori şi meşteşugari. strămutîndu-se pe un loc cumpărat de la
Arghira Tîteanca cu 4800 de tcilere (lei). Ei au întemeiat tîrgul Titu. 8
1n tîrgul Potlogi au mai rămas 24 7 locuitori, dintre care 134 bărbaţi
si 113 femei. 9
·
În oraşul Tîrgodşte îşi aveau reşedinţa 22 boieri cu caftan, avînd
ranguri de la „gospod logofăt" jînă la „medelnicer". împreună cu membri de familie totalizau 153 persoane. In afara acestora mai existau
hoierii de neam şi boiernaşii, despre care ocazional se pomeneşte în
unele acte ale timpului. Atît boierii cu titluri, cît şi cei fără titluri, erau
·-;cutiţi de orice dare către stnt, scutirea aceasta constituind unul din
marile privilegii boiereşti. Aceloraşi boieri le erau deschise toate funcţiile administrative, judecătoreşti, ca şi gradele în noua armată ,,miliţia" sau ,.straja pămîntească".
Marilor boieri care puteau dovedi că au „casă grea", li se acordau
premii între 200-400 lei pe lună, după rang, iar celor fără titluri,
care-şi putea dovedi cu acte sărăcia, pensii între 15-80 lei lunar. 10
De asemenea, toţi boierii care au avut pinii în anul 1829 scutelnici
au fost despăgubiţi cu generozitate, statul acordîndu-lc de fiecare scutelnic cîte 60 de lei pe an. li Scutelnicii şi pcsluş!1icii, după ce categoria lor a fost desfiinţată prin Regulamentul Organic, au fost cu toţii
trecuţi în rîndurile boiernasilor mazili.
In „casele de mijloc'' au fost trecuţi neguţătorii, meşteşugarii, calfele şi „plugarii de oraş", de abia mai tîrziu deosebindu-se din rîndurile lor burghezia, ca o da!'oă de sine stătătoare. Evidenţa acestora, cît
Idem,
Idem.
~ Idem,
!, Idem,
rn Idem
r,

7

dos. nr. 3175/1832. f. 536.
fondul Cîrmuirea, dos. nr. 3El8/1832, f. 203.
fondul Judecătoria Titu. do5. nr. 17466'1833, f. 2.
fondul Cîrmuirea, dos. nr. 2762/1833, f. 54.
dos. nr. 2193/1831, f. 2 ; dos. nr. 2200/1831, f. 1-4 ; dos. nr. 2183/1831,

f. 10.
11

l3 -

Idem, dos. nr. 2209,'1831, f. 78.

c. 5il
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felurile negoţurilor şi meşteşugurilor, se pot cunoa.5te din mulţimea
socotelilor trimestriale, încheiate de către starosti şi pîrcălabi şi înaintate organelor fiscale orăşeneşti şi judeţene.
lncepind cu anu! 1832, neguţătorii şi meşteşugarii şi-au ales dte
un staroste. Acestia aveau două îndatoriri mai importante, prima fiind
aceea de a ~escoperi pe toţi cei cat-e se inde1e1niceau cu negoţul şi
meşteşugurile şi de a-i sili să-şi scoată patente, iar a doua de a încasa taxa patentei şi de a o vărsa la Cîrmuire, reţinînd 100/o (zeciuiala) de la cei ce locuiau în Tîrgovişte, sumă care, din 1831, a devenit
venit al ora~ului. Tot ei erau aceia care constatau incapacitatea de
lucru a unora dintre patcntari, propunindu-i la scăderea din „catastihuri .. , care se aplica din trimestrul următor. Din această cauză, numărul „patentarilor" varia de la trimestru !a trimestru, existînd adoosuri şi scăzăminte, ceea ce îngreuna foarte mult ţinerea unei evidenţe
exacte a. numărului lor. 12
Staroştii îndeplineau mai mult rolul unor perceptori fiscali, fiind
datori să achite trimestrial întreaga sumă înregistrată la Visterie, indiferent dacă patcnt:lrii îşi achitau sau nu taxele respective. Au existat
numero&sl' c-aznri în care neguţătorii sau mcştL•şugarii părăseau într-ascuns oraşul, mijloc la indemină acelor care nu aveau altă oale penitru a
scăpa de• datorii. De aceea, staroştii solicitau ;-;prijinul poliţiei oraşului
pentru a-i aducc din locurile de refugiu sau de a-i sili să-şi plătească
dările, mergîndu-se pînă Ia intemniţar('a c-(']or îndărătnici. 13
ln anul 1831, oraşul Tirgovişk era o aşezare urbano-agrară, po~cdînd de jur împrejur, pînă in apa Ialomiţei, întinse proprietăţi care constituiau mo$fa sau „moştenirea" orăşenilor. ln afara boierilor şi a mă
năstirilor, c·ar('-~i aveau mo5iile lor în diferite părţi ale judeţului, ceila.lti locuitori îşi aveau „locuri de hrană" pe această moşie, ca şi în
secolele precc>dente ; în afara pogoanelor cultivE.bile, moşia mai cuprindea un întins izlaz pentru vite şi păduri, d0 unde, potrivit rînduielilor
fc.udale încă în vigoare, ci puteau lua fără plată lemne pentru trebuinţele proprii. Erau rari neguţătorii şi meşteşugarii care să se poată
întreţine din venitul ocupaţiei lor principale. Cei mai mulţi rezistau
concurenţei numai prin ceea cc> adunau ele pe loturile pe care le posc:-dau cu drept de folosinţă în moşia oraşului şi pc care le dădeau în
dijmă sau le lucrau în regie proprie.
Din cauza numărului marc de ,.plugari d'._' oraş" şi aceştia au fcst
împuterniciţi să-şi aleagă doi pircălabi pentru stringerea capitaţiei. Din
punct de veden• fiscal oraşul Tîrgoviştc a fost împărţit, in anul 1832,
în două raioane sau „plăşi" dPoseb!le prin culori, menţinîndu-se totodată ~i VL'c-hea împărţire pe mchalale, în număr de 16, denumite după
biscric:ile din apropiere. ,,Plasa neagră" cuprindea 8 mahalele şi se afla
12

13

Idem dos. nr. 2209/1831, f. 31 şi 98.
Idem, dos. nr. 2209/1831, f. 120 ; dos. nr. 1658/1834, f. 136.
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în jumătatea de nord-vest a oraşului, iar „Plasa roşie", alcătuită tut
d:in 8 mah0ila!le - în jumătatea de siUd-es:t.
Din socotelile pîrcălabilor se poate cunoaşte cu aproximaţie numărul „plugarilor de oraş", şi aici întîlnindu-se o variaţie numerică,
datorită adaosului si scăzărr:.intelor trimestriale. Dintr-o „tablă de numele fmniliilor de pll1gari pă mahalale şi văpsele", ea se poate cunoaşte
atît vechea şi noua împărţire fiscală a oraşului Tîrgovişte, cît şi numărul celor care se îndeletniceau cu mun::::a agricolă. Astfel, în ,,Vjjpseaua neagră", trăiau 132 familii de plugari, iar în ,,Văpseaua roşie"
alte 108 familii. ir.. total 240 de familii de plugari sau 440/o din populaţie oraşului. H Staroştii şi pîrcălabii erau răsplătiţi pentru munca
lor grea şi plină de răspundere doar prin scutirea de impozite pentru
timpul cît se aflau în funcţiune.
Tablele, catastifele, bugetele şi listele întocmite de către cîrmuitorul judeţului, magistratul oraşului. staroşti şi pîrcălabi, ne pun la
îndemînii preţioase d3te despre creşterea poptllaţiei 5i despre dezvoltarea economică a oraşului Tîrgovişte în prima jumătate a sece,lului
al XJX-lea. Cu începere de la 1 iulie 1831, magistratul oraşului a avut
în sarcina lui alcătuirea de bugete anuale dL· venitL'.ri şi cheltuieli. lln
an bugetar ţinea de la 1 noiembrie pînă la 31 octombrie anul urmă
tor. Directiw1. Vistieriei era, ca, în mînuirca fondurilor bugetare, să
se aibă în grijă realizarea unui cît mai mare excedent, care trebuia să
constituie baza de pornire în alcătuirea bugetului pc un nou an.
Datorită faptului
că măsura a fost aplicr,tă de la jumătatea anului, primul buget al oraşului Tîrgovişte a fost elaborat numai pc palm
luni ; pe luniie noiembrie şi decembrie 1831 s-au întocmit bugr'te lunare. Acest buget, inclusiv ultimole două iuni din an, 2 însumat la
'- cnituri 2720 lei, parale 37, iar la cheltuieli - 1145 lei. De la „corporati, meseriasi si muncitori" s-au strîD.s doar 835 lei din cauză că
de-abia se începuse operaţia c!C' înregistra,e & patentarilor şi de distribuire a patentelor. 1" Din anul următor, bugetul s-a d'ublat atît la
venituri cît şi la chetuieli. P8.rtea .,corporaţilor, meseria.5ilor şi 2 muncitorilor" a fost de lei 2444, parale 15, plusul datorîndu-se „adaosului de
neguţători, meseriaşi şi muncitori birnici". 16 In anii care au urmat,
creşterea veniturilor orăşeneşti trebuie pusă şi pe seama dezvoltării
economice a oraşului. Bugetul pe a!!ul financiar 1833-1834 ne înfă
ţişează la venituri suma de lei 17.455, parale 5, din care lei 8.030, parale 1 a reprezentat excedentul anului anterior. Cheltuielile s-au ridicat
la suma de lei 6.903, parale 38, 17, din care lei 2.251, parale 34 s-au
cheltuit cu hrana arestaţilor. Economii la cheltuieli, conducătorii oraşului au realizat un excedent bugetar de lei 10.551, parale 7, din care
11

15
16

17

Idem dos. nr. 219-1 '1831. f. 51-53 · dos. nr. 2170/1831, f. 149-153.
Idem dos. nr. ·2747/1883, f. 28, 29.
'
Idem, f. 27 şi 30.
Idem, fondul Primăria oraş Tîrgovişte, dos. nr. 24/183-t, f. 2, 3.
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lei 8.000 au fost daţi cu împrumut oraşului Bucureşti. Bugetul anului
1842 a pornit de la un excedent din anul 1841 de lei 8.903, parale 31
şi a realizat la venituri lei 19.954. parale 31. Două articole bugetare
au ccmtribuit cu cea mai mare parte din sumă : accizurile cu lei 5.501
şi patentele cu lei 5.000. Cheltuielile fiind cu numai 10.667, parale 10,
s-a realizat şi în anul 1842 un important excedent. 18
ln anul 1846 ora5ul Tirgovişte a av11t de construit o temniţă mai
solidă şi mai încăpătoare. unica construcţie publică realizată în prima
jumăţate a secolului al XIX-k•a. S-a luat cu impr11mut, de la tirgu1·ile Găeşti şi Potlogi şi de !a Casa scutelnicilor şi a pensiilor, suma
de lei 19.900. Dl' aceea, veniturile bugetului pe anul 1846-1847 au fost
de lei 35.995. bani 41, iar cheltuielile de lei 30.649, bani 47, cu un
excendcnt de lei 5.345, bani 114. l!J Bugetul anului 1847-1848 a avut
la venituri lei 26 622. parale 26. iar la cheltuieli lei 20.263, parale 5.
Excedentul bugetar a fost de lei 63!)9, parale 21 Cea mai mare parte
din venituri au dat-o ac-c:izuril<:> ~i taxa vitelor - lei 16.502. patentele
şi capitatia lei 3200, în total k•i 19. 702. In sfirşit, bugetul anului
1849-1050 a fost cel mai mare. eu 44.775 lei, 32 parale, la venituri,
din care lei 15.548, parale 36 - excedentul anului 1849, cheltuielile
ridicindu-se la suma de lei 35.900, parale 21. :!<I Accizurile şi taxa vitelor au adus oraşului lei l 9. 780, parale 25, iar zeciuiala din patente şi
capitatil' Id 3365, parale 33. Urcarea veniturilor s-a datorat „accizurilnr", a ac-dor taxe pe băuturi alcoolice şi tutun uri, care se percepeau
ele către ,.acsizar" la barierdl' oraşului şi pe care Primăria le dădea
anual in arendă. ln duda ac-estor sporuri bugetare oraşul Tirgovişte
a avut bugete' sărac-c, din c·arc> mai trebuia să realizeze şi însemnate
{·xcedentl'. indt nu a putut înfăptui - în afara temniţei - (şi aceea
C"onstruită din împruml!tuJi), nici o alt...1 lucrare de interes obştesc.
Venituril<' sale- de-abia egalau arenda unei moşii de m::irimc mijlocie. De
e>xemplu. proprietara moşiei "!\1oara Brăiloiult!i din judeţul Dimboviţa
a încasat. în anul 1831, o arendă de lei JO.OOO, ia!"' vPnitul pe un an al
moşici Cătunu din acelaşi judeţ a fost in anul 1833 de lei 38.262. 21
Dezvoltarea economică a oraşului Tirgovişte poate fi de asemenea,
urmărită prin creşten.·a numerică a patentarilor şi a „plugarilor
de
ora'5". adie-ii tocmai a ac-dara din locuitori care îşi cîştigau existenţa
clin mel5eşuguri. munca pămintului -:;i negoţ. In ,mul 1833, după ce S"'.""_a
~rminat operaţia de înregistrare a pa ten tarilor şi „plugarilor de oraş",
trăiau în oraşul Tirgovişte 260 de neguţători, 131 meşteşugari, 212
.. plugari cl0 oraş" şi 41 calfe. 2~ In acelaşi an în tîrgul Găeşti s-au în18

Idem. dos. nr. H '1842. f. :12.
Idem. dos. nr. 66_11846, f. 7, 11.
Idem. dos. nr. 18/1850, f. 15-19 ; dos. nr. 10/1850, f. 22-2:r
21
Idem. fonrlul Judecătoria Tit~, dos. nr. 14959 11833, I. 5 ; fondul Ocîrmuir-:-a, dos. nr. 2762 '1833. f. 79-80.
22 Idem, fondul Cîrmuirea, dos. nr. 2818 '1833, f. 269.
1~
20
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registrat 35 neguţători, 35 meşteşugari, 39 „plugari de tîrg" şi 14 calfe,
iar în tîrgul Potlogi 21 neguţători, 37 mesteşugari şi 4 calfe. 23 Peste
zece ani, în oraşul Tîrgovişte s-au aflat 4 patentari de clasa a II-a. 593
patentari de clasa a III-a. 5 patentari de clasa a IV-a, numiţi şi „meş
kri mari", 153 patentari de clasa a V-a şi 185 „plugari de oraş", care
locuiau în două mahalale - ,,a Mitropolii" şi ,,a Sfîntului Gheorghe".
Cum oraşul mai încasa şi zeciuiala din capitaţia locuitorilor satclllr
Ulmi, Prisenca şi Colanu, situate pe moşia oraşului, plugarii din aceste
sate. capi ele familie, în număr de 126, s-au adăugat la ,,plugarii de
oraş", dind un număr sporit de plugari Pl'ntru Tîrgovişte. în felul acesta
se explică numărul de 311 capi de familie plugari, care apare în socotelile trimestriale din 2nul 1843 încoace.
După incendiul catastrofal din anul 1829, cînd a ars în întregime· tîrgul din'năimtru", neguţătorii şi meşteşugarii şi-au refăcut în
anii care au urmat prăvăliile şi atelierele cu destulă greutate şi cheltuială. 21i Pe străzi înguste, perpendiculare pe strada Tirgului. îşi contruiseră atelierele şi prăvăliile lor mici şi puţin arătoase cismarii şi
mămularii. Astfel a luat naştere „arastaua" cismarilor şi „arastauc.''
mămularilor. Exi~tau şi multe locuri virane, în marginea cărora se
afla Mitropolia, cu întir,sele ei grădini şi livezi. Tot aici, în anul 1847,
isnaful cojocarilor, alcătuit din 12 membri, cîţi au fost şi în anul 1832,
a cumpărat un loc pentru a-şi muta atelierele în centrul oraşului. Punincl mină dP la mînă şi în tovărăşie, cojocarii au strîns Ici 11.0(10 ,.preţ1il c11mpc1r(itoarei". i\poi an solicitat Magistratul oraşului „a orîndui pe cine va gusi de cuvinţă a veni al :(aţa acelui loc şi înipărţin
du-ne locul - cite doi stînjeni şi jumătate de om - lăsind şi tlliţa
trebuincioasă printre noi". 25
La cererea Vistieriei s-au alcătuit diferite' liste nominale de patentarii locuind în orasul Tîrgovişte. Din aceste liste se poate cunoa~te
ce negoţuri şi cc meserii se practicau în anii 1832-1850. Printre neguţători se întîlnesc : băcani, mătăsari, bogasieri, c-îrciumari, mămulari,
precupeţi, măcelari, sureccii, povarnagii, spiţeri, b1·2.gagii, cofetari. cafegii, găitănari, simigii, brutari, rachieri - toţi avînd patente de clasa
a III-a. De asemenea, practicau meşteşugurile numeroşi tîmplari, dulgheri, rotari. cismari, pantofari, curelari, tăbăcari, morari, călţari. zidari, cărămidari, căruţaşi, plăpumari, fic!'ari căldărari, ceasornicari înregistraţi cu patente de clasa a V-a. 26
1

:1.1
21,

Idem, dos. nr. 2757/1833, f. 37, 38, 54. 58, 59.
Arh. St. Bucureşti, fondul Vornicia din Lăuntru, dos. nr. 2/182!1, f. II,

15, 24, 25.
x; Arh. St. jud. Dîmboviţa, fondul Primăria ora.<;;ului Tirgovişte, hîrtia nr. 462
din 5 octombrie 1847.
26
Idem. fondul CîrmuiTea, dos. nr. 3198/1832. f. 418, 41!1: dos. nr. 2843/183:l,
f. 89-92, 119-120, 139-140 ; dos. nr. 320:l/1833, f. 1, 2, 89.
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Calfele ca toţi birnicii, plăteau către stat capitaţia. Dintr-o fo,tă
„de slugile şi calfele de prăvălii, hanuri şi orice stabilimente" rezultă
că aceştia erau în număr de 71. dintre care 42 calfe de meseriaşi. primind simbrii variind intre 150 de lei şi 460 de lei pe an, iar 29 erau
angajaţii negustorilor, fiind plătiţi cu 150-700 de lei anual. 27 Ucenicii,
viitoarele calfe, îşi petreceau ani mulţi şi grei prin atelierele meşte
şugarilor ca să înveţe meşteşugurile. Mărturie sint zapisele prin care
ucL•nicii se legau să stea, fără plată, patru sau cinci ani, dacă ar fi
fugit să despăRubească pc patron pentru d1eltuiala hranei şi a învă
ţăturii. Astfel. ucer.icia la boiangii dura 4 ·ani, iar !a croitori 5 ani. 211 ,
pr can• timp ucenicii nu plăteau nici un fel de dare către stat. Cind
„comisia c-atagraficească" din eroare, a trecut pe un ucenic în rindul
.. birnicilor'4. atunci acesta şi-?. in3intat jalba direct la domnul ţării,
în care scria : ,,Luminate doamne, cu chipul ace.'>tei comisii dă dă copii
n<>z,irstinici, in dajdie şi ucenicie fiind, ttrmea?ă că nici meşteşug, nimic să nu mai înveţe, ci să să facă văcar şi plugar ... Eu rog pe Măria
Ta, porunceşte unde să cttdne să rămîi apărat de dajdie pină la legiuita virstă ca un ucenic r-e sint. şi atunci să intru în orinduiala părin
ţilor mei. iar nu împreună cu proştii". :l.l
Anul 1843 ar putea fi socotit în et"onomia oraşului Tirgoviştc ca
o culme, fiindcă atunci a fost înregistrat cel mai mare număr de neguţători. 593 faţă de 260 de neguţători în anul 1833. ln anii următori
s-a inregistrat însă o scăderea rapidă, incit in anul 1849 nu mai erau
d('('it 153 patc_>ntari. dintre care 8 plăteau patenta de dasa a II-a şi
145 pc_> cea dL•-a III-a. ln schimb. crC'şterea numărului de meşteşugari
a fost lentă şi constantă, de la 131 pakntari în 1833, !a 288 patentari
în anul 1849. :l'
O c.·reştC'rl' k~tă şi constantă SC' observă şi în privinţa populaţiei
ora!';iu!ui Tirgovişte. Izvorul p!"incipal de ('re~tere a popl!laţil'i a fost
c.•xcedentul natalităţilor. O singură statistică a mortalităţi şi natalităţii
din nrasul Ti!"govişte ne stă la îndemină. Este lista i:ltocmită de c.1tre
poliţia oraşului în anul 1847. din care rezultă că în acel an au murft
58 k~uitori şi s-au născut 76 copii, cu un excedent de 18 nou născuti
asupra dc-ceselor. :u Pîr1ă în &nul 1849 nu s-a mai efectuat nici u~
recensămint al populaţiei. Există însă diferite alte statistici în legătură
("li stringerea şi vărsarea impozitelor şi taxc·!or de la locuitori, din care
se poate deduce o r.:-reştc.'re !entă a numărului acestora în oraşul Tirgo,·işte. Un recensămint, parţial însă, a fost efectuat in anul 1849, în
l•_•gătl!ră cu alegerile de deputaţi locali. Cu ciţiva ani înainte oraşul
fusese împărţit în patru raio::mC', denumite c·u culorile roşu, galben,
2

•

21i
ZI
30
31

Idem, fondul
Idem, fondul
Idem dos. nr.
Idem, fondul
Idem, fondul

Poliţia oraş T;rgovişte, dos. nr. !17 '1853. f. 6, 7, 8.
Cîrmuirea, dos. nr. 1588/1834, f. 367 ; dos. nr. 1585/1834, f. 677.
1613/1834, f. 322.
Primăria oraşt•lui Tirgovi.şte. dos. nr. 26/1849, f. 53.
Poli\ia ora~ Tirgovişte, dos. nr. 31/1847, f. 2-9.
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verde şi albastru, împărţire aplicat§. uniform la toate oraşele din ţară.
Lista cuprinde numai numărul locuitorilor de sex masculin, majori,
pe categorii sociale şi numărul caselor. ,,Partea b§.rbăte3scă"
din
populaţia oraşului Tîrgovişte er2 Î!1 anul 1849 de 1839 indivizi majori,
faţă cie cei 1966 bărbaţi maturi şi copii din anul 1832. Lisb m?..i cuprinde şi un număr de 805 case, f2ţă ele cele 769 case din a~ul 1832,
-cu 1111 plus de 36 case în 1849. 32
Pentru tîrgurile Găeşti şi Potlogi. începînd din anul 1834 lipsesc
datele care să ne poat2 înlesni o apreciere aproximFitivă despre dezvoltarea lor economică şi demografică. Pentru oraşul Tîrgovişte putem
însă face o asemenea apreciere şi nu vom greşi în afirmaţia că, în
anul 11850, acest ora.ş ar fi putut avea în jurul a 5000 de locuitori.
Odată cu apariţia şi dezvoltarea indt~striei vom observa. în a doua
jumătate a secolului trec11t, o creştere demografică lentă dar continuă,
:Saltul produdndu-se însă abia în secolul nostru.

3 :!

Idem: dos. nr. 5G/1849, f. 1 v.
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tot 3824 suflete aşnate in Tirgovi~te
lor ce nu sunt statomict
de la 50 pînă la 60, poate peste t.c,t
. să afla ·la 7 fabrici de piei, iar dA celelalte nu sunt. In anul 1831 au murit
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lNCEPUTURILE EXPLOATARII LIGNITULUI
lN ŞOTlNGA
LUMINIŢA

OPROIU

In perioada regulamentară explorarea şi exploatarea subsolului a
cunoscut un progres însemnat. Rînd pe rînd, diferite bogăţii minerale,
în funcţie de necesităţile diferitelor ramuri de producţie, cunosc o dezvoltare mărită şi o întrebuinţare multiplă.
A:stfel sarea, ţiţeiul şi diferite minereuri fema:se şi neferoase cunosc permanent o sporire a cantităţii expfo,ata.lte.
In condiţiile dezvoltării mai rapide a economiei, a folosirii unor
procedee tehnologice noi, apare acum interes şi pentru zăcămintele de
cărbune.

Chiar dacă în această perioadă în Muntenia nu s-a trecut la exploatarea lor, se constată că a existat un puternic interes pentru depistarea zonelor cu cărbune şi se întreprind numeroase campanii de
explorare care au dus la descoperirea de cărbune „pe Valea Budureaschii şi Rîpa Şoimului (Prahova), Zăgujeni (Mehedinţi), Joseni (Buzău), Boiteni (Muscel)" etc. 1
Descoperirea cărbunelui şi la Doiccşti, (Dîmboviţa), în 1834, a
deschis un însemnat bazin carbonifer, care la sfîrşitul secolului al
~IX-lca şi începutul secolului al XX-lca a devenit cel mai însemnat
din Muntenia.
In cadrul bazinului cr...rbonifcr de la nord de Tîrgovişte un rol
important l-a avut sectorul Şotînga, care şi-a adus prin mai multe mine
o însemnată contribuţie.
Constatarea cărbunelui şi începuturile exploatării lui reiese cu
o marc claritate din două documente descoperite de noi la Arhivele
Statului din Bucureşti şi datorită importanţei lor redăm mai jos în
întregime textul iniţial :
1
2

l

şi

Istoria Romdniei, Editura Academiei, 1964, vol. III, p. 968.
Arhivele Statului, filiaJa Dîmboviţa, fond Ocîrmuire, dosar 1680/1834, fila

7.
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ANEXA 1
Nr. 3220
PRINCIPATELE UNITE
::-.tINISTERUL FJ~ -\NŢELOR
AL ŢARII ROMANEŞTI

Primită 1859 decemvr(ie) 16
Bucureşci, 1859 decembrie 15

Domnilor,
D(omnul) Carol Carac-ioni, inginerul minelor, prin raportu cu
N. 232 mi-au comunicat. după îndatorire ce-i am pus de a esamina
in satul Şotînga districtul Dîmboviţa mina de cărbuni de pămînt ce se
află acolo, că la cercetare gheognostică ce a făcut a găsit în adevăr
unu culcuş de o întindere destul de mare atit în lungime cit şi în lăţime,
că straturile l'are se ivesc pînă la suprafaţa pămîntului, nu au ajuns
încă în etate ea să e fi transformat în cărbuni. ci este antracit de o
l'alitate bună. şi dupe ce ard<.•n• lui poate fi trebuincios : şi pentru că
~ub scrisul doreşte, mai -nainte de a lua vreo disposiţie de a se sonda
<·xpusa mină, de a esamina al'est anlredt şi a vede modul cu care s-ar
pute întrebuinţa. ,·ă innaintl's c.·u onore pre lingă acesta d-lor Efori o
dtime de 30 oca din expusul antrecit. şi vă invit a-l da în analisare
d-lor profesori de himie şi fisică spre expusul sfirşit, comunicîndu-mi
şi mie resultatul.
Ministn1l
Capul Secsii a III-a
D-lor Efori ai

şcolelor

Arh. St. Bucureşti, fondul MinL'>terul Cultelor şi lnstrucţiunei dos. 2678/1859,
fila 1.

ANEXA 2

Esaminarea bucăţilor de cărbune de păment ce s-au trimissu la
Eforia scoalelor de Ministcrul Finanţelor spre a se analisa.
Bucăţile de proba ce s-au trimissu la Eforia din straturile de căr
bune de pămînt, aflat la satul Şiotînga, distrktul Dimboviţa, P.ste de
felul numit lignit. de formaţiune vegetale, a cărui carbonisare fiind
neperfectă s-aprinde anevoe, arde însă cu flacără şi dă un miros bituminos sau de materii animale ; iar cenuşia lui este ţerinosă.
Acest combustibil deferesc de felul numit anthracit, care este
un cărbune de colore cam metalică, arde fără flacără şi odore bituminosă.

La analisa acestui lignit s-~ găsit că arc grăutatea specifică de
la 1, 2 pină la 1, 4 şi se compune de 97% materii vegetale carbonisate
şi bituminose şi de 4% materii pămentose.
Lignitul deşi nu se potP întrebuinţa la lucrarea ferului, dar pate
fi de o mare utilitate la multe alte trebuinţi ; precum la arderea petrilor de var şi la diferite încălziri.
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Esislenţa acestui lignit s-a observat de subsemnatul
în multe
locuri ale Principatului ; precum în districtul Buzeul, plaiul Persocvul,
pe apa Sărăţeni, între satele Bercoi şi Costinou. b districtul VulcL'a,
pl:aiul Hurezu pe apa Cernişoara aprope de satul Armăşeştii ; în districtul Doljiul pe apa Gilortul aprope de satul Poena ; în districtul
Gorjiul pe apa Motru aproape de satul Lupoiu; în districtul Mehedinţii la Puroina şi la Malaveţu aprope de Cerneţi.
La tote aceste locuri stratul cărbunelui se vede de putină însemnătate, încît s-ar părea că esploitarea s-a n-ar plăti cheltuielile de
cstragcre ; dar de multe ori un strat de cărbune care în facia pămîntu
lui se arată forte slab şi de o carbonisaţiunc superficială, se schimbă
mai afund în aşternuturi de cărbune perfect. Această schimbare se
poate presupune în unele casuri şi din esaminare stîncilor care însoţesc stratul cărbunelui de pămînt, adică din felul culcuşiului (la gangne) pe care zace stratul ; însă numai prin sondagiuri se pate afla
mai cu siguranţă decă natura cărbunelui de pămînt se va găsi mai
îmbunătăţită în straturile de mai afund. De aceea subscrisul e de pă
rere că pen'tru operaţiuni ca acestea n-air trebui să se cruţe chelituielile,
d să se facă neprecurmat sondagiuri în tot locul precum se găsesc
straturi de orice fel de cărbune ; căci este ştiut că de se vor găsi
niscaiva straturi puternice de cărbune de o calitate bună, aceea descoperire ar fi de întîia importanţă, ca una ce ar înlesni înfiinţia multor
stabilimente industriali de care ţera se află în mare necesitate.

Arh. St. Buc., Ministerul Cultelor

şi

l!lsirucţiunei,
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CITEVA DATE INEDITE PRIVIND EXPORTUL DE PETROL
DIN JUDEŢUL DIMBOVIŢA INTRE ANII 1881-1900
MIRCEA ALEXANDRESCU

Prezenţa

şi exploatarea petrolului dm acest judeţ are o veche
a avea intenţia să facem un istoric ia:1 existenţei petrolului din judeţul Dîmboviţa, socotim totuşi că este util să punctăm numai
cîteva date în legătură cu ac-es't [ucru.
inlbr-o hotărire a Judecătoriei judeţului Dîmboviţa. din 12 noembrie 1846, se menţionează exi-stenţa puţurnor de păcură pe moşia Dră
găneştilor încă din ia.nul 1704. Documentul vorbeşte de ., ... venitul păcurii
ce •est2 pă moşia Drăgăneştilor" şi puţul de păcură de pe moşia Săcu
~ni şi Adînca. 1 Păcura s-a exploatat în mod curent începînd cu secolul al XIX-lca, folosindu-se atît pentru ungerea carl'lor de transport
cit şi pentru iluminat.
În acest secol începuse s.ă se formeze chic1Jr o categorie de meşte
şugari în facerea de „m:asa:lJale", folosite în scopul arătat mai înainte.
Insuşi Tudor Vladimirescu ne-a lăsat unele informaţii referitoare la
existenţa şi exploata.rea păcw'€i din acest judeţ. Pr'in'tre măsurille [uat.e
de el pen1tru uşurr-area greutăţiloir- no{'odului, se numără şi aoeia a uşu
rării dănilor şi a clăcii „masafagiilc,r" din judeţul Dîmboviţai Impunea
acest lucru marelui vornic ial Ţării-Româneşti, la 11 decembrie 1821,
deoarece" ., ... ne este şi nouă aici trebuinţă de păcură pentru unsul roatelOl' tunuri1or şi căruţelor celof'l;arrte, cît şi pentru a avea şi aici masable la vT2me. cind t: 1 2buinţ.a va c21·e a lumina strejuirea ce s.ă face ... "' 2
Inte:1„dic:1rcc1 cxp10<2L3.rii peLrnlului, în deosebi in a doua jumătarte a
secolului a1 XJX-lea, este ilustrată de o statistică a producţiei de ţiţei
din judeţe,l,e Dimboviţa, Prahova, Buzău şi Bacău.
Din aceasrtă interesamtă si1tuaţie s-a observat că, în perioada
1857-1895, producţia de ţiţei a judeţului Dîmboviţa a crescut an de

tradiţie. Fără

1 I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Românqti, p. 908--909,
Buc. 1958.
1 Documente
privind istoria României. Răscoala din 1821, p. 531-532.
Ed. Acad. ID60.
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an, fiind aproape în permanenţă superioara celei a judeţului Prahova,.
principalul „ccnctu-ent" în această direcţie.
Spre exemplu, în 1860, s-:.u extras în judeţul Dîmboviţa 715 tone
de ţiţei, faţ:i de numai 385 tor.e ÎI! judeţul Prahova ; în 1865 şi 1870
au fost extrase 2700, respectiv 3850 tone ţiţei în judeţul Dimboviţa,
faţă de numai 1100 tone în judeţul Prahova, ca în 1890 să se •ajungă
la 25000 tone ţiţei în Dîmboviţa, faţă de numai 10.500 tone în Prahova. 3 Aceiaşi situaţie este :remarcată şi de marele nostru economist
P. S. Aurelian care arata într-una din lucrănle sale : ,,astăzi judeţe]e
unde se extrage pelll"Olt:u sinrt : Dîmboviţa, Prahova, Buzău, Rîmnri.culSărat şi Bacă~"." Referindu-se numai 1a judeţul Dîrnboviţa indică şi
locurile unde, după anul l R60, se exploata petrolul : ,, .. .în Dimboviţa
centrul de ex-ploatare este la Coliba.şi. comună în pkliul Ialomiţii. 1n
pa:.ru văi p1-incipale şi anume : VaJea Glodului, a F~aşulrui, a Păcu
rei si a Paiagenului se afl.ă deschist- peste 200 puţuri ... 5 Referindu-se
la adincimea şi producţia acr:stm: puţuri arăta . ,, ... adincimea puţurilor
merge pînă la 60 stinjeni. Producţiunea lor variază ; astfel cînd izvorul de petroleu es'te abundent produ~ în cele dintii zile pină la 800
vedre pe fiecare zi. Producţiunea de mijloc a puţurilor este 100 vedre
pe ziuă. Producţiunea totală a Cohb:i.şilor a variat de la 1857 pînă la
1873 între 5000 si 200.000 vedre pet.roleu. ln anii 1868, 1869 şi 1870
producţiunea s-a urcat la 35Cl mii vro.re".(, Dealtft"l in arnul 1860, înţ,· ... ,r:r'.1 nrnductie <ie ţiţei pc t.wă şi a derivatelor fabriiealte în cele 58
c:c 1·.afină.:·ii d<.· petrol şi gazolină. s:::- ridic-3 lal.323.730 lei pentru petrolul hn.i: )Î 2.Cl89.553 lei pentru prnd,1s'!;e fabricate amintite. 7 Pe lingă
pl'trnl ~i gazolină se mai poate> 2.dăuga aooi uleiul lubrefiant, parafină şi
p11ţir.ă brnzină. ,,Supremaţia" judeţului Dimboviţa in C'C priveşte producţia d<• petrol ~e menţine numai pină în anul 1895 cind cedează, pentru
multă vreme, locul prim judeţului PrahnvR. 8 Anul 1892 înregistrează cea
mai mare producţie de ţiţei a judeţului Dîmboviţa, care se ridică la 47.000
tone. 9 Sint documente oare atestă chiar eXŢ>ortul de petrol brut peste
hotare. Intr-un raport al consulului României la Constantinopol, din
anu! l.897, avem informaţia prc·ţioasă a iluminării capitalei Turciei cu
petrol adus din Rornim.ila, în mici tinichele şi damigene. încă din anul
1857. to ln ce priveşte iniţiatorii exploartării petrolului din aicest judct,
de asemenea documentele ne d:au infonnaţii înce-pind cu a doua jumă
tate a secolului al XIX-iea, cei mai mulţi fiind băştinaşi. In 1855 avem
Gh. Ravaş, Din istoria petrolului românesc, Buc. 1955, p. 35.
P. S. Aurelian, Opere economice, Ed. Acad. Buc. 1967 p. 164.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Statistica minieră a României, Buc. 1926, p. 32-33.
9 Ibidem, p. 33.
• 0 Arh. St. jud. Dimboviţa, fondul Intreprinderile Ion Grigorescu, dos. 11/1897~
fila 16.
3

4
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informaţia că, în comuna Colibaşi, ţăranul Teodor Cincan în asociaţie cu
Foitalche MihăilesC'U din Tîrgovi5be iau luat în conoesdunie de la Ministerul CuJitelor exp]mtairea petrolului de pe moşia acestei comune. 11 In
anul următor. Teodor Mehcdinţeanu din Ploieşti, ia şi el în arendă în
vederea exploatării terenuri la Glodeni. I:.! Fabricarea dedvatei!Joir petrolului se făcea cu instalaţii foarbe rudiment::.u·e, deşi documerntiele d-crn
denumilrea de „fabrici" ai:::2sto1r::=i.. Atît în jud12ţul Dîmbovit::J. cît si 1n
o:na.şul Tîrgoviş'te asemenea „fabrici" aru fos:t foarte numeron.ise. De o
adevăro.lt:ă şi modernă exploatare a petrolului din lclJCest juldleţ pu'tf.m
vorbi doar în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, cînd apar
primele rafinării în adevăratul înţeles al cuvîntului. Inccpînd cu anul 1882
numărul :acesfor rnfinăirii creşte necontenit. Docwnentele şi itnformaţiilc referitoare la aceste rafinării ne-au dat putinţa a întocmi o situaţie
statistică a numărului lo.r 1:l_
în oraşul Tîrgovişte, după uneJe infoirmaţii indirecte, au mai existaJt două rafiinării mai vechi, unia din ele fiind preluată de cătire Ioan
Grigorescu în anul 1881, deo'areee 1Ja aiceastă diată el exportă peitrol :;;i
u:Lei crud în mici cantităţi. Pe locul acestei vechi rafinării a construit
în :.mul 1889 unia nouă. Oea de a doua rafinărie sie pare că a funcţionat
în pajrite3. de sud a oraşului, apro1ape de gairă şi aparţinea lui Cîmpeanu,
de asemenea un vechi exploata'tor de petrnl.
Informaţia pe care nie bazăm ne-a furnizat-o un document din
anul 1910. privind societiatea „Oi1ffields Ltd", cu un c:apita1 de 11.250.000
lei, care pe lingă obţinerea concesiunii unor terenuri petrolifere, ,,prl'ia
şi o veche rafinărie de ţiţei din Tîrgovişte ca~e apaTţinea fiirmei Cimpeanu § Co.". 14 Locul acestei rafinării este confirmat şi de un p]an al
oraşului Tîrgovişte _din anul 1913. ij
Pe baza documenttelor s1tudiaJte se mai poa!te face afi!rm:aţi.a c:1,
L.-,cepu'tul exploa_ltări'i petrolului din atest judeţ s-a făcut de că:tir.e E>:--'..ploatatori locali.
Capitaluri'l,e străine, în afairă de cîiueva încercări, îşi fac .apan:it ic1
tot în ultimele două deceni. As,emerniea încercări ne sînt semna1:ate m
anul 1862. J ackson Braiun dli1recrt1orul sucursaiJ.lei Băncii Impedale Otomane din Bucureşti .a obţin'l.l't 'C'\1 sprijinul lui Petrrie Mavrogheni, al
prinţului Alexandn1 Morruzi şi fon Ghica terenuri petroJifeirie lJa MOireniPiscuri, unde a săpat cîteva puţuri, fără să obţină însă rezultatele sconta:te. Hi Tot fără rezultate au rămas şi cek cîteva sonde a[,e societăţii
1

11

Cl. Ionescu, Un document referitor la iluminatul cu petrol al Constantinopolului între anii 1857-1897, ,,Valachica·', 1969, p. 193.
12 Ibidem, p. 194.
13
FI. Dumitl'ică, Date noi privind industria petrolului în jud. Dîmbovi/a.
,,Valachica" 1969, p. 107-110 şi „Studia Valachica" 1970, p. 2!J5.
1" Gh. Ravaş, Op. cit., p. 84.
15
Arh. St. jud. D-viţa. Primăria or. Tîrgovişte, dos. 75,"1912, L 14.
rn Gh. Ravaş. Op. citată, p. 41-42.
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,.Suchiwd § Co", diin a.inul 1879, de 1a Mor,eni şi CQllibaşi. 17 Slabe rezultate a obţinut şi un grup de capitalişti din Polonia, în anul 1883.
Aceştia au înfiinţat soci:eta1tiea „ Pielsticher § Co" săpînd de asement>a
cî'teva sonde 1a Glodeni. 18 Un imbold al intensificării exp11.batării petrolului din ţara noastră l-a dat, fără îndoială, legea din anul 1887
intitulată ,.Măsuri generale pentru a veni în aju1torul industriei naţio
na,[e". Această lege prevedea scutirea de impozite directe, de taxelie de
vamă pentru maşiruile şi materria primă necesarră procesului de fabricaţie în diferite sectioiare ailie irndus'briei si mai ales a industriei peb:olului. punerea la dispoziţie pe timp de 90 ani a terenurilor necesare
construirii unor as1tfel die întreprinderi. reducciiea taxe1or de transport
pc C.F.R. ş.a. Asemenea avantaje se acordau atît rom,înilor cît şi stră
inilor care puteau investi în asemenea întreprinderi un capital de
50.000 lei, sau întrebuinţau un număr de cel puţin 25 lucrători. rn Legea se aplica şi acelor întreprinderi care erau deja în funcţiune şi îndeplineau condiţiile respective. Ea va fi completată, în anul 18D5, de
legea minelor dartă. de guvernul conservator, condus de P. P. Carp, prin
care se stabilea driepitu.l de proprietate asJUpra substanţelor minera'l,e şi
metalifere, ale sfatului, cu excepţia ţiţeiului. ozocheritei şi asfaltului.
Sigur legea a favorizat pe moşieri şi a încw·ajait indirect păti·underea
tot mai puternică a capitalurilor străine. In schimb, micii proprietari
vor fi de ia.cum 1a. discreţia soc.i:ertăţilor străine. în aces.t sens. ilusitrativ
este documentul diin 28 martie 1899. Fostul as0eiat al industria.-;,uliui Ion
Grigorescu din Tkgovişte îi scr'i.ia : ,,Societăţile care vin şi s[nt de mai
mult timp v·enite au făout cumpărături de terenuri de ţiţei foaJrte multe
şi fac mereu pe ciapete şi mai cumpără exploatatori pe înttrecere, ·ziY.:
nic vin 'la Tribun:al cu ţălrianii c:a cînd air fi turme de oii : " 20
Intr-adevăr, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea pătrundC'rca
capitalurilor străine este din ce în cc mai puternică şi în acest judeţ.
Societatea „Steaua-Română" ajunge numai în cîţiva ani să-şi ridice
capiitaluil de la 2.400.000 1ei lJa. 10.000.000 lei în anul 1898. 21 în acest an
societattea amiintilă, în colabora.Te cu capitalul okmdez înfiinţeaz:'1 întreprinderea petroliferă „AUiro:ra", care lJa rîndul ei a corntruift o modernă !f'afinărie în comuna Colanu. ·n In 1899, banca „Dis.conta Gesellsch.aft" d[n Berlin a îrnimţait societatea „Internaţionala"', care exploata
petrol la Gura-Ocniţei. 23
1

Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 43.
19 Traian Lungu, Viaţa politică în Romdnia la sfirşitul sec. XIX, p. J~-33,
Ed. Ştiinţifică, Buc. 1967.
20 Arhv. St. D-viţa, Intrepr. Ion Grigorescu, Tirguvişle, dos. l,'1099. L 305.
21 Gh. Ravaş, Op. cit., p. 84 ; 50.
ii

1s

"~ Ibidem, p. 51.
:>J Ibidem, p. 52.
19 -
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Produsele

obţinute

prin distilare, în special benzina

şi

uleiurile,

se exportau. Importau aceste produse Anglia.
Germania, Franţa şi
Austria. 2'- ln jurul anului 1900 se începe exportul masiv al ţiţeiului
căttre toate societAţile străine existent~.
Ţiţeiul românesc ciştigă rapid pieţele de

brut, de

desfacere din Europa şi
Asia, "'cieoalrece cheltuielile de explootare emu infime în ţara noastră,
dind putin-ţa marilor socieităţi să-1 plaşeze cu p1""eţu1ri mai mici decit
petrolul american. ln mod paradoxal. pe piaţa internă, unE.'Ori, gazul
oare se consuma ma;. mult la noi, era mai H."ump decî't cel adus de
peste hotare. Spre t•xemplu negustorii de gaz din Iaşi vindeau gaz adus
din Rusia, fiind mult mai ieftin dec-it cel fabricat în ţară. :!!,
Unele societăţi acaparează tere:-nuri petroliferl~ pe care le ţin în
rezervă în vederea exploatării lor în vii-tor. Un astfel de sistem l-a intrebuinţ.at societla:tlea „Steaua-Română". care a acaparat, pe preţurii. de
nimic, mirill.e 1erenuri ale ţăranilor, din jurul satului Bucş:mi, pe malul
Jiului lailomiţa. Achiziţia făcută s-a dovedit deosebit de rentabilă pentru această societate, sondele săpate aici m~,i 'tirziu dind o producţie

mare. z
_Pentru a încheia acest capitol se cuvine a

arăta,

în cîteva cuvinJte

__şi .sisbemele de forare foloslte în acest judeţ. Pină la sfiTşitul secolului
al XIX-iea au fost întrebuinţate în aC"('st judl•ţ toate sistemele de forare
cunoscute în această vreme, de la puţurile rudimentare săpate manual,
la săparea mecanică. La forarea mecanică au fost îritrebuinţate de
asemenea~ mai mul1:e sisteme ; cel canadian cu ajutorul prăjinelor de
lemn şi cel pensilvan au fost cele mai răs pin :Me în acest judeţ. Spre
sfirşitul secolului se introduce sistem'...!} hidr~i:.•~ic, folosit mai mu1t în
regiunea Morcnilor. Explicaţia folosirii a<"esto~· "istc>me diferite, concomitent. rezidă in necunoaşterea stratificării terenurilor peo-olifere din
aest judeţ. 27
Un alt aspect care poate interesa asupra producţiei petrolului din
judeţul Dimboviţ:a, il constitue prezenţa pe pieţele străine. De la bun
început facem remar'C3 exportului produselor petrolifere, pină aproximativ în anul 1895, numai de cătrl' exploatatori romani, în special de
cMre „lnrtirepr.iruierile petrolifere Ion Grigore3cu" din Tirgovişte, cele
mai vechi de acest gen din judeţul Dimboviţa. Dealtfel materialele documentare aile acestui fond ne ftrrnizează interesante infurmaţii in
pină

această privin1ă.

Aceste initreprinderi sint pomenite în unele publicaţii de specialitate, inoepînd cu anul 1889. In reailliltate însă, încă din anii 1881-1882,
24 Ibidem, p. 90.
25 Există o întreagă corespondenţă

între Ion Grigorescu şi negustorul Nathanson din Iaşi, în care ultimul ameninţă că va cumpăra, pentru desfacere, gaz
ain Rusia, dacă nu-i mai scade din preţ.
26 Gh. Surpat, Op. cit., p. 99.
27 Ibidem, p. 35-36.
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Ion Grigorescu exploata. şi exporta petrol brut, în mici cantităţi. Data
de 1889 se referă la înflintarea Tiafinăriei moderne de care am vorbit
rnJa1i Îrrll'.3.inte. În acelaşi
produsele aţestei rafinării au obţin1u:t, la
expoziţia univerr-sală de lia Paris, medallia de bronz. 28
Plecind de la o exploatare rudimentară, cîteva puţuri la Colibaşi
şi Glold!eni, 2l ajuns în jurul anului 1900, să aibe în folosire 75 ha. teren
petrolifer, două rafinării, în cătunul Mahalaoa şi satul Tătărani, pn_'cum şi o conductă de petrol în lungime de 23 km., de la Colibaşi la
Tîrgov iş te. '.!.'l
Primele relaţii le-a sfab~ht la 27 iulie 1882, cind a trimis o mostră de ,păcură ]Ja Institutul Geologic din Viena, penrtru ana[iză. Tot în
acelaşi an, a stl:1-bdi't relaţii cu fabricile de unsori din Budapesta, cărora
le-a procurat m'a'beria primă, păootra. 30
La 22 iunie 1883, pT'in ~!I!termediul agenţiei firmei „Deutsch" din
Gi'LIX'giu, şi~a făcut prezenţa în Bulgaria, unde a trimis 40 buto:aie de
păcură, ta Rusciuk. JL
Interes!3!11'1:le sînt docum~mtele din ooul 1884 care atestă din nou
existenţa unei rafinării, desigur rudimentară, întrucit firma „Eduart
Rambw·ger" din Budapesta :a cumpărat de la în'tJrleprirnderile „Ioan
Grigo:rescu" 55 de but01a:ie cu ulei crud, solicirtînd şi procur.area de ulei
albastru (b1anol). 32
lnltt>-n<;ificacr-ea exportului de ţiţei a determinat aceste întreprinderi
să-~i procure un număr din ce în ce mai mare de butoaie penitru 1ranspoctul păcur:ei. Acestea .au fost procuralte de cătlre firma „Mmitz
Flesch" din Budapesta, maii_ întîi 100 de bucăţi, apoi încă 1000. 33 în
anul 1885 s-au exportat în Ungaria aproape 100 de vagoane ţiţei, conC'l.lJlind cu sruroes peta;otlul rusesc. 3'1
ln anul următor, tot pe piaţa ungară, s-au vîndut încă 20.000 kg.

ian;

păcură. 35

Anii 1887-1889 au adus lărgirea pieţelor de desfacere din Ungaria, Austria, Ger:m.1ania şi Bulgaria. Această situaţie a impus de fapt
înfiinţarea rafinăriei de la cătunu!} Mahalao!a şi caire producea din plin
fo anul, 1889. În acelaşi timp, s-a trecut la săparea de noi puţuri la
Corribaşi, Glodeni, Reşca, Guria-Oc:n:iţei, iarr în judeţul P:nahova la Doftăniţa, Telega etc. C€ile două rafinării pe caire le poseda a,cum, au creat
posibilitatea acestor întreprinderi, să-şi extindă exportul de petrol şi
28 Arh. St. jud. Dîmboviţa,
fondul
2/1899, f. 134.
29 Ibidem. dos. 1/1898, f. 124-130.
30 Ibidem, dos. 3/1893, f. 13.
31 Ibidem, f. 6.
32 Ibidem, dos. 1/1884, f. 13.
33 Ibidem, dos. 1/1884, f. 4-5.
:v. Ibidem, dos. 1/1885, f. 60 ; 120.
3:; Ibidem, dos. 2/1886, f. 1 ; 12.
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derivatele acestuia şi în a~te ţări. ln anul 1891 petrolul din judeţul Dîmintrarea Î!l SPrhia. La 22 124 noembrie 1891, vmajorul
Abram Mayo comuniC3 lui Ion Grigorescu, tentativa lui Mo:ritz Flesch
care'" se afla la Belgnd fiindcă voeşte ca păcura să fie scuLită de vamă
in Serbia'~. 36
Prin firma „C. M. Maffini". in anul 1892, pro:iusele acestor intreprinderi :au pătruns în Italb. :i7 Intărindu-se concurenţa străină. atit
în ţară cit şi peste hoit.are, a deterrnin:!'t pe exp:1:nt:ltorii români din
judeţele Dimboviţa şi Prahova s:t s'c' unească. ln frunte cu Ion Grif_oTC'scu, ei semnează o pctiţil- ach·,:-,ată J,,Jiniskrului Come!"ţului şi JndtL'itriei prin ca,--e cere-3u :" ... să i:-t toate dispoziţiuni~e ce ar crede necesare
şi urgente_> spr<' a ne cll'schide dt•buşeuri P<' pieţele statelor europene ..... ;
arătau în continuare că. statelie europene beneficinu de tarif vamal favorabi'! în ţara noas'tră•', iar noi nu putem expo1~ta la <linşii prodru.cţiu
nile noastre şi mai cu seamt ţiţeiul. care es.lE lovi,t de taxe prohibitare." :~-- Probabil din aceste motive Ion Grigorescu 2 fost silit să apeleze tot mai des pentru exporturilr sale, :ia S{:'-rviciile ,.Societăţii rom~ne pentru industria :;;i comertul de petrol". Această soci<'tate cerea,
kt 12 martie 1892. pltlt:l 11:-\xel11r <ll' timbru pentn.1 cantHatea de
3.069.671 Kg. petrol, predat pentru exp011". :~, fncercind să lupte împotriva acestei situaţii. Ion Grigorescu ci infiint:1t împreună cu alţi cinci
exploalbatori de petrol. .. Agenţi.i generală pentru vinzări de petrol ...
Prin intermediul acestei agenţii a intrat în noi relaţii cu firme din
Viena. u Hamburg "2 şi Budapesta. u
A primit la Tirgovişte vizita lui Vittoria Croizot din Italia, in\'entatorul unei noi lămpi de iluminat. care folose:i drept combustibil,
~awlina.
Prin mijlocirea acestuia, g:uzolina fa.brica-tă la rafinăria din Mahala.02. e1·a folosită pentru lumim~re:1 m-aşelor din Egipt, Italia şi Dalboviţa şi-a făcut

'°

maţia.

ln vederE"a export.ului aceluiaşi produs. a intrat in tratative 5i cu
o firmă d'in Olanda. 1,ţ ln jurul anului 1893, din C:iuza nerentabilităţii,
Ion Grigorescu a vindut rafinăria de la Tătărani. ln schimb modernizează tot mai mul't pe cea de la cătunul Mahaliaoa, d;vensificmd producţia. Materialele necesare acestei operaţiuni le-a procurat prin fir:Ji Ibidem, dos. 7/1891, f. 31.
:i;
311

Ibidem, dos. 31893, !. 74.

Ibidem,
:r, Ibidem,
Ibidem,
~• Ibidem,
~ 1 Ibidem,
,,:1 Ibidem,
1
" Ibidem,

,n

f. 38 ; 5-1.
f. 39-40.
r. 3>-36.
f. 84.
dos. 8 "1894, f. 10:1.
dos. 6 '18!14, f. 5G : dos. 9 1893, f. 169.
dos. 9/1893, f. l:!2-12~; 139.
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mele din ora5ele Glassgow, 45 Lipsea, t,G Leipzig "7 şi Bresfau. "8 Concomitent cu modern1i21area rafirnăriei, a 1irn1:lrodus şi noi metode de săpare
de puţuri şi sorule, intt:rînd pentru acesrte lucrări în relaţii cu ilnginerul
spe:::ialist Olaf Tfilp diin DanemarrCJa. 119 De asemenea. şi-a modernizalt şi
mijloacele de tramport, închiriind opt vagoane-cisrternă de La o firmă
d.!irn Viena, obţinînd pentru aces 1:Jea, reducerea taxelor de circul1aţie pe
C.F.R. 50 A 'Î'Iltra1t apo~ în trarmtive pentru cmnpă.11·are de vagoiaine-cisternă cu firma „Franco-belgiană" din Fr.anţa. Din corespond'enţJa pur-tată cu acest prilej r,eţinem info['maţia că, în România, majoritalt.ea
vagoo.nielor-cisternă au fost prnduse de aceasit:l societate ..iL Diversifioarea producţiei a realizart-o prin speciali5tul Iosef Grnupe din Boemia,
care a infiinţa:t lia rafinăria sia „o nouă ramură pentr:u flabricaţiunea de
grăsimi pentru maşini, vasehnă, vopseli şi tort: felul de ulei..." 52
Prin documentul din 3/15 februarie 1895 se constată că, la rafinnria
_lui Ion Grigorescu se fabrica intens gazolină, benzină, petrol, parafină,
_uleiuri minerale pentru maşini ş a. 53
Benzina fabricată în această rafinărie se exporta în 1895, în Bulgaria prin firma „Fraţii Dinter" din Rusciuk, 5" în Germania prin firma
„Hinne & Co" din Berlin, 53 iar prin casa „Schenker & Co" se c'xpedia
ţiţei şi benzină la Viena, Adrianopol, Belgrad, Budapesta, Constantinopol,
Fiume, Hamburg, Londra, Praga, Rootterdam, Salonic şi Sofia. 50 De
asemenea prin agenţia „Sloga" din Brăila, se expedia benzină la
Smyrna. 57
Se pare că în acest an. întreprinderile Ion Grigorescu din Tirgovişte au atins apogeul în ce priw·şte producţia şi exportul produselor petrolifere.
Importanţa acestor întreprinderi este reliefată
şi
de jurnalul
nr. 4/1896 al Consiliului de Miniştri, prin care se scutea de taXL'
vamale cantitatea de 510 300 kg acid sulfmic, sodă caustică si alte
produse necesare funcţionării rafinăriei dir. cătunul l\Iahalaoa. iiS
După anul 1896, aceste întreprinderi tin din cc în ce mai greu
piept concurenţei societăţilor cu capi tal s trăi r:. Reuşeşte totuşi să-şi
1

"5

Ibidem,
Ibidem,
" 7 Ibidem,
'• 8 Ibidem,
" 9 Ibidem,
50
Ibidem,
51 Ibidem,
"~ Ibidem,
53 Ibidem,
Y. Ibidem,
55 Ibidem,
,,1; Ibidem,
-:i 7 Ibidem,
58 Ibidem,

"

6

dos. 1/1893, f. 5.
dos. 6/1893, f. 12.
dos. 9/1894, f. 140.
f. 90.
dos. 7/1894, f. 28.
dos. 9/1894, f. 82.
dos. 3/1893, f. 81-84.
dos. 4/1895, f. 23.
dos. l,'1895, f. 126.
dos. 6/1895, f. 47.
f. 86.
dos. 10,'1895, f. 60.
f. 91.
f. 91.
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mai menţină vechile debu,;;euri, din .:-are menţionăm in mod deosebit,
cererea lui Vittorio Croizot de a mai trimite , .3000 de lăzi cu petrol
tot din acela ce fumizaţi aici pc:ntru Alexandria". 59
După 1897 urmează ani grei pentru
aceste intreprinderi, din
cauza concurentei societăţilor cu capital străin. Chiar în acest an, Ion
Grigorescu a fost pe punctul de a vinde rafinăria pe care o mai avea,
unei societăţi belgiene. ea în 1898, afacerea să fie aproape tranşată
('li
o societate olandC'ză, la preţul de 1.600.000 lei. r,0 Totuşi reuşeşte
să iasă cu bine din grC'utăţik• pe care le-a avut, dar intră tot mai
mult sub tutela societă\ii „Steaua-Română • Prin această societate a
, indut pentru străinătate 600.000 kg. petrol. til Continuă să mai încheie
şi um.•le tranzacţii directe. In pC'rioada septembrie 1899 februarie
1'100, a mai exportat benzină la Zilrich, li'! şi Base1, 63 iar prin firma
„Lowenbach & Co" expediază cca 60 de \'agoane benzină in oraşele
Koln, Bruxelles, Eislinger şi Milndenheim. ti',
lnceputul secolului al XX..Jea a fost marcat de o întrecere a. capitalurilor străine d(• a acapara exploatarea acestei mari bogăţii a ţării,
eu largul concurs al burghezo-moşiC'rimei. Profiturile realizate de exploatatori au intr<:.'eut orice aşteptare. ciştiguri provenite din sudoarea
1~1tmdtorilor petroli5ti. Cu timpul însă, clasa muncitoare din ţara noa,:tră Sl' va organiza tot mai mult şi sub conducerea Partidului Comunist Homrm. va fi în frunka l11pki împotriva exploatatorilor interni
~i impotri,·a capitalului străin.
14

i!1

Arh. St. jud. Dimbovi\a,

fondul

Intreprinderile

4 1896, f. 69.

Ibidem.
Ibidem,
ti! Ibidem.
ti:I Ibidem,
li: Ibidem,
tJ•

til

dos. 10/18!'18, f. 1:!4-130.
registrul nr. 21 '1895-1910, p. 28.
p. 31-33.
p. 30.
p. 46.
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PROFESIONALE DE LA
XIX-LEA

SFIRŞITUL

SECOLULUI AL

• UNIREA LUCRATORILOR CONSTRUCTORI DIN TÎRGOVIŞTE
(1883)
CONSTANTIN MANOLESCU

Istoria clasei muncitoare din România demonstrează, preluînd radicalismul eliementelor o,răsenEsti precum şi marele potenţi.al de rrevoltă
al ţărănimii, plenar manifestate în Revoluţia de la 1848, reuşeşte să se
afirme pe scena istor-J.ei înainte de încheierea procesullui său de omogenizacr-e.
Rapida maturizare politică a clasei muncitoare româneşti se datora
:::;i faptului că ea prelua spiritul de solidaritate al celor mai vechi detaşamente ale ei : muncitorii tipografi. ,,Curierul românesc" 1 amintea
c!c una din întîlnirile tradiţiolialc ale tipografilor (1839), cu caracter
de petrecere, dar şi de discuţii şi confruntări. Autorul articolului (se
pare I. H. Rădulescu) amintea de acelaşi obicei al dugherilor, zidarilor si tîmplarilor din ţară de a se reuni periodic, cu această ocazie dindu-se „în vileag pe ucenici şi calfe".
De la asociaţiile de ajutor reciproc atestate în diverse regiuni ale
României între anii 1846-1870 la JJrima organizaţie politică cu program a clasei muncitoare, ,,Cercul muncitorilcr" (1887), clasa muncitoare din România suferă un proces accelerat ele' maturizare.
Semnalăm în articolul de faţă existenţa la Tîrgovişte. la 15 septembrie 1883 a unei prime organizaţii muncitoreşti, o asociaţie profesională numită „Uniunea lucrătorilor constructori din Tîrgovişte".
La rubrica ,,Sciri mărunte" a ziarului „Dîmboviţa" 2, seria I, se
publică programul asociaţiei, subliniindu-se că această societate „încă
d,z ceva timp funcţionează în Tîrgovişte". Este desigur dificil de stabilit, în lipsa altor informatii, dacă aceasta se referă la o perioadă de
1

2

Curierul românesc, nr. 7, 17 ianuarie 183().
Dîmboviţa, Tîrgovişte, an I. nr. 37 din G noiembrie 1883.
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luni sau de ani, dar se atestă cert că în 1883 exista la Tîrgovişte o
a muncitorilor constructori.
Printre obiecti\•ele incluse în programul asociaţiei la loc de frunte
se află cel de mai jos : ,,A stabiU f riitie şi solidaritate intre lucrc1torii
de construcţii" 3 ceea cc evidenţiază existenţa ~.-onştiinţei de clasă.
Faptul că asociaţia face oferte de supralicitaţie pentru darea in
antrepriză a edificiului Şcolii primare de băieţi nr. 2 de pe Uliţa Mare
(Calea Domnească) cu un scăzămint de 5% sub preţul lăsat de antreprenorul Ghiţă Steriu, demonstrează că asociaţia avea şi un caracter
cooperatist, de luptă pentru interesele economice ale muncitorilor constructori, organizarea de acest gen fiind o formă, evident limitată, de
luptă împotriva exploatării. Primăria va da însă lucrarea in antrepriză tot antrenorului particular.
Asociaţia se interesa dC' c-reştC'rea ('adrelor, de perfecţionarea acestora, înscriindu-şi în program : ,,A forma maeştri in diferite ramu.ri
din industria constructivă prin şcoli speciale şi trimitind cu cheltuiala
sa pe cit şt cind mijloacele vor permite pe cet mai inteligenţi dintre
lucrătorii constructori ca să se perfecţioneze în atelierele străine". ,.
Este evide>nt faptul că muncitorimea se interesa de dezvoltarea industriei constructoare româneşti, ca 11n factor de importanţ::i al procesului
ele progres social şi economic al ţării, se interesa de dC'schiderea unor
!:icoli profesionale, de sincronizarea, prin trimiterea în străinătate a
unor lucrători. cu nivelul tehnic-ii Puropene a vremii.
Celelalte puncte introduse în program se referă la formele de
intraj11torare c. muncitorilor : .,A t'eni în ajutornl acelora dintre societari
car<' t·or fi reduşi la neputinţil de a munci printr-un accident provenit
di11 exercitarea meseriei lor" ; ,,a da ajutoare de inmormîntare membrilor lipsiţi de mijloace'' a facilita „impnmwturi prin garanţie colectivă". j
In cererile pentru luarea în antrepriză ci Şcolii de băieţi nr. 2
din Tirgovişte am reuşit să identificăm. printre semnatari. unii membri ai „Uniunii lucriitorilor constructori clin Tirgovişte". Aceştia sint :
Gh. Stănescu, Nae Dudea. Nicolae Ioan, Jorj Her/man!. Ca pre~edinte
ii intîlnim pe arhitectul N. Bruneanu. G
De asemenC'a, în aceste documf•nte apare imprimam cu tuş verde
şi ştampila societăţii cu inscripţia „Societatea constructorilor din Tergovişte", avind ca simbol un echer şi un compas 7
Această pagină a mişcării muncitoreşti d'in Tîr.~oviste demonstrează
linia de certă continuitate a unor bogate tradiţii, în marele proces de
dezvoltare socială a Rom~lniei.
asociaţie profesională

1 Ibidem .
.; Ibidem.
~ Ibidem.
li Arh. St. jud. Dimboviţa, fond Primăria Tîrgovişte, dos. nr. 11 _:1118:J, f. fi-t.
7 Idem, f. 70.
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O statistică a populaţiei ţării de la sfîrşitul secolului al XIX-lca
ne arată că în anul 1892 oraşul Tîrgovişte era locuit de 8299 locuitori,
-dintre care 6î75 români. 616 bulgari, 392 evrei. 266 unguri, 119 ger...:
mani, 56 greci, 33 italieni, 16 ruşi şi 10 sîrbi. 8 Mulţi dintre cei de alte
naţionalităţi erau veniţi în căutare de lucru, rămînînd în oraş numai
aceia care-şi aflau o ocupaţie de durată.
Dintr-un „Questionar Economic", întocmit de poliţie în anul 1891,
se poate constata că, în oraşul Tîrgovişte existau 2 fabrici de spirt,
prima cu o distilerie şi rafinărie şi cu 35 muncitori, iar a doua cu 23
muncitori; 2 mori mecanice, prima cu 14 muncitori şi 19 maşini şi a
doua cu 8 muncitori şi 22 maşini ; un mare atelier de croitorie cu 3Ci
muncitori, 9 ucenici şi 6 maşini ; 3 cismării, prima cu 10 muncitori şi
4 ucenici, iar celelalte două cu cîte 8 muncitori. Mai existau 96 ateliere de tîmplărie, rotărie, dogărie, tăbăcărie, tinichigerie, boiangerie
cu 1-6 muncitori, o tipografie cu 3 muncitori, o fabrică de sifonne
cu 5 mundtori şi un atelier mecanic cu 2 muncitori. 9
Fabricile de spirt şi morile de făină posedau singure un capital
de lf-i 630.000, pe cînd celelalte 104 ateliere, toate la un loc, de abia
aveau 346.430 lei, ceea ce ne clă 11n total de lei 973.4:W. 10
Anual, medkul oraşului înainta primăriei un raport despre situatia sanitară a oraşului, cerut de către primar cu prilejul alcătuirii proiectului de buget pe noul an bugetar. Meclicul prezenta in cadrul raportului rezultatele inspecţiilor sale. dînd totodată şi numărul fabricilor, prăvăliilor şi al atelierelor. Din acest raport rez11ltă că în anul
1893 existau: 82 cîrciumi, 29 cismării şi pantoL:;.rii, 29 cojocării, 1;1
brutării, 10 băcănii, 5 bragagerii, 7 tăbăcării, G boiangerii 7 simigerii,
5 cofctfirii. 5 cafenele, 5 birturi, 5 hoteluri, 17 hanuri, 1 tipografie,
1 fabrică de spirt cu rafinărie, 2 fahrici de apă gazoasă, 1 fabrică de
săpun şi luminări de seu, 12 fabrici de ,,petrolc11" în jurul oraşului, 12
depozitl' de ,,petroleu" în oraş, 5 fabrici de lumînări de ceară - în
total 255 unităţi economice. ll
Din datele acestor două situaţii rezultă slaba dezvoltare indu,;trială a onşului Tîrgovişte, la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
în an'astă industrie capitalistă, care nu depăşise prea mult stadiul atelierelor meşteşugăreşti, lucrau 373 muncitori şi 82 ucenici. Munr

~ Arh. St. jud. Dîmboviţa, fond. Primăria Tirgovişte, dos. nr. 5l_'lll92, f. 49.
1
Idem clos. 9/1890, f. 10 : dos. nr. 5/1892, f. ,I')_
1
'' Idem, dos. nr. 64_11890, f. 7.
11
Idem, dos. nr. 41/1895, f. D.
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citorii primeau salarii săpt.ăminale sau lunare, cele dintii variind intre
6-24 lei, celelalte nedepăşind suma de 40 de lei. Erau salarii de mizerie, dacă ţinem seama de scumpetea articolelor de consum : în anul
1891, piinea neagră ~e vindea cu 0,25 lei kg, carnea de vacă cu 0,50
lei kg, laptele cu 0,40 lei litrul, iar slănina cu 1,40 lei kg. 12
Micile ateliere meşteşugăreşti se aflau instalate în case bătri
neşti, proprii ori închiriate. cu odăi joase, umede şi intW1ecoase. Condiţiile de trai ale muncitorilor. sînt oglindite şi in procentul ridicat al
mortalităţii Dacă în anul 18!'.l0 cra11 308 noi născuţi, natalitatea
pe
oraş fiind de 37 la mie. numărul decC'selor s-a ridicat la 290 locuitori,
dintre care 130 sub zece ani. mortalitatea fiind de 30 la mie. u
Condiţiile de trai ale oamC'nilor muncii sînt descrise în acelaşi
raport al medicului comunal. d110ă cum urmează : ,,Locuinţele cele mai
insalubre din ac-C'st oras sint cC'le din strada Arastaoa, cu alte cuvinte
locuinţele cismarilor, cojocarilor, bragagiilor, simigiilor, brutarilor ele.
Sint tipul locuinţf"')or insalubre'. In aceste locuinţe, pe lingă camere
mid. întunecoase şi igra,;ioase, avem ~i o aglomeraţie revoltătoare". l'i
Nu e de mirare' atunci dt' c•f> parte-a muncitorească a populaţiei
oraşului Tirgovişt.e lupta pentru c-ondiţii m&i bune de muncă şi de trai
i;.i J)C'ntru libertăţi, c-ăutind să se organizeze. In acele timpuri, muncitorii erau lipsiţi pină şi de drepturile electorale, votul fiind censitar
si pe colegii In întreg judeţul Dîmbovita aveau drept de vot doar
2077 locuitori, din care, în oraşul Tîrgovişk, 1155 alegători direcţi şi
indirl'<:ţi. ,~.
In ultime:lt:' două decenii ale secolului trecut au militat în Tîrgovişte c-iteva personalităţi remarcabile ale culturi!. româneşti. Astfel, poetul Al. Vlahută a fost citiva ani profesor la gimnaziu, iar socialistul
R..-.,_ic-u Jonescu-Rion şi-a sfir~it aici zilele chinuite. Aceştia, şi alţii asemc-nea lor, eu popularizat printre oamenii muncii ideile democratice
si socialiste. lncii din anul 1876, unii dintre profesori şi institutori au
infiinţat sociC'tatea „Progresul", cu s<:>diul la Şcoala primară nr. 1 de
băieţi, unde se ţineau conferinţe de popularizare a ştiinţei şi unde
c iţi va ani mai tîrziu, s-au înfiinţat ~i cursuri serale pentru adulţii neştiutori de carte. 10
Crearea Internaţionalei a II-a în anul 1889 a stirnit un puternic
ecou în lumea întreagă. Social-democraţia din ţ.are noastră, care a trimis mai multi dc>legaţi la aed important congres, a aderat dintru inceput la Internaţionala a II-a. Chiar din anul 1890 au şi luat fiinţă
la Bucureşti şi in dteva oraşe, secţii sau mici organizaţii, denumite
,,Internaţionale".
11

Arh. St. jud.
Idem, dos. nr.
Idem, doo. nr.
t j Idem, dos. nr.
rn Arh. St. jud.
1:1
11

Dîmboviţa, fond Primăria Tîrgovişte, dos. nr. 7'1891, f. 12.
66/1890, f. 20.
41/1895, f. 9.
211891, f. 259 şi nr. H/1892, f. 69.
Dîmboviţ:i, fond Primăria Tîrgovişte, dos. nr. 79/1876, f. 2.
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Muncitorii din Tîrgovişte au fost deosebit de receptivi faţă de
ideile de avangardă ale socialismului. Meseriaşii, cum se numeau unii
dintre muncitori, au înfiinţat în anul 1890 „Societatea internaţională"
şi, sub egida ei, au iniţiat ţinerea unor serbări cîmpeneşti pentru strîngere.?. de fonduri. Ei au lipit în locuri vizibile afişe mari şi mici, purtînd
tipărit numele de „Societatea internaţională a meseriaşilor din Tîrgoviste". 17
· Această primă organizaţie adnd o existenţă scurtă. un meseriaş
timplar, cetăţean român prin posesie, cu numele de Jorj A. Herman, a
înaintat la 8 mai 1893 Primăriei oraşului Tîrgovişte o petiţie, solicitînd,
în numele meseriaşilor şi al muncitorilor din Tîrgovişte, aprobarea
pentru societatea Ier „internaţională", pe care o constituiseră, anexînd
statutele şi o listă cu numele membrilor componenţi. Solicitatorul îşi
încheie petiţia cu aceste cuvinte prevestitoare : ,, ... sperăm că numărul
membrilor in curînd va deveni un număr însemnat". 18
Faptul că în petiţie se insista asupra caracterului caritabil al societăţii, ne dovedeşte că iniţiatorul era conştient de posibilitatea unui
refuz din partea autorităţilor şi nu s-a înşelat. La 27 mai, acelaşi an,
Consiliul comunal, luînd în dezbatere, printre altele şi petiţia Jui
J. A.Herman, a hotărît să i-o înapoieze sub motivul că nu e competent a o rezolva, îndrumîndu-1 să se adreseze guvernului, ceea ce sublinia7.ă impc,rtanţa pclitică a ce!'erii făcută la o lună după cTea1·ca
P.S.D.M.R. Nu se cunosc demersurile ulterioare ale iniţiatorului. fiind
posibil ca societatea să fi fiinţat fără vreo aprobare prealabilă.
Fără îndoială că muncitorii au căut3t şi au găsit mijloace suficiente pentru a se întîlni şi manifesta. Acelaşi Jorj A Hcrmann, în
anii 1893-1896 a organizat un fel de baluri „pentru dist!'acţia publicului". completate cu o scoală de dans, care activa în tot cursul
anului. El solicita primăriei reducerea taxei sub motivul că , ... .lumea
la noi nu este obişnuită a plăti taxe ca în alte localităţi pentru intrarea
la baluri, nefiind frecventat de public ca în alte oraşe". Fl Primarul
şi-a dat aprobarea. însă nu a redus din taxe şi i-a pus ,,distracţia" sub
supravegherea poliţiei „pentru respectarea ordinei publice".
Ţinînd seama că la acest fel de distracţii nu se percepeau taxe,
că erau frecvc>ntate de un anumit public, care nu putea fi altul decît
cel muncitoresc. cit şi prezenţa reprezentanţilor ordinei publice, toate
accster, sînt indicii sigure că balurile şi şcoala de dans nu puteau fi
decît Wl paravan pentru astfel de activităţi care trebuiau să-şi păs
treze un caracter tainic.
Evenimentul istoric, constatat documentar. este acela că muncitorimea din Tîrgovişte nu trăia izolat, ci se afla încadrată ~i activa în
mişcarea socialistă din ţara noastră.
17
lR
19

Idem, dos. nr. 20 '1891, f. 142.
Idem, dos. nr. fJ "1893, f. 101.
Idem, dos. nr. 25/1896, f. 34.
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NOTA ASUPRA GENEALOGIEI POEŢILOR VACAREŞTI
CONSTANTIN MANOl ,ESCU

De la Al. Odobescu la N. Iorga şi de aici la Al. Piru, autorii studiilor asupra poeţilor Văcăreşti îşi încep biografiile şi exegezele prin
consideraţii de ordin genealogic, Văcăreştii fiind una din cele mai vechi
familii de boieri români. Genealogia subliniază rolul acestei familii
în viaţa politică şi militară a Ţării Româneşti şi întrucîtva, pînă la
ivirea lui lenăchiţă Văcărescu, rolul acesteia în istoria culturii noastre
vechi. Nicolae Iorga aminteşte în acest sens de Const2.ntin Văcărescu,
înalt dregător domnesc, se pare frate cu Ştefan Văcărescu tatăl lui
Ienăchiţă. Constantin Văcărescu este pomenit în documente ca al doilea logofăt între 1717 şi 1721 1, fiind autorul unei genealogii intitulate:
,,Luminata viaţă a neamului prealuminatului, preaînvăţatului şi blagocestivului Domn a toată Tara Românească Io Nicolae Alexandru Voevoda scoasă din leatopisiţile moldoveneşti cu porunca !nălţimii Sale
de preaplecatul den slujile Măriei Sale Constantin Văcărescul vel vistier la leat 7235 (1727). 2 Şi Ştefan Văcărescu, despre care am pomenit mai sus, era „el însuşi preocupat de literatură". 3
Trei documente datate : 9 octombrie 1572, 31 iulie 1573, 12 august 1574" dovedesc existenţa unui logfăt, pe nume Stanislav din
Văcăreşti, cunoscător de bucoavnă slavă, caligraf domnesc, sau, după
propria sa prezentare, ,,compunător şi scriitor cu mina" 5
Din ultimul document, citat mai st!s, aflăm că el este fiul lui
Tatul, mare clucer „fiul lui Tatul, mare clucer din Văcăreşti de lingă
Tirgovişte". G

Arborele genealogic al Văcăreştilor se poate îmbogăţi cu
: Tatul Văcărescu şi Stanislav Văcărescu. Ne permitem să

existenţe

două
dăm

1 Cf. N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVII-lea (val. I),
Editura dLdacticfi. şi pedagogică 1969, p. 166.
2 Ibidem, p. 165.
3 D. Popovici, Studii literare, Editura Dacia, Cluj
1972, p. 382.
,. Documente privind istoria României, B., Ţara Românească, val. IV, Ed.
Academiei 1951, pp. CJO, 96, 110.
5 Ibidem.
u Ibidem.
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celor doi boieri patronimul Văcărescu bazindu-ne pe un document din
„Condica Văcăreştilor·' i : ,,pentru că acest sat Văcăreşti, fost-au a lor
bătrină -~ dreaptă moşie, de la moşii şi strămosii lor, încă de la descălecarea ţării". Deci nu poate fi vorba de o altă familie boierească în
această localitate de lingă Tirgovişte decit cea numită de noi. Chiar
dacă dăm curs scepticismului manite-stat de Nicolae Iorga în privinţa
yechimii acestei familii. totuşi folsind anul 1655, cind el însuşi citează
pe „Mihai Cupeţ, ginerele lui Ivan pitarul Văcărescu", ~ putem presupune că acest h'2n Văc-jrescu se născuse aproximativ la început.ul
yeacului. dl• unde distanţa de un sfert de veac pină la Stanislav şi Tatul,
hoiC'ri din Văcăreşti, estC' minimă pentru a nu putea presupune legă
tura dl~ sînge dintre ace!:-tia şi Ivan Văcărc'scu. De fapt, Nicolae Iorga
insu~i spune c-ă de-abia cu secolul al XVII-!ea obiceiu! întrebuinţării
numl•lor de familie se generalizC'ază. !I, lucru pe care îl demonstrează
şi an•astă familie.
Ne ,·om opri at«:>ntia a'iupra lui Stanisla,· Văcărescu. iniţiat în
.. ars notaria" !a şcoala de• grămătid de la Tirgovişte, 10, om cu o bogată
c·ultură tcologic-ă.

ln doeumcnklC' scrise de Stanislav Văcăn·scu găsim in loc-ul formulelor sed (.,Şi am Sl'ris eu diacul ]\ficu ... ", .,Şi am scris eu Gherghe
grămătic .. ) o formulă din care transpare pregnant conştiinţa de sine a
rangului său boieresc : .,Şi eu compunătorul şi scriitorul cu mina vrednicul şi smeritul Stantslav din Văcăreşti".
In afara locvacităţii, a forţei imprecati«:>i în pasajul din documente
~mde se intărl'SC daniile, se poatR menţiona că !n documentele din 1572
şi 1573 Stanislav Văc-ărc.>Scu sparge tiparele formulei de încheiere, adău
gind imediat după datare : ,.Dulceaţa acestei vieţi o uită moartea".
Formula apan• şi la alţi caligrafi ulterior;, putind fi interpretată
ca o formulă prduată de la şcoala de grămătici menţionată. Ea are,
păstrind proportiik. c-eva din muzira a('(.'lui „iortuna labilis" a sensibilităţii medievall' a lui Fran~ois Villon şi Jorge Manriquc.
Iată deci, aplicat pc>ste hrisoavele mari n: peceţi. in slavonă, ale
c·an<.-elariei domneşti, unul din ascendenţii Văcăreştilor.
Prin această subliniere genealogică, cunoscutul „Testament" al lui
lcnăchiţă Văcărescu cu efigiarele versuri : ,,Las vouă moştenire / Creş
terea limbii rom:'\neşti" capătă valenţele unui imperativ care se îndreaptă
nu numai spre' floraliile ce izbucnesc după <'l. ci şi ale unui strigăt venit
din adincuril<.• culturii noastre al biruinţC'i scrisului în limba română,
după expresia regretatului P. P. Panaitescu.
; Condica

cate, in „Studii -

Văcăreştilor Copii
revistă de istorie", nr.

de documente, regeste
19(5)/1966.

şi

menţiuni

" Nicolae Iorga, idem, p. Hi6.
i, Ibidem.
io Cf. Ştefan B[irsănescu. Pagini nescrise din istoria culturii
Academiei 1971.
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UNEI ANIVERSĂRI ŞI ADEVĂRATELE INCEPUTURI
ALE STuDIERII LOGICII IN ROMANIA
EUGEN FRUCHTER şi GABRIEL MIHĂESCU

Apărută în epoca de mare înflorire culturală, inaugurată de domnia lui l\Iatei Basarab, ,,Schola graeca e latina" - prima şcoală oficială
de n>.·el m~diu-superior din Ţara Românească - are ca dată de atestare 24 noiembrie 1646, cînd P:mtelimon Ligaridis funcţiona deja ca
profesor la Tîrgovişte. 1 La sosirea lui în casele postelnicului Constantin Cantacuzino, ,,de lingă metohul Golgotei" (identificate de noi în
~ctuala clădire a Muzeului tiparului ~i al cărţii vechi româneşti),'.! unde
fusese angajat ca dascăl de casă al fiilor acestuia, el găsca în Tîrgovişte
ci -şcoală greaC"ă pregătitoare, condusă, în perioada de după 1640, de
I ~natie P~triţis şi de dascăli catolici, aşa cum reiese din informaţiile
•date de Ligaridis, în corespondenţa sa cu Roma, şi din cele consemnate
de secretarul lui Brîncoveanu, Anton Maria del Chiaro.
1 Victor Papacostea. Les origi11es de l'enseignement superieur en Valachie.
în „Revue des etudes sud-est europeennes" nr. 2-3, 1963. p. 20 ; Şt. Bârsănescu,
Schola greca e latina din Tirgovişte (1646-1651), în „Dim istoria pedagogiei româneşti culegere de studii", II, E.D.P., 1966, p. 195.
2 Dacă se admite că în acest loc „se va fi aflat casa postelnicului Constantin Cantacuzino" (cf. Corneliu Dima-Drăgan, Livia Bacâru, Constantin Cantacuzino stolnicul (un umanist român). Ed. Albatros 1!170, pp. :n şi 177), atunci
acesta nu poate fi altul decît cel unde se află clădirea Muzeului tiparului şi al
cărţii vechi româneşti, construcţie relativ nouă pestp beciuri zidite în tehr.ica
sec. XVII (bolţi în leagăn, zidărie în casete din piatră şi cărămidă, arcuri dublou).
Credem că acea.sta este „pivniţa de piatră" de „lingă metohul Golgotei",
amintită 1a 18 septembrie 1667 (cf. N. Iorga. Documente privitoare la familia
Cantacuzino ... , Ruc. 1!102, p. 5il ; Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentate
ale familiilor boiereşti. vol. II. Buc. 1916, pp. 297-298). Această pivniţă din
sec. XVII este singura construcţie de acest fel în fost& mahala a bis. Sf. Apostoli
si Marina. situată spre moara Gorgotei, şi azi în fiintă (v. Arh. St. jud. Dimboviţa. fondul Primăria oraşului Tîrgovişlf!, dos. nr. 78 '1882) între mahalaua Stolnkului şi mahalaua Tabaci, adică tocmai• zona în discuţie (v. Alex. A. PopescuRuncu. Catagrafia judeţului Dîmboviţa la anul 1810, Tîrgovişte 1936, pp. 8-9).
Locul cu pivniţe a revenit apoi familiei Creţulescu (v. Virgiliu Drăghiceanu,
Călăuza monumentelor istorice din judeţul Dîmbovita, Tîr~ovişte, 1907, p. 20).
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învăţămîntul mediu greco-latin a fost imediată, ceea
condiţii prielnice create de şcoala greacă
şcoala slavo-română şi de sprijinul material acordat de

Trecerea la
ce

dovedeşte că

pregătitoare,

aici existau

de
domnie. Cu un an înainte, episcopul catolic Bak~ic sublinia necesitatea
creării la Tîrgovişte a unei şcoli în care să se înveţe, alături de limba
română, cca latină
Apariţia acC'ski şcoli în Tîrgovi5te nu este contingentă. Oraşul
devenise un centru cultural de prim ordin, graţie activităţii prodigioase
a ,·oievodului 1\·fatei, soţiei sale Elina, cumnatului său Udrişte şi postelnicului Cantacuzino, toţi îndrăgostiţi de cultură.
Existenţa şcolii a fost presupusă nu numai de Xenopol, ci şi de profesorul şi istoricul literar tîrgoviştean Ion Negoescu. 3
Cercetările relativ recente, bazate pe analizarea minuţioasă a izvoarelor cunoscute (în special a bogatei corespondenţe a lui Ligaridis).
o denumesc „şcoală domneascii de eruditie""' "· organizată d'e Ligaridis
după modelul colefiului iezuit de la Roma. Se pare că cei doi iluştri
profesori şi-au divizat munca încă de la început : Petriţis conducea
clasele de gramatică, cu elevi începători (primii trei ani de !>tudiu), iar
Ligaridis conducea umanităţile : retorica şi logica - ce se studiau în
ultimii doi ani din cei cinci ai cursurilor complete.
Faptul că aici se făceau studii filozofice dovedeşte că programa
era apropiată de cele ale colegiilor academice apusene, corespunzind, deci,
primei părţi a ciclului de învătămînt superior Aceasta asigura absolvenţilor pregătirea nC'cesară continuării studiilcr în domeniul filozofiei
şi ştiinţelor la marile univC'rsităţi ale.• F.urnpei.
Clasl'lC' dclul11i superior, conduse de Ligaridis. au fost frecventate
pînă în 1651-1652 de cel puţin trei serii de elevi, în ultima aflîndu-se
şi viitorul stolnic Consl3ntin Cantacuzino (născut în 1640 sau mai înainte, 1638-1639, după relaţia dată în 1723 de· contele Damian Hugo
von Virmondt). Descoperirea in ultimii ani a unui „ex libris" latinesc,
datat 1650, pe o carte a lui Manuel Moschopulos - existentă în biblioteca stolnicului, ca şi însC'mnările de pe cartea lui Basilius Magnus, dă
ruită stolnicului de Petriţis, dovedesc cunoştinţele sale avansate de gramatică latină şi greacă la vîrsta de numai 10-11 ani. 5 ln „Genealogia
Cantacuzinilor", banul Mihail Cantacuzino scria despre cel mai erudit
cărturar pe care l-a avut Ţara Românească pînă la generaţia paşoptiştilor :
3 Istoria şcoalelor din Târgovişte, Tirgovişte, 1933, p. 9.
" V. Papacostea, Originile înv4t4mîntului superior în Ţara Românea.~că, în
,,Studii". nr. 5, 1961, p. 1160 ; Şt. Bârsănescu, op. cit., pp. 1!l2, 20!l.
'' C. Dima-Drăgan, L. Bacâru, op. cit., pp. 47-50, 58, 60-61 ; Corneliu DimaDrăgan, in „Studii", nr. -1, 1966, p. 674 ; Corneliu Dima-Drăgan, Biblioteca unui
umanist român Constantin Cantacuzino stolnicul, C.S.C.A., 1967, pp. 3, 393 ;
I. Ion~u. în ,,Studii", nr. 4, 1966, pp. 634, 641-642 ; Virgil Cândea, în „Studii•',
nr. 4, 1966, p. 655 ; Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Ed. Ştiinţifică.
3.971, pp. 16, 20.
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„Numitul Stolnicul Costandin Cantacuzino, din copilăria sa a fost dat
cu totul asupra învăţăturii: la limba elinească era un mare filosof" 6 .
Dintre elevii şcolii se mai cunosc pînă în prezent : viitorul domn
Cantacuzino (care împreună cu Stolnicul şi cu Brîncoveanu vor
înfiinta la sfîrsitul secolului Acad2mia Domnească de la Sf. Sava, luîndu-~ drept model pe cea de la Tîrgovişte), fratele său Drăghici şi
viitorul mitropolit ortodox al Ardealului, Daniil Andrian Panonianul (tr::iducătorul „îndreptării legii", Tîrgovişte, 1652, prima lucrare juridică
predominant laică tipărită în Ţara Românească, la care a fost ajutat de
mitropolitul Ştefan, cum şi de Petriţis şi Ligaridis - ,,dascăli desăvir
şiţi, vestiţi si foarte iscusiţi", care l-au asistat „cu toată mintea, în-

Şerban

ţelepţia, arătarea,

supunerea

şi

îndreptarea)".

7

Printre elevii posibili se aflau şi fiii lui Udriştc Năsturel : Radu
- întemeietorul şcolii româneşti din Cîmpulung (la 1669), Mateiaş cel înfiat de Matei Basarab. 8
Datele istorice asupra situaţiei politice din Transilvania şi cunoasterea precisă a numelui unui elev ardelean (Panonianul) au dus
la concluzia că şcoala din Tîrgovişte a îndeplinit un important rol în
formarea umanistilor români, luptători împotriva penetraţiei. bisericilor catolică şi reformată în Transilvania.
Programa şcolii cuprindea ca obiecte de bază gramatica, retorica
şi logica. In cadrul retoricii, ce avea un caracter Pnciclop0clic. g-rupînd
ştiintele umaniste : istorie, etică, politică, drept, literatură clasică, se
predau, ca discipline de studiu, compunerea şi poetica (ulterior desprinsă din rotorică), toate bazate pe lecturi şi comentarii, folosite c-a
metode de învăţămînt. De regulă, lecţiile erau însoţite de exerciţii practice, pentru compunerea de discursuri, epistole, versuri, ceea ce se poate
deduce din numeroasele scrisori ale epocii, frumos alcătuite chiar d0
boieri, şi din epitaful de pe lespedea funerară a lui Mateiaş, aflată în
biserica Domnească din Tîrgovişte, ce reprezintă un model de versificaţie
aoarţinînd desigur unuia dintre cei legaţi de Şcoala Domnească. Credem . de asemenea, c:ă şi numeroasele versuri la stemă. în
românestc, greceşte, slavoneşte, pe care le întîlnim în tinăriturile
.. Mvstirio" -- Tîrgoviştf', 1651. ,,Tărnosanie" - Tîrgovişte, 1652, ,,Cheia
înţelesului" Bucureşti. 1678, ,,Liturghie" Bucureşti. 1680, ,,Evanghelie" Bucureşti, 1682, ,,Apostol" Bucureşti. 1683, apărute anterior Academiei de la Sf. Sava, pot aparţine unor fosti elevi ai şcolii
din Tîrgovişte. Este semnificativ şi faptul că în epigrama sl2vonă scri~~1
de Udrişte în prefaţa „Triodului penticostar" Tîrgovişte,
1649
si în versurile lui Danii! Panonianul din „Îndreptarea legii" - Tîrgovişte, 1652, sînt evidente cunoştir..ţele de filo7ofie antică greacă.
" Genealogia Contacuzinilor de
notată

banul Mihai Cantacuzino,

de N. Iorga, Buc. 1902, p. 292.
7 lndreptarea legii 1652. Ed. Academiei 1962, pp. 10, 34.
8 V. Papacostea, Originile ... , p. 1163.
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La literatură, se studiau orgenizat, pentru prima oară, c;criitorii
laici ai antichităţii greco-romane, stabilindu-se totodată un contact sistematic cu cultura Europei centrale şi apusene>, pe lingă cea bizantină,
care o deosebea de c·olegiile iezuite din Apus. La istorie, Ligaridis ţinea
lecţii-prc:>legeri vii. stîrnind interesul elevilor pentru cultură şi chiar
idealuri de elibL•rare de !-ub -;tăpînirea otomană, aşa cum reiese din
„Chrysmologion" opera sa cu caracter istorico-vizionar, concepută
la Tirgovi~te.
f n cadrul legicii, SL' comentau operele lui Aristotel şi ale altor
filozofi. se.• formulau silogisme. se dezvăluiau şi se criticau sofisme,
urmărindu-SL' disdplinarea gîndirii elevilor şi dezvoltarea deprinderii
de a căuta ad~\'ărul prin folosirea raţiunii.
Existenţa cursurilor de logică şi filozofie teoretică, cu mare forţă
instructh·-educativă. a ridicat s(·oala din Tîrgovişte la nivelul celor mai
bune roll'gii academic-(.• din Ol'cident. In acea vreme, logica lui Aristotel constituia cel mai putL'rnic dintn• instrumentele prin care umanismul era influenţat de clasicismul antic. Ligaridis arc meritul de a fi
dat şcolii o orientare progresistă, ncoaristotelică, pc_> baza raţionali,;te,
cu nuanţe.• de mnterialism, spre de-osebire de cea similară din Iaşi, dominată de filozofia tradiţionaliştilor reacţionari, care susţineau revelaţia di\'ină. !I

C'rcarL'a mwi scoli grpc·o-laline de nivel mai înalt, după modelul
celor prl'gătitoare pl'ntru l"niversitatc din apusul Europei, a fost impusă
de- n•alitătile sodnl-politi<.-c• :?le· ţării. lC'gatc.• de nevoia receptării şi dezvoltării culturii dasiee umaniste pentru progresul cultural şi emanciparea politiei a românilor din cele trei ţări, evenimentul înscriindu-se
în curentul genC'ral nl înfloririi invăţămîntului umanist, ilustrat prin
apariţia unor astfel de institutii în întreaga Europă. ,.Nucleul academic„ din TirgovişlC' a avut menirea să formeze pe primii umanişti care,
p,·in ac-tivilatl-a lr>r politică şi cultur,dă dwschită, aveau să determine
c-ea mai strălucită etapă a culturii Ţării nomân<.>şti de la sfirşitul sec-olului al XVIJ-lPa 5i inc-C'putul secolului al XVIII-iea .

•
Implinirea, in 1971. a :l25 ani de la atestarea şcolii tirgoviştene
ne-a prilejuit o a:1aliză a problemei începuturilor !:,tiinţei logicii pe teritoriul RomJnici, atit de diferit e.bordală piP..ă în prezent.
,.Sl'hola gra(.-c·a e latina" din Tirgovişte este considerată încă prima
instituţie din Tara Românească, şi printre primele de pe teritoriul României - -2Eituri O(.' c'C'le de la Rrc:şov, Cluj, Cotnari, Alba-Iulia, Iaşi,
Sibiu - in carL' logica a con-;tituit un ubicct ele- studiu. 10
0

P.

P.

Panaitescu,

1nceputurile şi

biruinţa

scrisului în

limba

romana,

Ed. Academiei. 1965. p. 208 : Istoria literaturii române, I, Ed Academi,ei, 1964, o. ~41.
10
Anton Dumitriu. Istoria logicii, E.D.P., 1970, pp. 878-079 ; Mic dicţionar
f ilowfic, E.P., 1969, p. '.:!17.
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Cercetări mai noi asupra manuscriselor slanme din Biblioteca
Academiei R. S. România <_;i Biblioteca din Scheii Braşovului au coborît ulterior datarea primelor manifest5.ri de logică din ţara noastră în
secolele XIV-XVI, adică de la inceputul statelcr feudale româneşti independente 11 .
Consideraţii de ordin ştiinţific !-ii poli tic, general acceptate, ne
obligă însă să căutăm adevăratele începuturi ale logicii din România
în antichitate.
Pornind de la ac1:asta, pe baza analizării izvoarelor greco-latine,
am găsit suficiente ştiri care atestă preocupările geto-dacilor pentru învăţarea logicii.
Într-unul din aceste izvoare se menţionează precis că Dcceneu,
„observînd înclinarea lor [geţilor - n.n.l de a-l asculta în toate, si că
ei sînt din fire deştepţi, i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei; căci era un niaestru priceput în acest domeniu. El i-a învăţat
etica, dezvăţîndu-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ştiinţele
fizicii, făcîndu-i să trăiască conf arm legilor naturii [... ], i-a învăţat logica, făcîndu-i superiori celorlalte popoare, in privinţa minţii [... ] Vezi
ce mare plăcere, ca nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu
doctrinele filozofice, cînd mai aveau puţintel timp liber d11pă lupte". 12
O cercetare minuţioasă trebuie să coreleze şi alte aspecte care pot
face lumină în această problemă. Astfel, trebuie avute în vedere nu meroasele texte care vorbesc de preţuirea pe care au dat-o geto-dacii
.filozofiei şi înţelepciunii, în genere. 13 De asemenea, se impune cerC"ctarea influenţei pe care a avut-o gîndirea filozofică greacă asupra dacilor.
1n această direcţie. mulţi autori antici şi medievali scriu despre similitudinile dintre filozofia lui Pitagora şi cea a. lui Z2molxis. ir, 1n mă
sura în care Pitagora este studiat de istoria logicii, este firesc ca, printr-o analiză comparatistă, să deducem concepţiile lui Zamolxis, susceptibile de a fi incluse în istoria logicii româneşti.
Nu trebuie uitate nici alte aspecte relatate de acc'>te iLvoare, car0
ar servi înţelegerii începuturilor logicii : influent<:' egiptene, orientale
şi ale altor popoare de contact, 15 identificc1rca lui Zamolxis cu Tha-

Petru Lucaciu, Inceputuri ale logicii româneşti, Ed. Ştiinţifică, 1970.
Iordanes, Getica, 39-41, 69-73.
13 Valerius Maxirnus, Fapte şi cuvinte vrednice de luare aminte, II, 6, 12 ;
Clemens din Alex::i.Pdria, Covoarele, L 15, p. 130 ; IV, 8, p. 213 ; V, 8, p. 212;
Origene, Impotriva lui Celsus, I, 16 ; III, 54 ; Theodoretos din Cyros, Terapeutice, I, 25
1" Hellanicos, Obiceiuri barbare, :rr. 7:3 ; Stmbon, Geografia, VII, 3 ; XVI.
2, 3g ; Clemens din Alexandria, Covoarele, IV, 8, p. 213 ; Origene, lmpotriva lui
Celsus, III, 54 ; Porphyrios, Viaţa lui Pitagora, 14 ; Herodot, Istorii, IV, 95 ; Iamblichos, Viaţa lui Pitagora, XXX (173) ; Enea din Geza, Teofrast sau despre nemurirea sufletelor... , dialog P. G., LXXXV, 940.
15 St.T'abon, Geografia, VII, 3.
11

12
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interesul dacilor pentru probleme de drept, 17 matematici, 18 preferinţa pentru metaforă în locul abstracţiilor, 19 măiestria lor în „ştiinţa
bunelor cuvinte" - admirată si de Platon, care subliniază dteva principii dialectice ale lui Zamolxis privind unitatea corpului, raporturile
intreg-parte 5i cauză-efect, analiza multilaterală a fenomenelor etc. 20
Unui astfel de studiu i-ar servi şi evidenţierea unor trăsături specifice grecilor şi romanilor, intre care raţionalismul şi realismul, cumpănirea ş.a., transmise profilului spiritual al poporului român. 11
Aşa cum prezentarea altor domenii ale istoriei creaţiei spirituale
din România începe cu antichitatea. '.!'l este normală o tratare similară
a istoriei logicii, cu atit mai mult cu cit progresul acestor domenii nu
s-a putut realiza fără progresul instrumentului logic şi al reflexiei omului ac;upra struc-turii propriE.-i sale capacităţi raţionale.
1n felu! acesta s-ar obţine o concordantă a istoriei logicii din
România cu istoria logicii universale, în c-are aceasta s-ar încadra în
mod organic de-a lungul tuturor etapelor dezvoltării acestei ştiinţe.
Intr-o altă comunicare, am argumc•ntat acesk probleme mai amplu
cu referire la toate aspectele gindirii filozofice, inclusiv cele sugerate
de acad. C. I. Gulian intr-o recentă luerarl' de mitografic 1:1•

Ies,

16

111

Porphyrios, Viaţa lut Pitaaora. 14.
Iosephus Flavius, Anrtchitdli iudaice, XVIII,

1, 5 (20] : Horaţiu, Ode,
III, 2-1, 9-24.
16 cf. George Şt. Andonie,
Istoria matematicii fn România, Ed. Şti!n
ţificA, ]!)65 : Al. T6th, AparlJia şi răspindirea cifrelor fn ţările române, Ed.
Tehnică. 1972.
ID Ferecldl' din Atena, fr.
174 ; Clemens din Alexandria, Covoarele, V,
8, p. :?42.
31 Platon, Carmkle, 156 d, e : 157 a. b. c.
:n Tucldidl', Istorii, 11, !17, 4 ; v. şi Athanase Joja, Logos şi ethos, E. P., 1967,
pp. 274 sqq.
zi Dinu C. Giurescu. in ,.Paaini din trecutul diplomaJiei româneşti", E. P.,
1966 : Ştefan BârsAnescu (coordonator), Istoria pedagogiei, E.D.P., 1970 : Romulus
Vulcănescu. Etnografia ştiinţa culturii populare, E. Şt., 1966 ; G. Barbu, Arta
vindecdrii in Bucureştii de odinioară, E. Şt. ]!)67 : Istoria medicinei studii şi
cercetdri, E. ML-dicalA, 1957 ; G. Brătescu, Hipocratismul de-a lungul secolelor,
Buc.. Hl68 ; V. L. Bologa ş.a. Istoria medicinii universale, E. Medicală, 197fJ ;
Bibliograf ia generală a etnooraf iei şi folclorului românesc, E. L.. 1968 ; M. Alecsescu,
M. Macavescu, La izvoarele astronomiei, E.E.R., 1969 ; I. M. Ştefan, J,'amilia Soarelui, E. Şt., 1965 ; Theodor Roşescu, Timpul şi măsurarea lui, E. Şt., 1964 ;
1. M. Ştefan, Prietenul stelelor ... , Ed. Militară, 1971 ; Aurel Dîmboiu, De la piatră
la hirtie, E. Şt., 1964 ; Şerban Andronescu, Cadmos. Scurtă istorie a scrisului,
E. Şt.. 1!16G ; Dan Dumitrescu, Momente din istoria tiparului românesc, Bucw-e~li,
Monumente şi figuri din istoria astronomiei româneştt E. Şt., l!J68 ; Hadrian
Daicoviciu - Dacia de ia Burebista la cucerirea romană - Ed. Dacia, Cluj, 197:! ;
Istoria medicinei româneşti - Ed. Medicală, 1972.
:.!.1 E. Fruchter şi G. Mihăescu, Despre necesitatea includerii unui capitol prit·ind istoria spirituală a dacilor în istoria filozofiei din România, în „Crisia" (II),
Oradea. 1972 : cf. C. I. Gulian, Mit şi cultură, E. P. 1968.
i;
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En 1971, a l'occasion du 325-eme anniversaire de la crea.tion du premier college
de la Valachie, nous avons ai:nalyse la question des debuts de la logique sur le
teTritoire de la Roumanie. Cette question a ete tr~s differemment abordee
jusqu'a present.
„Schola graeca e l<atin:a" de Tîrgovişte est considere le premier etablissement
culturel de la Valachie et par-mi les premiers sur le territoire de la Rownanie
a cote de ceux de Braşov, Cluj, Cotnari, Alba-Iulia, laşi, Sibiu ou la logique a
constitue un objet d'etude.
Des recherches plus recentes sur Ies manu:-crits qui se trouvent a la BiLliotheque de l'Academie de la Republique Sociiali1>te de Roumanie et a la Bibliotheque de Scheii Braşovului ont prouve que Ies premieres manifestations de
logique dans notre pays datent du XIV-e et du XV-e siecle, c'est-a-d.ire du debut
des Etats feodaux roumaiins independants.
Mais, des considerations d'ordre scientifique et politique, generalement admises. nous obligent a chercher Ies veritables debuts de la logique en Roumanie,
dans l'antiquite.
Par consequent, en a.na:lysant Ies sources greco-latines, notLc; avons trouve
des indices suffisants qui attestent Ies preoccupations des Getes et des Daces pour
l'etude de la logique.
Dans l'une de ces sources on mentionne precisement que Deceneu „qui S,('
connaissait bien en philosophie, a instruit les Getes dans Ies branches de cel te
science en remarquant qu'ils sont intelligents et qu'ils lui obeissent en tout. 11
leur a enseignc l'ethique en les deshabituant de leurs moeurs barbares, il Ies a
inities dans Ies sciences de la physdque, Ies faisant ainsi vivre confonnement aux
Joi<; de la nature / .. ./ il leur a appris la logique, ce qui Ies a rendus superieurs
aux autres peuples au point de vue de l'esprit / .. ./.
Voila quel grand plaisir que des gens bien braves s'occupent des doctrines
de la philosophie [orsqu'ils avaient un peu de temps li bre apres des batailles".
Une recherche minutieuse doit correler aussi d'autres aspects qui peuvent
{•clairer cette question. Nous devans de mcme tenir compte de nombreux textes
qui parlent de l'estime des Getes pour la philosophie et pour la sagesse, en general.
L'etude de cette question nous oblige a faire des recherches sur l'influence
que la pensee philosophique grecque a eue sur leg Daces.
Beaucoup d'ecrivains antiques et du moyen-f1ge trouvent des ressemblances
entre la phi,losophie de Pythagora et celle de Zamolxis. Dans la mesure ou
Pythagora est etudic par l'histoire de la logique il est naturel que, par ur.e
,rnalyse comparative, nous dcduisions les conceptions de Zamolxis, susceptibles
d'0tre comprises dans l'histoire de la logique roumaine. Nous devons de meme
mentionner Ies autres aspects relates par les sourres, qui serviraient a la compri:hension de cette question - Ies debuts de la logique : des influences egyptiennes, orientales, l'identiiication de Zamolxis avec Thales, l'interet des Daces
pour le droit, Ies mathematiques, la priorite de la metaphore sur l'abstraction,
leur competence dans la „srienre des bons rnots·', competence admirc·e memc
par Platon, qui souligne quelques principes dialecliques de Zamolxis, concernant
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l'unite du corps, Ies rapports entier-partie et cause-e:fet, ranalyse mult:ple des
phenomenes pn.-sentes.
Il faut encore mettre en valeur quelques tr:'.:~'i specif:qu0s aux Grecs et
aus Roumains. parmi lesquels le rationali'ime. I~ ri•_J:smc. J'ec;;..iilibre et d'autres,
transmis a ~a stTucture spirituelle de notre peuple.
Parce que la presentation des autres domaines de l'histoire de la creation
spirituelle en Roumanie commence de l'antiquite il l',t naturel qu'on traite de
m~me l'histoire de la Jogique, d'aubmt plus que le p:•o;!ri>c: de ce.. domaines n'a
pas ete possible sans le progres de !'instrument Jogique ct de la reflexion de
l'homme sur $a propre capacite rationnelle.
Pour conclure ii faut dire qu'on pourrait ainsi acque,·:r une conco:·dance
de l'hi&toire de la logique en Roumanie el de J'his1oire de la Jogique univer&elle. ou s'integreniit le long des <'.-tapes du de\·e~o:>p-:.-:-:ient de cette science.
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IDENTIFICAREA UNOR PERSONAJE VOIEVODALE INTR-0 SCENA
DIN ICONOGRAFIA BISERICII DOMNEŞTI DIN TIRGOVIŞTE
PETRE CRISTEA

Biserica Domnească din Tîrgovi 7te cuprinde numeroase valori ale
artei brîncoveneşti, sub variate forme, ca urma.re a lucrărilor de refacere a monumentului ce au avut loc în perioada 1693-1698. Intensitatea emoţiilor artistice sporeşte atunci cînd analizăm mai atent, în acest
monument, fresca unor cunoscuţi zugravi, în frunte cu Constantinos.
Intre numeroasele scene de certă valoare artistică, aflate în iconografia Bisericii Domneşti, 1 se remarcă .,Nunta din Cana Galilcii", scenă
pictată în naos, deasupra uşii de intrare la proscomidie. In erminiile
de pictură bizantină se recomandă zugravilor înfăţişarea acestei scene,
astfel : ,,Masă cu bucate şi cărturarii şi farisPii <;,ezînd la dînsa, şi unul
din ei mai slăvit, ţiind pahar cu vin... gineri le cu barbă rotundă şi
mireasa lîngă dînsul, purtînd în capete cununi de flori; şi dinapoia
lor un tînăr, ţiind cupă, şi puind vin în pahar ... " 2
în Biserica Domnească, această scenă este reprezentată într-un
mod deosebit faţă de rînduiala canonică prevăzută în erminii. Pentru a
putea purta numele de „Nunta din Cana Galileii'', zugravul a încadrat
discret în partea dreaptă a scenei pe Iisus şi mama sa Maria, stînd
în picioare, în faţa vaselor de lut, prcfăcînd, după versiunea biblică,
apa în vin.
Luînd în atentă cercetare numai per:-:onajcle grupate în jurul mesei de ospăţ, analizînd înfăţişarea şi costumaţia, înţelegînd rolul pc
care îl ocupă fiecare dintre ele în cadrul nunţii respective, ajungem la
convingerea că această scenă reprezintă o nuntă din familia brîncovenească.

Aici se află, pe lîngă cea mai bogată trescă voievodală din ţa,ra noastră,
portretele unor împărătese bizantine, un autoportret al zugravului Constal!1tinos
şi alte scene cu elemente Laice şi semnificaţii politice, de care ne vom ocupa întl"-un
studiu viitor.
2 Iconografia. Arta de a
zugrăvi biserici şi icoane bisericeşti
(după un
manuscris publicat în 18!Jl de adormitul întru fericLre episcopul Ghc-nadic al
Rîmnicului Noului Severin), Bucureşti 1903, p. 166.
1
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ln prim planul picturii. la stinga şi la dreapta mesei, sint două
personaje, singurele dintre nuntaşi care ocupă loc pe scaune. Desigur,
prin această atitudine se subliniază prestigiul de: care acestea se bucură
în rindul celor prezenţi. Bărbatul, aflat la dreapta mesei, ni se înfă
ţişează ca o pPrsonalitate deosebită, întrucît : poartă în mina stingă
sceptru, simbolul autorităţii ; majoritatea nuntaşilor împreună cu
naşul p1;vesc spre acest personaj şi nu cum ar fi firesc. către naş
(între' nuntaşi ,.mai slăvit") sau către mirii sărbătoriţi ; taraful grupat
in spatele său este vădit preocupat să desfate muzical, în primul rînd,
această respectabilă personalitate. Acestea reprezintă numai cîteva argumt•ntc- spre a putea recunoaşte. fără îndoială. în personajul descris,
Pl' insw~i voievodul Constantin Brincoveanu. Insăşi înfăţişarea personajului ne indcamnă să recunoaştem aici prczC'nţa acestui voievod.
Personajul feminin, aflat de cealaltă parte a mesei, poartă coroană
,·oievodală, rC'prezentind desigur o soţie de domn. ldentificlnd în dreapta
mC'sri pc• \'oic-vodul Constantin Rrincove~nu. este firesc· să admitem
ln sc·Pna amintită şi prezenta soţid sale. Doamna Maria.
l\1i1 ii OC'llpă locul C'entral în imaginea rC'spectivă. Şi aceştia sînt
înfăţişaţi purtind coroană voievodală, argument că ei sint neapărat un
c-.1con şi o domnită Se- pune ac-um întrebarea : cine sînt mirii şi care
n11ntă din familia voievodului Constantin Brincoveanu este înfăţişată
aid?
Pină in vara anului 1698, dnd s-a terminat
pictarea Bisericii
Domneşti 3 , dintre c:ei zece copii pe care ii avea atunci voievodul Brinc-oveanu, au fost căsătorite numai trei fiice ; în noiembrie 1692, domniţa Stanca cu Rad\1 Jliaş,,. la 5 noic-mbrie 1693, domniţa Maria cu
\'oievodu! Moldovc-i. Constantin Duca ·, şi la 6 februarie 1698, domniţa
I li nea cu Scarlat Mavrocordat (fiul marelui dragoman al Porţii, Alexandru Mavroc-ordat). 6 Numai doi dintre soţii acestor fiice ale lui Constantin Brincoveanu au fost feciori de domni : Radu, fiul lui Iliaş
,·odă şi Constantin Duca, fiul lui Gheorghe Duca vodă. Este deci justificat să analizăm in continuare- numai nunţile> fiicelor lui Constantin
Brincoveanu cu cei doi coc-oni. De altfel, nunta lui Scarlat Mavrocordat cu domniţa Ilinca a avut loc, numai cu patru-cinci luni, înainte de
terminarea picturii Biseric:ii Domneşti şi nu au existat nici motive- ~erioasC' şi nici timpul necC'sar pentru a determina reprezentarea acestei
nunţi.
Fără indoia1;1, piclarea Bisericii Domnesli s-a încheiat spre sfirşitul lunii
iunie 1698. avind in vedere datele precizate sub pomelnicele cu numele zugravilc,r;
in naos pe lintelul ancadramentului uşii (iunie 17 I (ea) t 7206) şi în altar, la
proS<"omidie, (iunie dni :?O, l(ea )t 7206).
4 Radu logofătul Grece.anu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu
3

l'oiet1od. Edit. Acad. R.S.R., 1970, p. 9:!.
r, Idem, p. 100.
'' lbid., p 122-12:3.
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ln stînga mirilor se află naşul, înfăţişat cu o cupă în mînă. Zugravul a respectat aici versiunea biblică, potrivit căreia naşul este
primul care „a gustat apa care se făcuse vin" şi păstrîndu-se această
tendinţă, naşul este singurul dintre meseni avînd în mîna sa o cupă.
Sub chipul şi înfăţişarea naşului putem recunoaşte pc marele stolnic:
Constantin Cantacuzino. Nu este întîmplătoare prezenţa stolnicului
Constantin Cantacuzino în această scenă şi, cu atît mai mult, în postura nasului. Cronica menţionează printre persoanele care au asistat
12. una dintre nunţile amintite aici - nunta domniţei Maria cu Constantin Duca şi pe „cinstitul şi blagorodnicul unchiul Mării sak•
Costandin Cantacuzino, carele au fost vel stolnic". 7 De altfel, cronica
mai consemnează şi faptul că stolnicul a fost naş la cîteva nunţi petrecute în familia lui Constantin Brîncoveanu. 8
De asemenea, considerăm deosebit de semnificativ a aminti rolul
important pe care stolnicul l-a jucat în viaţa politică a Ţării Rom{rneşti,
in timpul domniei nepotului său Constantin Brîncoveanu. ,,El era consilierul de politică extrenă al domnului în ceasurile de seară, expertul la
tratativele oficiale de dimineaţă, cu ambasadorii străini în trecere sau
~olii puterilor vecine, convivul fin de la banchete, amfitrionul oaspeţilor
de marcă". 9
In spatele naşului, în pictura amintită, se află un turc. Cronica menţionează şi amănuntul că la nunta domniţei Stanca cu Radu Iliaş a
participai printre oaspeţi şi Alexandru Mavrocord'at, avînd calitatea
de marc dragoman al Porţii Otomane. Turcul din această scenă ~te
însă aşezat izolat faţă de meseni. El are în mina dreaptă o cupă ridicată, cu intenţia Ide a o servi unei persoane de la masă această
persoană fiind numai naşul. 1n mina stîngă, pc care o ţinl' la şold, are
un ulcior, sugerîndu-ne prin această atitudine faptul că turcul este
cel care a turnat vinul în cupa servită naşului. Fără îndoială, turcul
ne este prezentat aici în rolul unui servitor la masa unde se afla şi
voievodul Constantin Brîncoveanu. Acesta însă nu putea fi Alexandru
Mavrocordet, care după cum consemnează cronica participînd
la nunta din 1692, s-a bucurat de o mare ospitalitate, avînd „în toată
vremea împreunare şi vorbă" 10 cu voievodul Ţării Româneşti. Oaspetele turc „a stat la Bucureşti ca zece zile, avîndu-1 Domnul, la mare
cinste şi bună primire" 11 . Simpla înfăţişare a turcului din a~castă
Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 100.
In iuli,e 1704, la nunta domniţei Ancuta cu Nicolae Ruset ; în ianuarie 1706,
la nunta lui Constantin, fiul lui Constantin Brîncoveanu, cu Ana Balş şi în februarie
1709, la nUillta. lui Ştefan, fiul lui Brîncoveanu, cu•Bălaşa Cantacuzino.
9 Virgil Cândea, Stolnicul într€ contemporani. Edit., Ştiinţifică, 1971. p_ 42.
10 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 pînă la martie 1717. Cronica
anonimă. Edit. Ştiinţifică, 1959, p. 35.
11 C. Erbiceanu, Cronicarii greci Cronica lui Chesarie Dapontes, p. 45
(cit. Ştefan Ionescu şi Panait I. Panait, Constantin Vodă B1încoveanu. Edit. Ştiin1i[ică, 1960, p. 170, nota 28).
7

8
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-.cena m chip de tinăr, este încă o dovadă că el nu putea fi Alexandru
Mavrocordat, care, în 1692, trecuse de virsta de 50 de ani. 12
ln spaţiul in care se află plasat turcul este şi o slujnică, purtînd
în miini un castron, cu care ea se îndreaptă spre masa nuntaşilor. Prezenţa slujnicei aici clarifică şi mai mult ideea asupra rolului de servitor dat turcului la această nuntă. lniăţişarea - pe care o putem
considera simbolică - a unui otoman în această situaţie de umilinţă
voieşte să exprime atitudinea antiotomană fără rezerve a voievodului
Constantin Brîncoveanu.
Pentru a demonstra această atitudine; unanim patriotică, vom
aminti şi consecvenţa cu care îi găsim pe turci zugrăviţi ca „păgîni"
ir. numeroase alte monumente (Voroneţ, Moldoviţa, Humor), dar ca servitor însă - după cunoştinţa noastră - turcul este zugrăvit numai
în această scenă din Biserica Domnească.
La dreapta mirilor se află zugrăvit un bărbat care poartă, de asemenea, pe cap coroană voievodală şi priveşte spre personajul în care
am recunosc-ul neîndoielnic pe voievodul Constantin Brîncoveanu. Dacă
mireasa este una dintre fiicele lui Constantin Brîncoveanu, prezenţa
celuilalt bătrîn voievod dovedeşte C"ă mirele nu poate fi altul dedt
fiul acestuia. Dintre Iliaş vodă şi Cheorghe Duc-a, ai căror feciori au
devenit soţii domniţelor Stanca şi, respectiv, Maria, pe cine ar putea
reprezenta acest personaj voievodal ?
Nepot al turcitului Ilic HarC'ş, şi fiu al lui Alexandru Iliaş şi el ,.grC"c-izat din tălpi pină in ('rcştet" 1:1, Iliaş vodă, care „nu ştia
limba tilrei şi grăia cu tălmaciu la divan" 1". nu putea fi prezent într-o
as<.'menea scenă ('U evidentă semnific::ţic· politică.
In schimb, sint suficiente argumentele pentru a recunoaşte în
acest portret numai pc voievodul Gh<.'orghe Duca. In 1672, fiind domn
al Moldovei, Gheorghe Duca a('ordâ ospitalitate C2ntaeuzinilor persecutaţi de Grigore Ghica al Ii-lea. Cu sprijinul Cantacuzinilor, doi ani
mai tîrziu, Gheorghe Duca ejung<.' domn în Ţara Românească. In decursul acestei sC"urte domnii (lGH-1678), lui Constantin Brincoveanu
i se facilitează debutul în viaţa politică a Ţării Româneşti, acordindu-i-se rangul de vtori logofăt.
Concluzia care se impune este c-ă această scenă din Biserica Domnească
înfăţil:,ează nunta domniţei Maria, fiica !ui Constantin Brîncovcanu, cu Constantin Duca, fiul lui Gheorghe Duca. Nunta a avut
loc la Iaşi în 1693, bucurîndu-sc de o str5lucire deosebită. Constantin
Brîncoveanu, care „după al domnilor obicei" nu a putut participa a fost reprezentat la nuntă de către „cinstite şi mari obraze", între care
C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domnite. voi. I, Edit. ziarului Universul, 1933, p. 234 (.,Alexandru Exaporitul s-a născut prin 1641-42").
13 A. D. Xenopol, Istoria romanilo,- din Dacia Traiană. Edit. Cartea Românească, voi. VI, p. 44.
14 A. D. Xenopol, op. cit., vol. VII, p. 243.
12
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cronicarul aminteşte pe marele stolnic Constantin Cantacuzino,_ pe
Doamna Stanca, mama voievod'ului Constantin Brîncovcanu etc. l., La
a•ceastă nuntă a fost de faţă şi cronicarul Ion Neculce, care, avind rangul de postelnic, arată că mergea „cu alţi postelnici, împreună, cu
toiegile a mînă, pe gios, înaintea domnului". 16 Fiind martor al acestor
strălucite serbări, cronicarul subliniază şi faptul că oaspeţii „nuntiră
trei săptămîni cu mari pofăli şi podoabe şi cu feluri de feluri de muzici
şi de pelivănii". 17
Desigur. sînt motive serioase care l-au determinat pe voievodul
Constantin Brîncoveanu ca, sub pretextul „Nunţii din Cana Galileii", să
înfăţişeze o nuntă întîmplată în familia sa, şi anume nunta domniţei
Maria.
În vara anului 1697, Constantin Brîncoveanu este înştiinţat că
fiica sa, domniţa Maria, a murit la Constantinopol „care veste rumpere de la inimă părinţilor au fost, că e mult a zice de întristarea şi
jalea ce au avut pentru fiica lor cca iubită şi dorită". 18 întrudt pictarea bisericii încă nu se încheiase, este de presupus că voievodul s-a
gîndiit atunci să imortalizeze chipul .fiicei răposate zugrăvindu-l în scena
nunţii amintite.
De altfel, în cadrul planului iconografic, această scenă este plasată
spre sfirşitul ciclului „Minuni1le lui Iisus" şi nu la începutul acesteila,
cum ar fi fost firesc. Aceasta, nu din motive de spaţiu, ci pentru că
pictarea scenei respective a fost hotărîtă mai tîrziu. în 1697. Absenţa
voievodului la nunta de la Iaşi nu a împiedicat pictarea acestei scene.
Dimpotrivă. a constituit un alt motiv pentru alegerea nunţii respective,
în care prezenţa lui Constantin Brîncovcanu trebuia să fie relevată, cel
puţin simbolic.
Căsătoria domniţei Maria cu Constantin Duca aprecia un diplomat francez - ,,se face din motive politice", rn Constantin Brîncoveanu
urmărind ca şi alţi voievozi de pînă atunci
ai Ţării Româneşti să
asigure prezenţa pe tronul Moldovei a unui credincios al său, aceasta
fiind o garanţie a luptei comune împotriva turcilor. Alegerea nunţii
domniţei Maria cu Constantin Duca voievodul Moldovei. pentru scena
ccrut5. de iconografia Bisericii Domneşti, s-ar datora deci şi acestui
motiv 1wmărturisit : unitatea ţi:irilor române în lupta antiotomană. Prcfi:~L:rîn:l prin cumc'~rie l2gătura <le sînge dintre munteni şi moldoveni,
,,Nunta din Cana Galileii" este prezentată aici ca o datină românească,
cu adînci rezonanţe şi semnificaţii politice.
1

15
11,

17

Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 100.
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei. Edit. Ştiinţifică, 1%!l, p. 86.
Idem.

Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 118.
l!I L. HurmuzakL Documente prii:itoare la istoria Românilor, vol. V. partea II,
Bucureşti 1886, p. 246 (16!:l:l, 8 mai. Raprn·tul lui Alessandra Zen despre noile
proiecte de alianţe familiare ale lui Constantin Vodă Basarab ... ).
1"
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Valoarea deosebită a scenei respective este evidentă, intrucit ea
un eveniment petrecut în familia voievodului Constantin
Brlncov~u - nunta domn!iţei Maria, şi sporeşte număru[ portretelor
lui Constantin Brincoveanu, Doamnei Maria, Stolnicului Constantin
Cantacuzino, voievozilor Gheorghe Duca, Constantin Duca şi domniţei Maria.
Preocupările voievodului Constantin Brincoveanu privind viitorul
ţărilor române independenţa şi suveranitatea, apărate atunci prin
abilitatea diplomatică a Stolnicului cărturar, au oferit meşterilor zugravi limpezimea exprimării unui act istoric. Aşa s-a născut - credem, depăşindu-se limitele rigide ale erminiilor, scena reală, brîncovenească ilustrată de „Nunta din Cana Galileii".
eonsemnează
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Încă de la
făcut simţit un

inoeputul seooJ.uJ.ui al XIX-lea în Ţările Româneşti s-.a
puternic avînrt; ial forţelor d~ producţie, economia hir
fiind într-u111 necointe111it progres. Noile şi mu1tiplele necesităţi a1e societ.1.ţii cereau schimbări în toate domeniile, mişcarea revo1uţion:rură din
anul 1821 rep[1ezentînd un însemn~t impuJs pentru introducerea ideilor novatoarre, intensificînd proces.ul de descompunere
al 01rinduiTii
feudale.
m inoille condiţii, în care societatea româneas,:::ă s.e îndrepta cu paşi
repezi spre capitalism, se cerea înoit şi învăţ5.mîntul, potrivit concepţiilor înaintate a!le lui Gheoirghe Lazăr si 2ile d,iscipoliior săi. Vechiul
învăţămînt, cu un pronunţat CJaJraater clerical, devenise o piedecă şi
Regulamentul Organic, expritmînd necesitatea reformării lui, i-a t1~asaL
noi du~ecţii de dezvoltaJrie. 1
Pentru că statul n-ar fi putut suporta enormele cheltuieli ale învăţămîntului nou, a fost adoptat „metodul lancastric, care în mod practic permitea cu mici cheltu:.eli instruirea de către un singur prnfcso!· a
unui număr mare de şcolari. 2
1

în Regulamentul Organic se axăta. că „buna creştere este cea mai dintîi
a unui neam ; ea este temeiul şi che?:ăsLa pentru paza tuturnr a.5e,ă
mintelor pentru ca să-şi dezvolte puterile înţelegătoare şi morale şi a le da o
povăţuire cuviincioasă pe calea vieţii şi societăţii". Se sublinia faptul că: ,, .. .învă
ţăturile începătoare fiind de obşte mai. de trebuinţă, se va a5eza în fiecaire ocaş
de căpeternie du prin judeţe căte o şcoală începătoare cu cele di.ntîiu trei clase,
localul trebuincios pentru acele şcoale să va închiria si mobila cu cheltuiala
locuitorilor acestor oraşe", (Reg. Org., Bucureşti, ed. 1847, p. 365).,
2 Sistemul lancasterian adoptat şi în ţăriile române odată cu introducerea
învăţămîntului în limba naţională, a fost mai înainte cu două decenii experimentat
îrn An.glia. Iniţiatorul lui, scoţianul Bell Andre şi nu londonezul losepf Lanoastre,
care numai l-a preluat de la cel dintîi şi folosit, a primit dela guvernul englez în
1

trebuinţă
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Pentru irubuma.rea noilor şcoli. la sfirşitul anului 1830, a fost
înfiinţată Eforia Şcoalelor Naţionale, care plănuise ca pină la 1 iulie
1831 să descl1).Clă şcoli publice in lunba naţiona1ă în toate oraşele c~pitale de judeţ\})De la început s-au ivit mari greutăţi, astfel că Eforia
!3coalelor nu şi-a putut respecta programul d 1 c3,uza „năpiia.znicei boli
a holerei", izbucnită în vara anului 1831. din „lip93. de c'.lSe obşte.şti
destoinice de a sluji de şcoalt• în oraşele de căpetenie a judeţelor", cit
şi din Hpsa cadrelor rn p1-e 6 ăti:-e pedlagogică. ~ Rind pe rind aceste

:n

greutăţi au fost infrin'te. Jdee3 călăuzitoare pentru orga1nizate,ri era
că ,, ... educ::i.ţia br.eri::nii ei;te ce3 dir.tîi 'îngrijire ce trebui~ să aibe o
naţie şi cea măi sfintă dat·nrie a stăpinirii că·b--e fieşc,31re familiE' ... "
c.:tci ,.... şcoala provoacă dir~t sau indiiieot o mişcare nu numad literară

ci

şi n~ţională ... ".

Foainte curind. Peb"a.Ch<' P·,cn:.H"u. unul din discipolii 1ui Gh. Lazăr,
a reu.~it să or~anizeze .. un cu!·s :r.orma1" pen'tru pregătirea viitorilor
profesori. La 1 noiembrie 1831 a fost înfiinţat la Şcoala Centrai1ă
din Bucureşti cursul no:m:11 pentrn însuşirea metodei lui Lmcasl:A=r, cu
o dura'lă de trei luni. sub em:lucerea profesoru1ui Gh. Pop, de la aceeaşi
scoală. Pritfi> primii tin,eq•i, c:lr? au urma1t acesit cu1-s de p1iegătire, a
fost şi Mihaiachc Drăghiceanu. viitorul prc,fesO'f" munit J,a Tirgovişte. 5
Cu destule greutAţi au fo,;t găsite focalurile n~sare înfiinţării de
<;coli. Această sarcină a rPvenit Marei Vornicii, care în septembrie
1831 3 trimis cîrrnuitor:'lor d~ ju~eţ-e porunc-i ,.... să cheme numai decit
p~ tnţi hălădu,itnrii cei mai im:emn,aţi ai o::·ac;;ului acelia de căpe•benie şi
stringindu-sc. ~ă facă chib7uirC'a obş1ea1-;d şi s[1 hotărească penrtniu şcoala
ce arc> 0 se întocmi acolea într-acel oraş. o c::i.să din cele ministireşti
sau ob5·teşti. iar negăsind a .;emene c;!s~. să se inchiri eze de către oră
şani cu inc:'\pere destulă ..... G
1

anul 1811 insftrcinarl'n dl' a-1 introduce în şcolile din ţară, Bucurindu-c;~ de o
apreciere un6nlmfi. sistemul monitorial a fost apo: introdus în toate statele clin
apusul Europei. iar 111 noi în ţ.ura din anul 1831. .,lmprumut.atul metod" lancastrk
e;-a privit atunci ca necesar, deoarece ,. ... se putea da copiilor de părinţi săraci
1· .'a d:nlii fArA cheltuială învăţătură cu un profesor şi în aceiaşi sală. 400 şcolari
urmindu-şi învilţAtu:-1le Sala de clasă se împărţea in două, în faţă aflindu-se
sr-m1cercurile. iar in partea din spate douăsprezE' bAnci lungi_ Scaunul profesorului
era ,t.,;ezat in,tre cele două jumătâti. pentru a putea supraveghea activitatea şco
larilor. Semicercurile erau construite din tablă de fier, înăuntru fiecăruia putînl:I
intra pînă lri zece şcolnri. Pe pereţi, în dreptul semicercwiilor, se aflau atîrin.ate
tablele de tinichea, m:ii tirziu dr: muc-ava, pe care se lipeau listele lancastrice
cu litere şi numere. Prof~orul scria pe tabU1 litere, silabe ori cuvinte. pe care
elevii le urmăreau pe tablele lanca,;trice şi le rosteau în cor, apoi sub conducere-a
monitorilor le repetau pînă şi le însuşeau. După c-e învăţau să citească, treceau în
prima ba.,că. unde S" afla o c11tie lun~â plină cu n:sip şi după ce învăţau aici
:c.ă scrie, se duceau în celelalte bă:1ci să scrie şi pe hirtie. Din cauza a<:easta
!:,,·ol~ începători se numeau .. ru,;ipari''.
\ 0Arhiv St. Buc, Logof. tre 1mr:lor bisericeşti : d. 697,'1831, f. 3.
~ Idem Min. Instr. Publ. d. nr. 2230 'Ja:n. r. 23.
5 M, Drăghiceanu nu va veni h Tîrgovişte. ci se va duce la Caracal.
" V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, voi. I, p. 21:5.
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In oraşul Tîrgoviştie, reşedinţă a judeţuilui Dîmboviţa, urma să se
înfiinţeze o şooală începătoare. în anul 1831, după o statistică oficială,
ora-şul numărra 537 :fiami'lli.i, cu 3874 locuitori. 7 Confarmîndu-se poruncii
primite, cîrmuiriea judeţului a C(){)1Voc.at la 7 septembrie 1831 pe fruntaşii
cornmltîndu-i pentru „găltlirea şcoaliei. .. căci învăţăturo tinerfrnii
înltemeiază fericimea unui neam ... " 8 Adll.lllarea a hotărlt să aşe21e şcoală
tn încăperrnie de ]a mirtrropolie, nelocuite. S-a intervenit 1a mitropolitul
ţării pentru a aproba a1tît instalarea şcolii cît şt reparaţime necesare localului, fapt ca11"€ a dus lia o înt'î.TZiere neprevăzută. Vornicia neadmiţînd
întîrzieri în această îucrlarr'e a intervenit energic la 30 noiembriie acelaşi
an pentru grăbirea repararţiiilor. Cîrmuirea la rîndul e ia cerut maghistratului orăşănesc să grăbească lucrările. Acesta, de'lăsător fiind, a cău
tat să ,scape de insistenţele superiorilor săi, a găsit cu cale .să trimvLă Efo1·iei rap0iarte false. Astfel, la d.la'ta de 29 iE.lnuarie 1832 maghistrat.ul anunţa că ,, .. jocruul de şcoală estbe cu desăvîrşire gata," cînd în rea:litatte
nici nu începv.seră reparaţiile. 9 In acelaşi timp s--a cerut Vorniciei Mari
dezlegaJrle de a se scOOlte balni din casa maghistratului pentru a se efectua aceste reparaţii, dair răspunsul a fost negartiv, pe motivul că pregătirea localului de şcoală cade în sarcina obştei şi nu a ora~ului.
Locuitocii oraşului Tîrgovişte, greu loviţi în anii anterimi de un
incendiu pus'tiitor. de moilime şi de secetă. nu. s-au arătJart; di.spuşi să
contribuie băneşte la ameruaja:rea un'llli. 'local de ş.coală pubtică, sperind
că chelJ..tuiala să o preia s'tatn.tl. De aici a rezulltat o ai1tă în:tîrziere, şi cu
toate aoeste'a maghisitmattru'l nu numai că raporta Eforiei ~oalelor Naţio
nale în ~unia aprilie 1832 că şooala este gata, dar mai cerea şi trimilterea
unui profesor, ind1icîndu-i-se şi numele - ,, ... să se 'trimită un Mihalache, ce au fost mJa.i iniainte da1scăl aici în Tîrgovişte, ştiindu-l de om cu
înţelepciune şi ounoscuit de copii. ,,Aces:t profesor nu em altul de cît
Miha:lache Drăghiceanu. venit din Oltenia cu cîţiva arui mai în:ari.nte, şi
carre ia în1:emeialt în oraş o şcoală particulară. De aici din Tî:rgovişte a
mers DrăgMceanu la Bucureşti să urmeze" cursul norrn:al de la Şcoala
oraşului,

cen:l:lrală~)
încă două luni s.....a.u mai

SCI.ITS cu discuţii da,că să se facă repala chiliile de la Mitropolie. care ar fi costat 1000 taleri, s.au .să se
gă.seaiscă ia.'lte soJ.uµi mai iavantajoosie. Apoi ia fost convocată la 12 iulie 1832 o nouă adUilJare a obştei orăşeneşti în „presusvia" cLrmuirii, în
al cărui jurnail se consemna : ,, .. :toţi orăşanii acestui oraş, făcînd chibmire împreună cu cinstitul maghisltrat penn ca.sa de încăpet·e de ş.coa
lă. am ho'tărît ca maghistriartul să cumpere o casă penltru şn>ală" şi

raţii

Arhiv. St. din j. Dîmboviţa, Cîrm. jud. dos. nr. 2762/1833, f. 51.
Idem, dos. nr. 2197/1831, f. 2.
9
Arhiv. St. din jud. Dîmboviţa. Cîrm. dos. nr. 2197 '18:n, f. 14.
W Arhiv. St. Buc. Min. Instr. Publ. dos. nr. 4139, f. 8----16.
,~ JDrăghiceanu V., lntemeierea şcoalelor din Romanaţi şi Dîmboviţa de către
pitanil M. Drăghiceanu, profesorul. Buc. Tipogr. Gutemberg - 1914, p. 8.
7

8

:ll -

C. 561
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anume ,, ...cas:ille răposaltei Safta Cojocăreru:ii, care sînt sub epitropia
dumnealui polcovnicului Paraschiva Cojocăreanu ... " t2 Locu.i'oorii oraşu
lui urmau să con'tribuie, fără deosebire de st.aire socia!l.ă, la strîngerea
sumei dJe 3800 lei, preţul casei, ~u-se şi o arvună de zece ga!Lbeni îrnpărA.'t.eşti din casa orăşene~ Banii „s-au cisluirt" după un vechi
obicei, inttocmindu-se liste de contribuabili pe oa'tegorii soc~e. CirmuitaruJ. judeµ.tlui a aprobat toate lis11el.ie în afară de lista boierillioo-, ru observaţia că : .....pe obrazul boieriloc nu face trebuinţă cislla ci să-i ~--.
căci poelte să iasă sumă mai multă, peste ceila ce s-au văzut :aşezaţi ...".
Boierii însă nu s-eu arătat la înălţimea presupusă, subsariind sume ati t
de mici şi cu o atlit de mare întîrziere. incit maghisbratul a fost nevoit
să facA întrebare cirmuittoruliui : ,, ... unde poarte arunca lipsa dela boieru,
căci la ceilallţi lăcuitori s-au pus mai cu prisos .. .'' 1". Pină la urmă banii
dela boieri s-au strins tot după listă. cu mare greutate şi multe dliscuţil.
Din „cisla caselor de şcoabl" se poate cunoaşt.c C3lI"e a fost contr-ibuţia
fiecărei oalbegorii sociale. Boierii au conttribuit cu fei 937, ~ 10, cind
ei singuri, ca a-i mai bogaţi cl:in'tre locuitori, m· fi putut acoperi. întreaga
swnă. Ooi,poraţia de negustori a contribuit cu su.ma de ·lei 1042, ,parale 21.
de fu meseriaşi s-au s1rlns Ici 621, pam.le 15. Clerul care a refuzart: la
început cu încăpăţinare să dea vreun ban a fost silit şi a conitiribuit şi
el cu suma de lei 149, parale 20. Sudiţii-supusii s't:reini-Jau. diat lei 66, iai„birnicii" (plugarii de or~ şi caJllfelc) lei 654, para.le 11. Banii pentru
localul şcolii s-au strins şi dela locuittorii sate~:->r Ulmi, Priseaca şî Colanul s.i.ltuiaJre pe moşia oraşului, cite 200 lei A{' fiecare sat, adică lei 6u0.
Astfel s-au strins în tot.a'1 lei 4070, parale 37 -~
Un ajutor neaşteptat a venit din partea vistierului Saa!r1alt Protopopescu, care a lăsat moştenire pen'tru înfiinţ:,rea unei şcoli suma de
lei 320~ cu care s-a putut acoperi cheltuiala 1epcJr'aiţiiilor la casa curnpărat:A.~ După cumpărarea casei, maghistratiu.J. s-a grăbit d'in nou să
solicite Eforiiei să trimită profesor, dar în acela.ş timp 9e :i!nsis'ta pe 'lli1n.gă
Cirmu:i!re să se trimită meşooi'i care să facă reparaţii la şcoală, fără de
care nu s-ar fi putut începe cursurile 17 Pină ir. primăvara anului 1833 ►
nu s--a făcut însă nimic, astfel că C. Oreţeanu cirmuitonJl judeţului, ii
reproşa maghistmtului penltru încetilneală : ,,In de~ulă mirare fiind pînă
acum la un aşa mare oraş ea această capitală cc să lăcuieşte de o cătă
ţime de boieri şi neguţătoiri oameni cu sta.re. să nu se Îll'lltoc:mească şcoa
lă, cînd la toate celelail'te mai neinsemnătoaire oraşe s-au săvîrşit de anul
trecut şcoaile, in'trind şi profesorii intru îndataririle lor. Socdtească da:i~

!! Arhiv. St. din jud. Dimbo,·iţa. Primăria oraş. Tîrg. dos. ra-. 31/1832, f. ;-12.
@Arhiv. Stat. din jud. Dimboviţa, Primăria or. Tîrgov. dos. nr. 31/1832, f. 61.
H Ibidem, f. 65.
~ Ibidem, f. 48.
@Ibidem.
17
Arhivele Stat. din jud. Dîmboviţa. Primăria judeţului Dimb. dos. 2197/1831,
f. 37, 4-2.
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cinstituil maghistrnt ce cinste îi adruce a0e1 :i.stă neîngnJITe din carre iz\·orăşte ori~e mîhnire omenească, privind mulţimea copiilor petTeC[nd într:u înturnecime. căci pină acum nu sunt :adăpaţi din rodrurHe învăţătu
rii." 18 Pînă şi Răducanu Cornescu, deputatruil. judeţului Dîmboviţa în
Adn.marea: Ob'?'tea1 scă în reclamaţia Sla arăta : , .... too.ltă obş·tea orăşenească
cere cu g,las maif'e a se face începerea învăţătu:rii.i..." 19 Singurr-ele judeţe
din ţarr-ă care irămăseseră în urmă cu înfiinţalflea de şcoli au fos:t judeţele
Teleorman şi Dîmboviţa. Aici şcolile începătoare şi-au putut deschide
poll'ţi1le de iabia în va1na anului 1833.
După o ultimă iamînarre. maghistra,tul oraşului Tîrgovişte ia putut
rapoITTta. Eforiei sfîirşibul pregătirii localu:lui de ŞCO!ală, oerirnd 'la 20 aprilie 1833 tr-imiter-ea unui profeSJ()!I", deoarece ,, ...tinerimea se araită neCUl'IThart 1a şcolfrlă, făcînd întrebarr-e cind vine profesoiru:l..." 20 Eforia înştiinţa ia 19 mai 1833 că a foist nllliil1irt 1JaJ şcoala începătoare din Tîrgoviş1Je chilatr profesorul cerut de obşte, Mihalache Drăghi.Jciearn1U, care la
rlndul său îşi air:ăitase preferirnţa pentru acest ~:naş. El absolvise „cu destoirnicue"' încă din Juna februarrie 1832 C1.lil\SIU.l ,dţ preg~tire dela Buoure:•,ti..die un ian dle zile funcţion1nd în oraşul Caracal~}----Mihiailiache DrăghLceanu a sosit în Tîr,gov~'te fu 20 in.1nie 1833 şi
de ]ia început s-a înhămat cu entuziasm la munca de organiza.re a şcolii.
A trebuit să supravegheze lucrarea mobilierului, să-l instaleze în sala
d,e c11aisă şi în acel1asi 1timp să facă însorierea şcOilaniilor. 22 În ra1partu1
său că!tre Eforie el scria : ,,Am cirnstea a raportui că lia 20 ale e.-ciestei
la.mi am sosit ]ia. Tîrgovişte, unde am avut norociiie a găsi ş,i pe dumnealui revizorul şi a doua zi după a mea sosire m-am apucat a dia cuviincioasa irus'triucţie pen'triu mobillairea şcoa~ei, care nădăjduiesic că va _J~
sfîrşit peste puţitnă vr,eme, silind pe maghistraltul d e ~ ~ materialuriilie oele 1:Tebulindoas1e pel11tru gătirea băngilorr. 1 ~...._,,
'.!:
Şcoala s-a deschis în mod festiv pe data de 13 iulie 1833. într-un
rap01rt că1JI"e cîrmuirr,e, prof esorrul înfăţişa asltfe~ modul în care se voi·
desfăşU1ra învăţăturile : ,, ... se vor unna ÎiI1 Jimba naţională, hpsinid tipcte1e si băJtăiJe ,.d_:e came suferea neno1liUcitii tineri cînd adormeau cu căr
ţile hi. mînă ...~La ş,coa:1ă sre mscrisies,~ă 50 de el.Jevi, ,, ... cei mai mulţi
nisipari (începători)" 2'>, dar dintr-un al,t raport al profesorurlui c2i re
Eforie afl1 ăm că : ,, ... şco1atri'i vin lto1ată ziua atît de mulţi, în:cît pînă la
sf~ittil acestei Juni, nădăjdruiesic că se vm oomp1edui băngi1e." 26
1

Idem, Primăriiia oriaş. Tîrgov. dos. nr. 31/1832. f. 9D.
Arhiv. Stat. Buc. Mirnist. Instr Publ. dos. nr. 4139/1831, f. 19.
JQ, Arhiv. Stat. din jud. Dîmbo\•iţa. Prim. oraş. Tîrg. dos. nr. 31_'1832, f. 103.
(_yArhiv. Stat. Buc. Minist. Instr. Publ. dos. nr. 4139/1831, f. 31.
25 Ibtdem, f. 34.
26 Ibidem, f. 36.
18

19
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Dascălii de biserici, care aveau elevi la învăţătură, văzind cum cea
mai mare parte din ei plecau la şcoalla publ!i.că, au pornit o campanie
de defăimare, zvonind că i-air învăţa ,, ...eresuri şi nu luC'r'l.lri sfmte ... "'
şi-i îndemnau pe părinţi să-şi retiragă copiii. 17
Faptul 1~ indignat intr-aJtîrta pe Mi~ache Drăghioeanu, incit a
cerut ctrmu:iJt.orului de judeţ să 1a măsuri drastice împotriva acestor defă.imă'tmi ai şcoalei publice. ,,să-i aducă pe toţi acei dascăli par,ticulairi
şi să le airabe că nu au voie a primi vreun şcolar din cei ca.re odlaltă vor
fi intraţi 1a. şcoafa publică, unde· vor fi urmat o saptămină măcar, căci
nu vor mai fi îngăduiţi" :u-_
Mihalache Drăghiceanu s-a călăuzit în întrega sa aotivitatte după
Regullamentul şcolilor din Munten!ia, aprobat de către Adunarea Obştească Ordinară la 11 februarie 1833. Programul şi oraru.I şcolii el 'l-a
expus inrtr-o comun!ic.aa-e trimisă cîrmuirii : ,, .. .în clasul I se u1mează cetirea după talble şi scrierea după modeluri, in clasul II citirea pe cărţi,
scrierea dietar.do, 3.J"i1metica din girul şi oa-re-care declinaţii şi conjugări,
in clao,;ul III catehism. elem,.:-nturi de a1ilmetică. dP gC'o~rafie şi de gramatică : ceasurile intrării la şcoală înaintea primmlui de la 4 cezsuri
turceşti pină la 7. după prinz de la 9 la 12". :..,,
După două Juni de muncă încordată şi in scopul recuperării rămi
nerii în urmă faţă de celelalte şooli din ţ.a,ră, avînd şi aprobarea Eforiei,
cursurile au J:uaJt sf'irşit la 17 septembrie 1833. Ellevii atu luat o scurtă
vacanţă. La examenul cu care s-a încheiat primul an şcolar, a asistat
w1 numeros public, in frunte cu autoritAţile locale. Despre rezultatele
dobîndite la invăt;ătură. Miha1ache Drăghiceanu scr.ila în raportul său :
..... Toată adunarea a rămas mulţumită, împărţind premii şcolarilor şi
profesorului arătind mii de mulţumiri" 311 •
Cirul Eforia $coalelor Naţionale a cerut să i se b:imită 'infonnaţii
despre mărimea şcol!ii, Mihalache Drăghiceanu şi-a îngăduit să facă
unele obs~ţii critice în legătură cu dificultăţile întimpinate în cursul
primului an şcolar: ,, .. .Iau îndrăzneam de a trimi'te alituratul plan prin
ca1-e arăt că lungul şcoalei este de 7 st'înjeni şi pa1me trei, largul de
3 stinjeni şi pahne trei, ilar a!l odăilor ce ocupez. lungul de 4 stinjeni şi
h.rgul de 2 stinjeni şi şase palme. Băngi se află douăsprezece de un
stînjen şi şapte pa!lme una, încăpătoare fiecare de şapte şcoliari. Şcoala
este indes'tul de mare, insă şcolari ca să complectuilască nu sunlt din pricina şooalelor private. ln itrecutele ziile au mai des,chis şi un ţigan W'l/Wl1e
Răducan.u o şcoaM, carele necon tenit se sileşte at'rt el, precum şi ceillialţi
a amăgi pe părinţi de a-şi trage copiii <le aici, zicînd că sltăpînirea r,i<iidnd ceaslovul şi psaltirea din şcoală şi introducînd în locul acestora
altele. voeşte a face pe copii eretici. .. De aceea rog pe cinstita Eforie să
1

27

Ibidem, f. 36.
Arhiv. Stat. clin jud. Dimbovi\,a. Primăria, dos. nr. 31/1832, f. 38, 119.
'.!9 Idem, Cîrmuirea jud. Dimbovita, dos. nr. 2801/1833, f. 38.
:,, Arh. Stat. din Buc. l\Iinist. Instr., Publ. dos. nr. 4139/1831, f. 39.
:!S
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a popri nişte :asemenea şcoole, căci neputinţă este a se face
vreun progres, pînă via fi acestea în fiinţă" 31 . Eforia Şcoalelor Naţionale,
dind aooultare deseloir plîngerli asemănă'tloore şi ale alltoir învăţătoll7i, va
pune şcolile partiC'llil.lRI'e sub control, obligîndu-1 pe dascăJ.i să se conform~ Regu]amenttul Şcolilor Publice.
La 4 octombrie, după o vacanţă de num ai 17 zi:le, şcoala începă
toare din Tîrgovişte şi~a iredeschis porţde pentru un număr de peste 100
de şcolari înscrişi. :i 2 Cu sosirea timpullui rece noi greutăţi s~au ivit pentru şcoală. Maghiistratul oraşului neglijase să 'arprovizioneze cu lemne
şcoala pentru iarnă, cu ,toate că pe moşia oraşului se afilau întinse păduri.
A fost nevoie de intervenţii repetate ca să se aducă lemneLe necesare
încălzitului şi astfel să fie împiedicaţi părinţii a-şi retrage copiii din
pricina frigului. 33
La începutuil. anului 1834 Eforia a înfiinţat în fiecarre onaş de reşe
dinţă cite un Comitet de inspecţie, avînd sarcina de a sprijini şi oon'trola
noil'y:~coh. Comiltetelie aces.tea au fost 2.iJ.că'tuiite din marii boieri localnici~ Şcolilor 'le 1.iJpsea materialul didactic. Profesorul şcolii din Tîrgovişte a sorricita't în dese rînduri Eforia să-i tr'imiltă cărţi, table llancastrice, un atlas geografic precum şi harta Ţării Romîneşti ,, ... avî.nd ti-ebuinţă mare, precum şi în trecut am arătat" 3:i_ Apoi chiar părinţii elevifor au cauza!t diestule greutăţi şcolii, avînd prostul obicei de a opri
copiii cu săptămînile :.J.Casă perntru diferite treburi gospodăreşti, mai cu
sf'amă în timpul cuilesului de vii şi de porumb. La într,eba;rea dacă n-ar
fi cazul ca aceşti elevi să fie îndepărtaţi penrtru frecvenţa for neregulată, Eforia a răspuns că profesorul ,, ... po:ate în toată vremea primi
copii în şcoală, fiindcă în şcoa[1c1_ lancastrică sunt 12 da.suri şi prefirindu-se şcolarii de lia un clas la a1tu1, se poate totdeauna găsi loc unui
şcolar la unul dinltre aceste 12 c1asuri. fie dt orice grnd de învăţăib..ITJ.. :-:r.
La şcoaJJa La!I1cas1 tirică se puteau înscrri.e oopiii în tot cursUil anului, pînă
şi în luna in.lnie care era uilrtima lună de şco.a:1ă, înainte de va1CJamţă.
Invingînd ia.ceste greutăţi Mih'3121ehe Drăghiceanu a izbutit să termine şi a:l doilea an şcolar în Junta mai 1834. Comitetul de i~pecţie a
raportat Eforiei că adunarea celor veniţi să asiste la examene, ,, ... au
luat maire mulţumire pentru silinţa întrebuinţaltă din parritea d. profesor,
cunoscînd folosul ce l-au dobîndit şcolarii", 37 . Şi de dndul acesta vacarnţa a foSJt tot scuntă, ca să poată recupEra întîrzierea, faţă de cele:
lal'tJe şcoli din ţară, care termiil!a.seră cel de rail treilea an de învăţ.ătură.
înaintea redeschiderii şcolii, profesorul a efectuat, după instrucţiu
nile Eforiei Şcoalelor Naţionale, cel dintîi recensămînt al copiilor de
1

1

32

:13

:v.

Î'JtJ
'?

(

37

Al"hiv. Stat. Buc. Minist. Instr. Publ. dos. nr. 4139/1831, f. 40.
Ibidem, f. 54.
Ibidem, f. 60.
Arhiv. Stat. Buc. Minist. Instr. Publ. dos., nr. 4139/1831, f. 96-97.
Ibidem, f. 106.
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din oraşul Tirgo, 0 işte. El a găsit 249 copii, dintre care
119 ce au frecventat şcoala publică, 53 erau cuprinşi în şcoli private,
iar 77 rămăseseră pe dinafară. lnaintindu-şi raportul, Mihalache Dră
ghiceanu nu s-a putut opri să nu îndrepte o nouă critkă împo'triva
şcolilor particulare, scriind : , ... .invăţăturile ce se urmează pe la particularii învăţători, este cunoaşterea literelor pe foiţe, ceaslov, psaltirea şi aghioase. Plata dC' fieşlC'care copil este cîte doi lei pe lună iar
la învăţătorul grec eţ;)l oo k•i de copil pe an, care predă limba ~linească şi frincească'. :l.'l Ceea ce il revolta cel mai mult, era faptul
u1 la şcolile particul
predau ,. .. învăţători fără a se cerceta de au
\Teuna din ealit.ăţile cC'rulC'". J!I Puţini copii se ducC'au însă la acesle
~coli, cei mai multi prdC'rînd şcoala publică.
ExamC'nul public din 16 septembrie 1834 cu un ceremonial deo~l•bit. datorită faptului că au asistat „comitetul de inspecţie, toate auto1;tăţile şi o mulţime de părinti"'. care au ascu1tat cu mare atbenţie
c·11vint~n•a profesorului. Elevii a11 dat răspunsuri foartC' bune ,.atît la
~eograf ie. aritmetică, gramatică şi catehism, precum şi la alte învaţă
turi." "" Examenul public de sfirşit de an a fost în acea epocă unica
manifc>stare culturală din ora5, din care cauză atrăgea un numeros
public. Cu ~egitimă mîndrie profesorul şcolii a putut scrie în raipor.tul
său , .... in tot cursul ceasurilor cit a ţinut examenul, părinţii şcolarilor,
rudele lor, precum şi toţi cc>ilalţi după dinafară privitori ai adunării,
,·ărsa lacrimi de bucurie văzînd tinerimea că in a5a µuţină vreme au
inceput a se lumina c·u învăţături, scăpînd de negura neştiinţei." " 1
Noua şcoală s-a deosebit fundamental de cea veche, burghezia, în
t•poca sa de ascensiune, dindu-i un c·aractcr progresist. Această şcoală
avea un c·aracter democratic, putind fi frec-ventată de copii, fără deosebire de treaptă sodală sau de naţionalitate, de ambele sexe. Gratuitatea învăţăturii, ii asigura o bună frecvenţă. Din primul catalog Qe
anii 1834-1838. rezultă că şcoala publică din Tirgovişte
mixtă, frecventată de 99 băieţi şi 20 de fete. Ca virstă elevii erau cuprinşi intre 4 ani (un singur copil) şi 15 ani (doi elevi), însă majoritatea o formau cei de la şase '.la zece ffili, 92 elevi d'in 119 iinsorişi. Şcoala
a fost deschisă atit pentru copili din oraş cit şi pentru cei de ,}a sate.
In c-C'i 15 ani de l'Xistenţă, şenala a fost frecventată de zeci de copii
din mai toate satele judetului Dimboviţa. Boierii cu poziţii predominante în viaţa socială şi politică a 01-a.şului şi-au trimis totuşi copiii la
şcoala comunală. Neavind un caracter exclusivist, la această şcoală au
putut învăţa şi
„ i de greci, sirbi,
bulgari, albanezi, unguri, germant
PVrei şi de ţigani 'i:.l upă ocupaţii şi 'treaptă socială în cata1ogw pe anii

era

Arhiv
t, Buc Minist. lnstr. Publice. dos. nr. 4139/1831, f. 106.
~u--,-r1em. f. lOî-109.

JN
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2
V

',<\rhivek Stat. Buc. Minisl. Instr. Publ. dos. nr. 3:.190 '10-t0, f. 2.
'
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1834-1183~ s-au .găsit 64 fii de negustori, 13 fii de µllelSieriiaşi, tot 13
fii de p1ugari, 12 fii de borieri, 17 fii de boi,ernaşi, 8 fii de cllerici. ,,:r
începînd cu anul 1835, şcoala şi-a deschis porţile toamna, ca şi
celelail.rte şcoli din ţairă. La sfîrşitul anului şcolar 1835-1836 şcaaJ.a începă,toare, denumită şi naţională sau corn~~' a dat prima promoţie de
absolvenţi cărora li s-au înminat :atestate!~;
Pentru notarea elevilor, profesorii se foloseau de două feluri de
cataloage, de unul lunar şi d(' altul anual. Eforiei i se înaintau situaţii
şcolare lunarc. În catalogul completat la sfîr~itul anului ş2olar erau
trecute : purtarea, frecv:enţa, notele obţinute în fiiecare lună şi gradul
(media) de absolvire pentru fiecare clasă. Cei mai buni elevi erau notaţi
cu calificativele de eminent şi gradul I, pe cînd gradele II şi III obligau
la repetarea am.ului.
Şcoala începătoarie din Tîrgovişte era situată în centrul oraşului,
în mahalaua Tirgului, pe locul unde în prezent se află palatul poş.tei.,.:; Şcoal~, după descrierea profesoiiului, avea ., ... numai o sală
de predare lungă de 7 stînjeni şi j•,1mătate, iar largă de trei şi rlouă
palme, douăsprezece semicercuri, zece bănci, şi încap şaizeci şcolari
la semicercuri şi şaizeci în bănci" r,(;_ Olădirea şcolii, veche încă d:e fa
cumpărare, nemaifiind repa.rată d'in anul 1833, avea mari stricăciuni
la acoperiş şi la zidruri. 117 Foair;te greu profesorul ei a obţinut de ,la maghistrat fonduri pentru reparaţii, strîngînd suma necesară tot prin contribuţie publică 'iH_ Cutreri1urnl din 11 ianuarie 1838 a cauzat şcolii niai
si grave stricăciuni, t,!l încît nu s-au purtut ţine nici cursuri. Din
nou profesorul a trebuit să alerge după fonduri şî cum maghistratul
a rămas srur,d la toaite apelurile ; reparaţiile s-au făcut din banii proprJi.
şcolarii putina, să se înapoieze la şcoală după 24 zilL' de întrerupere
a oursUTilor(:> De la acest cutr,emur clădirea şcolii a rămas şubredă, în
fiecare an fiind necesare reparaţii costisitoare. încă din anii 1839 s-a
ridicat problema construirii unui nou local de şcoală, ceea ce se va
realiza de abia după un sfert de veac, oraşul avînd bugete modeste
şi neputînd deocamdată suporta o asemenea che1tuială. 51
Lipsa manualelor a constituit atît pentru profesori cît şi pentru
elevi o mare d'ilficultate, carie Le-a îngreunait mul!t munca. La început

ma

(~.Arh(va şcoli general: _Nr. I din Tirgovişte. Ca_ta.l~gul a~ilor 1834-1838.
yArh1vele Stat. Buc. Mm1st. Instr. Publ. dos. nr. 8863 11836, f. L4.
•·• Arhiv. Stat. din jud. Dîmboviţa. Primăl'i,a or. Tîrgov. dos. nr. 54/1880,
23.
Vezi anexa I unde se găseşte planul vechii şcoli.
"'' Arhiv. Stat. Buc. Minist. InstT. Publ. dos. nr. 6698 1 1837, L 56.
"' Arhiv. Stat, din judeţul Dîmboviţa. Prim, oraş. Tîrgov. dos. nr. 2-1,'1847, f. 3.
',K IbLdem, f. G.
_2_! 1 Ibidem, f. 7 I 3.
~Ibidem_ dos. nr. 9/l!l3!\ L I.
r;i Ibidem. f. 12.
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n~u existat decît tablele lancastrice, tipărire cu grija Eforiei. In acelaşi
timp s-a cerut unora dintre profesorii Şcoalei Centrale din Bucureşti
să elaboreze „cărţi manuale", alcătuite după table, urmînd a se tipări
cu chelrtuia.la Oasei Şcoaleloc ,.... ca să poată copii repeta şi acasă cee1
ce vor învăţa în şcoală după table". 15 Incepînd din clasa a doua învă
ţăturile trebuiau să se facă după manuale şcolare. Mulţi dintre şcolari
nu şi le-au putut însă procura din lipsa mijloacelor materiale. Regula
era ca aceştia să nu fie primiţi la cursuri şi Eforia chiar luase o hotă
rire 'în acest sens, dar Mihailache Drăghiceanu n-a aplicat-<>, de teama
de a nu rămine cu prea puţini şcolari, pentru că cei mai m'Uilţi nu şi
le puteau cumpăra. 13
Din anii 1838 au fost înfiinţate şcolile săteşti, învăţămîntul elementar extinzindu-se in toare judeţele ţării. Profesorii şcolilor naţionale
din ora5ele de reşedinţă au fost însărcinaţi cu pregătirea învăţătorilor
săteşti. La şcoala din oraşul Tirgovişte s-a înfiinţat un „curs normal",
numindu-se de acum şi şcoală normală. Supraaglomerată, şcoala a avut
un program încărcat, cursurile ţinînd de dimineaţa pînă scara. Fără să
aibe alt ajutor, dedt un dascăl pentru muzica vocală, Mihalache Dră
ghiccanu a predat ani de zile la ambele cursuri. ln pauza de prînz el
intra la cursul candidaţilor de învăţători, iniţiindu-i în metocla lancastrkă. ,,,. Şcoala normală din Tirgovişte a pregătit învăţători pentru
c-cle 160 şc-oli săteşti din judeţul Dimboviţa, fW1cţionînd fără întrerupere clin 1838 pină in 1848, cind a fost desfiinţată.
\"a('dnatul împotriva vărsatului a devenit obligatoriu din anul
1840. \·aed narea fiind introdusă în ţară încă din anul 1e33. Eforia a
fnştiin\at pr profesori ! ... să nu mai primească în ~coli nici un copil
carC' nu va fi altoit. 55
Tot din anul 1840 s-a luat hotărirea ca ,, ... şcolile naţionale să
fie înzestrate precit putinţa şi mijloacele vor erta, de bibliotecă cuprinzătoare de orice cărţi s-ar publica ... ", urmînd a fi aşezate într-o
., .. .incăpt•re liotărită pentru publica învăţătură"... Primăriile din oraşele de re~edinţă au fost obligate să treacă în bugetele lor in fiecare
an cite 200 lei pentru plata cărţilor. Cărţile erau expediate prin grija
Departamentului Vorniciei, din care un număr de exemplare erau
oprite pentru bibliotecă şi pentru premii şcolare. ln acea vreme necxistînd librărie în oraş, Mihalache Drăglticeanu, în afara sarcinii de
bibliotecar, o mai avea şi pe aceea de librar. ln plasarea cărţilor pe
la orăşenii cu stare materială, el era ajutat de secretarul maghistratului, primind pt•ntru această muncă rabatul de 100/o. ;,G
•.~ Arhiv. Stat. din Buc. Minist. Insu-. Publice, dos. nr. G695 "1831, f. 12.
Arhiv. Stat. Buc. Minist. lnstr. Publ. dos. nr. 6698,'1837, I. 52, 53.
M Idem, dos. nr. 6071/1838, f. 118.
55 Idem, dos. nr. 3390,'1840, f. 4, 5.
66 Arh Stat. Buc., Minist. Instr. Publice, dosar 339C,'1840, fila 18.
!.J
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Cu toate multiplele sale ocupaţii, care îi absorbeau cea mai mare
parte dJin timp, Mihalache Drăghiceanu a mai trebuLt, '1a c,erer,ea Efor~ei
să ailicălouiască şi hanta judeţului Dîmboviţa. întocmind lucra.rea cu miga1a
care îl caracteriza, el a reuşit să stabilească ,, ... poziţia sau depărtarea
satelor, adevărata lor numire, ce era greşit în copia ce s-a trimis, direcţia rîurilor şi a drumurilor celor mari, cum şi ocolul judeţului în
part~~ pinspre apus, unde s-au luat vreo cîteva sate din judeţul Vi;isiei'\3,1/După aproape zece ani de funcţionare, şcoala publică din oraşul
Tîrgovişte şi-a cîştigat un mare respect în ochii locuitorilor şi a devenit un puternic focar de răspîndire a culturii. Ea a reuşit să se impună
adunînd între zidurile ei majoritatea copiilor de vîrstă şcolară.
în anul 1842 în afara şcolii publice, unde în acel an învăţau 141
elevi 58 mai existau în oraşul Tîrgovişte încă trei şcoli particulare, avînd
la un loc 20 de elevi şi folosind ca predare limbile română, franceză
şi greacă. 59 Doi ani mai tîrziu, în 1844, sînt amintite numai două
şcoli româneşti, frecventate de 12 elevi. La ele se învăţa după ceaslov
şi psaltire, ele filllcţionînd pe lingă Mitropolie şi biserica Stolnicului,
la ultima desfăşurîndu-şi activitatea Ghiţă, fiul lui Guţă ţîrcovnicul. 6 n
ln anul 1845 la şcoala grecească, reînfinţată acum, învăţau 6 elevi, iar
la cele1alte Ş(!Oli particulare care foloseau limba rom:'.\nă pentru predare se întîlneau decît 6 elevi. 61
Şcolile particulare erau în această perioadă tot mai nestabile, numărul elevilor fiind în continuă scădere. Singura şcoală care reuşeşte
să se impună şi lcare îşi desfăşoairă activitatea o lungă perioadă de
timp a fost şcoala naţională condusă de Mihalache Drăchiccanu. Preţuită de toţi locuitorii oraşului, ea a fost apreciată şi de revizorii şco
lari care au inspectat-o şi care au scris în procesele lor verbale făcute
cu ocazia inspecţiilor că ,, ... elevii erau bine înaint.aţi la învăţătură,
canţelaria, registrele şi biblioteca bine rîncluite". G2
Un eveniment de seamă în vi2ţa oraşului Tîrgovişte a fost vizita
domnitorului G. Bihescu în ziua de 5 septembrie 1845. Printre instituţiile vizitate s-a numărat şi şcoala publică. Profesorul ei a făcut
descrierea primirii la şcoală a domnului în raportul său către Eforie
arătînd că „la capul scării am eşit întru întîmpinarea înălţimei sale înconjurat de 6 şcolăriţe în alb. îndată ce domnitorul a intrat în sală
şi s-a apropiat de catedră, unul dintre şcolari a rostit Wl cuvînt pă
din afară. Domnitorul a examinat cu această ocazie opt copii din clasul al II-lea şi al III-k-a la citire, scriere, la catehism, la aritmetică si
la geografie. carii au răspuns prea bine". La plecare. poetul Gr. Ale;57

58
69
60

61
62

Idem, dosar 6071/1838, fila 118.
V. A. Urechia, op. cit., p. 68.
Ibidem.
Arh. St. Buc., Ministenll lnstructiei
Idem, dosar 1746/1845, fhla 98 v.
·
Idem, dosar 1749/1845, fila 256.

Publice.
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andrescu, aflat în suită, a împărţit din partea domnitorului cite 20
de galbeni ca răsplată pentru frumoasele răspunsuri". 66 ln toamna aceluiaşi ian şcoala a fost vizi'tată şi de Mit.ropolituil. ţării, care şi el a
rămas mulţumit de nivelul la învăţătură al elevilor. 6 "
Bun organizator. Mihah:.c:hc Dră~hiceanu s-a interesat îndeaproape
de şcolile particulare, avind şi imputerniC'iri oficiale în acest sens. ln
anul 1846, el comunica Eforiei c:ă ,.invăţător de limbă străină aici în
oraş avem numai unu. anume Chiuchiurni, care nu predă într-o sală
anume, ci face vizite pe la unele case, ară1ind şcolarilor in limba fran<.-eză citirca şi scrierea. prinţipuri de gramatică, geografie şi aritmetic:ă ... dovedindu-se că are bum• prinţipuri la învăţătura ce arată ... " 65
In acelaşi an în oraşul Tirgovişte se mai intilnesc două şcoli
particulare deschise de doi cintăreti .. anume R~ducanu, cintăreţ la biserica Tirgului, care avea 20 elevi iar eelălalt, Gheorghe cintăreţul care
preda într-o incăpere de la Mitropolie la IO elevi".
Se constată c.ă numărul C'lC'vilor de la şcoala naţională este in
continuă crc>ştere şi din acea~tă cau:t..ă începind din anul 1846 s-a înfiinţat o şcoală începătoare pentru satele Ulmi, Colanu şi Priseaca avînd
învăţător pe Nicolac~dăriceanu, absol\'cnt al şcolii publice din Tirgovişte din anul 184~ A fost o măsură lua'tă în vederea uşurării şcoJ.ii
publice, supraaglomerată.
Prin noua lege de reorganizare a şcolilor publice din anul 1847,
s-a înfiinţat clasa a IV-a ~i s-a numit un al doilea învăţător pentru
da-;de a III-a şi a IV-a. primul riiminîncl să predea la clasele I şi a
Il-'3. La şcoa!!ia publică din oraşul Tirgovişte a fost numit Ila ,29 septembrie 1847, ca al doilea 'învăţă.tor. Grigore Vlădescu, sosit în oraş
p? data de 5 octombrie acelaşi an. In 15 octombrie 1847 el îşi arăta
nemulţumitc>a printr-u raport înaintat la Bucureşti, că maghistratul nu
luase nici o măsură pentru găsirea unei a doua săli pentru clasele lui. 67
Aproape s-a repetat aceeaşi situaţie ca în anu1 1833, la venă.r-ea
lui Drăghiceanu. Din nou la insistentt:-le cirmuirii, maghistratul a găsit
local de şc.:oal~ la „chiliile Sll-lii, metoh al Sfintului Gheorghe nou,
unde din vec-hime a fost şi şcoală grecească, .,unde cu mici reparaţiuni
din două chilii se putea face o sală încăpătoare de 60 şcdlari". 6H
Nerealizindu-se nic.-i un progres, cei doi profesori s-au văzut siliţi
să-şi împartă în mod provizoriu atit locuinţa cit şi clasa, ţinind cursurile unul de dimineaţă, iar c"<?lălalt după amiază. 69
Ibidem, fila 441.
Ibidem, fila 443.
~Arh. St. Buc. Min. lnst. Publ., dosar 1749'1845, fila 443.
'-!!1/Ibidcm, fila 339.
r.; Ibidem, fila 390.
'"' Arh. St. Dimbovit.a. Fond Primăria oraşului Tîrgovişte, dosar 69_ 11847, fila I.
'"' Arhivele Stat. Buc. Minist. Instr. Publice, dosar 1283/1849, fila 191.
w Ibidem, fila 223.
6.1
"1
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La 4 ianuarie 1848 deputaţii de mahalale adunaţi la maghistrat,
hotărît ,, ... ca, decît a se face o asemenea însemnată cheltuială cu
îmbunătăţire pe loc strein, mai bine să se facă o cheltuială odată pentru totdeauna... şi să să clădească încăperi trebuincioase pc locul pc
care este cealaltă şcoală a oraşului" şi deputaţii au opinat ca pînă

au

atunci să se închirieze o casă pentru şcoală.
Din cauza procedurii greoaie, sistemul administrativ fiind deosebit de centralizat, hotărîrilc maghistratului trebuind să fie aprobate
atît de către Vornicia Treburilor din lăuntru cît şi de către cîrmuirea
judeţului, de abia la 7 aprilie 1848 s-au închiriat casele lui Constantin
Melisiano. 70
De abia rezolvată problema celei de a doua săli de şcoală şi o
nouă piedică s-a ivit în calea bunei desfăşurări a învăţămîntului. în
mai 1848 a izbucnit în ţară o gravă epidemie de holeră, de pe urma
căreia în oraşul Tîrgovişte au murit 250 locuitori. Orăşenii cuprinşi
de panică, şi-au retras copiii de la şcoală şi au părăsit oraşul, refugiindu-se în locuri necontaminate 71
După dispariţia epidemiei cursurile au fost reluate, da,r în toamnă
au fost din nou suspendate de către EfoTie, carrie a di:spus închiderea
tuturor şcolilor din ţară, din cauză că majoritaitea cadrrelar didactice
participaseră la revoluţie, printre participanţi fiind şi Grigore Vlădescu,
noul profesor. În acelaşi an de învăţămînt, Eforia numeşte cu puţin înainte de închiderea şcolilm în [ocul lui pe Ion S·irminiogeanu. îl
Deşi demisionat, Mihalache Drăghiceanu, caire cu atîtea eforturi
şi sacrificii s-a străd 1 1it să înfiinţeze o şcoală naţională în oraşul Tirgovişte, a fost nevoit să contribuie cu resemnare la închiderea ei. din
ordinul autorităţilor reacţionare, instalate în urma înfrîngerii n'voluţiei din anul 1848. Cu aeeeaiŞi cinste profesională care l-a oaraderi21aJt
o viaţă întreagă, el a inventariat avutul şcolii, mobilierul, cărţile de
bibliotecă şi arhivă, predîndu-le maghistratului
şi semnînd în felul
acesta actul prin care şcoal,a naţională a fost închisă pentru mai bine
de doi ani. 7:3

Arh. St. Dîmbovita, Primăria oraşului Tîrgovişte, dosar 69/1847, fila 30, 32.
Arh. St. Buc. Minist. lnst. Publ., dosar 1283/1847. fi.ii.a 337.
7
:i Arhivele
Stat. Dîmboviţa, Primăr'.fa oraşului Tîrgovişte, dosar 23/l848,
fila 3, 8, 15, 17.
îO
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LUCIAN PENESCU

Pînă în secolul al XIV-lea,
odată
cu formarea statelor feudale independente - Moldova şi Ţara Românească - datele poştale se
găsesc foarte rar, poate şi datorită faptului că midle cneza'te şi voevodate
nu simţeau nevoia unei organizări puternice poştale. Dar, o dată cu ccmstituirca statelor feudale, se stabilesc şi relaţii de schimb de corespondenţă, între acestea pe de o parte si r cprezcntanţii lor pc lîngă
Poartă rpe de altă parte. Schimbul se făcea acum cu ajutorul călăraşilor
şi se extinde pe timpul lui Ştefan cel Mare, la relaţiile cu Polonia, hanul
Tătarilm·, ţarul Moscovei, Ungaria, Papa de la Roma, iar ambasadorul
Senatului Veneţian, Emanoil Gerardo, expedia zilnic raporatele sale. Se
ciTcula a,hmci în interiocul ţării cu olace şi cai româneşti, întreţinuţi
însă de populaţie.
ln epoca anilor 1504.-1601 serviciul poşt2l este subordonat Marelui Postelnic şi încep să fie transportate şi persoane, ca în epoca fanarioţilor să fie cunoscute ca drumuri principale de poştă şi cel între
Bucureşti şi Tîrgovişte. 1n Ţara Românească Alexandru Ispikmti organiZînd în anul 1775 serviciul poştia.1 trece întreţinerea clădiriilor şi releurilor de poştă asupra statului, numind în fruntea Iar un căpitan d~ poştă.
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea drumul de poştă Găeşti-Leor
deni era foarte umblat, chiar de călători străini, cei prinşi călătorind
fără permis fiind pedepsiţi cu „toicge la tălpi". Pentru a furniza oameni serviciului poştal exista, cam în jurul anului 1811, în judeţul Dîmboviţa numai pentru acest scop un sat de surugii, din totalul de 48
aflate în judeţele Slam-Rîmnic, Buzău, Ialomiţa, Ilfov şi Vlaşca.
Intre anii 1812-1814 una din cursele poştale spre Austria trecea prin judeţul nostru, prin Găeşti, iar în 183~, găsim în fruntea poş
telor din Ţara Românească, o 1asociaţie fOl'Illată din slugerul Toma Apostolidis, serdani N. Vasiliescu şi Toma Zisul, la Tîrgovişte existînd un
număr de ,24
cai de poştă, iar la Găeşti 40 cai, local~tăţi consideraite
,,staţiuni" importante.
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De la 1 august 1836, poştele Ţării Româneşti au fost arendate pe
termen de cinci ani, paharnicului Ion Roset - drwnul Tirgovişte - Cfinpulung, vornicului Manolache Florescu drumul Bucureşti - Tîrgovişte şi logofătului Gheorghe Voinescu drumul Ploieşti Tîrgovişte.
Pe harta Ţârii Româneşti aritătoare a drumurilor de poştă găsim în
1840, înscrisă, alături de orc.~e!c Tirgovişte şi Găeşti şi
localitatea
Băleni.

In urma aplicării kgislaţil'i eh· la l august 1856, Ştirbei dă o
organimre serviciului poştal, în care scop a numiit o comisie formată
din cluC'erii Steriadi şi Pancovic:i, paharnicii Pîclcanu şi Ioan Stamu,
rare a stabilit opt despărţ.ituri ale drumurilor poştale, judeţul Dimboviţa incadrindu-sc in despărţin.'a a III-a, pe drumul Bucureşti-Tîr
govişte-Găcşti, c·u 116 cai. Capitala judeţului nostru, neavind şi drum
de diligenţA, era lcgat.3 dC' celelalll• oraşe prin curieri speciali, care
transportau corespondenţă, ba~aje, bani, alit pentru oficialităţi cit şi
pentru particulari. Era atunci o deservire atit de exemplară incit dacă
o trimit<:>re prin ştafetă intirzia, i Sl' restituia trimiţătorului de patru
ori taxa plătită.
Prin decretul 371 s-au concesionat poştele pe timp de nouă luni,
adică pină la 1 mai 1862, pc drumurile l şi 2, Bucurcşli-Tîrgovişte
lui Paraschiv Gheorghe cu 900 cai, pl' un preţ de 433 lei şi 30 parale
de fiecare cal. In acelaşi an s-a înfiinţat în Tirgovişte un birou poştal
independent, condus de casierul judeţeului, ajutat în manipularea serviciului de amploiaţi speciali.
In urma aprobării Decretului 615/1862 propus ele ministrul de
finanţe Al. Cantacuzino, la Tîrgovişte funcţiona ca şef al biroului de
poştă. un expeditor plătit cu 200 ll'i ca leafă şi 100 lei ca diurnă, verificatorii primind 150 lei leafă şi 150 lei diurnă, conductorii 100 lei
leafă şi 100 lei d'iurnă şi împărţitorii cite 100 lei lunar ca diurnă.
Ch(•ltuielik• de cancelarie şi ecleraj ('rau fixate intre 20 şi 50 lei lunar.
nouă
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După elaborarea legii telegrafo. poştale aplicată de la 1 ianuarie
1865, birourile poştale şi telegrafice se clasificau după importanţa lor,
în staţiuni de la clasa I la clasa a V-a. Tîrgovişte este încadraltă în
staţiune de dasia a IV-a sub denumirea de Tîrgu Vestei. De altfel această
denumire o găsim frecvent în aceşti ani pe corespondenţa poştală. Este
perioada cînd pe harta curselor poştale apare menţionată localitatea
Nucet din judeţul nostru şi cînd personalul telegrafului era îmbrăcat
in uniformă compusă din mondir de postav civit, închis la nouă nasturi,
gulerul şi manşeta de catifea vişinie, tricor de castor, cu şiret resucit
de aur şi glandule la ambele cclţuri, cl'ntiron de aur cu bucle, dragon
cu ciucure gros şi şiret de aur. sabie, mînu~i şi cravată.
Treptat. poştele se organizează tot mai bine. astfel că la 1 aprilie
1869, cursele d'e diligenţă şi poştă erau zilnice din Bucureşti prin Gă
eşti spre Orşova, cei 357 km. fiind :parcurşi în 57 ore.
Din acenstă linie c;e bifurcau trei curse pE: săptămînă cu diligenţa
între Găiesti-Tîrgovişte (numit atunci în poştă tot Tîrgu Vestei) Ploieşti şi două curse pe săptămînă cu călăreti între Găeşti-Potlogi.
Cursele transportau atît corespondenţă cit şi mesagerii, iar cele cu
călăreţi num2.i corespondenţă.
După luna iulie 1871 cînd apare legea de organizare a corpului
telegrafo-poştal ,şi regulamentul pentru fixarea atribuţiilor funcţiona
rilor respectivi, oficiile telegrafo-poştale din ţară erau împărţite în
patru circumscripţii circumscripţia I cuprinzînd şi judeţu1 Dîmboviţa alături de alte zece
judeţe,
reşedinţa
circumscripţiei
fiind la
Bucureşti.

Paralel, în martie 1872, începe să funcţioneze în judeţul nostru,
sn-viciul poştal rural, cursele poştale fiind executate cu diligenţa, odată
pe zi, între Tîrgovişte-Titu desfiinţate la începutul anului 1884 cînd
s-a dat în circulaţie linia ferată, gările primind sarcina să îndeplinească şi serviciul de poşte-restante. La 1 ianuarie 1890 linia ferată
Titu-Tîrgovistc.> se prelungeşte pînă la Lăculeţe', ca în anul următor
prin Decretul 2820 să fie mărite şi diurnele şefilor de gări. Astfel gara
Lăculeţe socotită la clasa I primeşte o diurnă majorată pentru şeful
de gară cu 42 lei pc lună, la gara Ghergani cu 40 lei pe lună, la gara
Doiceşti de clasa a II-a cu 32 lei pe lună. la gări11e de c1asa a III-a !oneşti,
Nucet, Văcăreşti cu 22 lei pc lună şi cu 20 lei pc lună la Răcari. Este
perioada cînd liniile telegrafice sint aşezate pe stîlpii C.F.R. plătin
du-se pentru aceasta 9 lei pe km. şi pe fir telegrafic.
Pentru a satisface cererile publicului, în cursul anului 1895 se
înfiinţează oficii poştale şi telegrafice la Voineşti şi Dragomireşti, acestea. executînd şi manipulări de mandate pînă la 25 lei şi colete poş
tale. ln anii l!rmători se mai înfiinţează la Pietroşiţa în 1896, la Ghergani în 1899, la gara Mătăsaru în 1897 şi halta Pătroaia in 1899.
ln acest timp produsele regiei monopolurilor statului în localităţile rurale se distribuiau separat. Idcia de a fi d0servită prin serviciul poştal ~i în special ce1 rural a venit la 1 aprilie 1899 dnd s-a
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aprobat şi pentru judeţul nostru cu titlul de încercare, organizare ce
a adus mari economii statului şi a sporit numărul curselor pentru comune la 4, 5 şi 6 pe săptămină, deservind săptăminal şi cătunele mai
izolate.
ln anul 1901 publicul nesolicitind intens serviciul de telegraf
deschis pînă la acea dată toată noaptea, se dispune ca acesta să funcţioneze in Tirgovişte (Tirgu Vestei) numai pină la ora 11 noaptea şi
numai in cazuri urgente era voie a se apela la factorul din sala aparatelor.
lncepind cu 14 mai 190i judeţul nostru face.• parte din circum~cripţia poştală a V-a c·u resC'dinţa la Piteşti alături de judeţele Olt,
Argeş, Teleorman şi Muscel. cunosdnd că încă din anul 1906 cind la
l martie a apărut kgea prin care s-a aprobat construirea de localuri
proprii de poştă, judcţl!l nostru int'epuse construcţia la Tirgovişte la
7 iulie 1906 a actualului local. cu fonduri acordate de stat .

•
Parc a nu fi lipsit dl' interes a reda filateli~tilor dimboviţeni o
alcătuită C'Xdusiv k•gată de oamenii şi evenimentele jude\ului nostru.
Astkl. figurill' sniitorilor tirgovişteni apar în numeroase emisiuni filatelice :
• lcnfichi\ă Văc·ărc.•sct: (1 î40-I 797) pe o mardi din 1955.
• Ion F.liade-RădulC'sc·u (născut la Tirgovişte la 6 ianuarie J802),
în emisiunea „Centenarul revoluţil•i de la 1848", în 1948 şi cu supra
tipar in 1952, iar în 1966 pe o marcă din seria ,.Centenarul Academiei
R.S.R. 1866-1966".
• Grigore Alcxandrc-scu (născut la Tîrgoviştc în 1810) apare pe
o marcă poştală în 1960 şi in scrie din 1965 ,,Fabule "?i basme", prin
ilustrarl'a lucrărilor sale : ,,Lupul moralist" şi ,.Boul şi viţelul".
• Alexandru Vlahuţă (redactor la revista ,,Armonia" şi profesor în Tirgovişte la liC"eul local intre 1881-1884), apare pe o marcă
din 1958 ,.Scriitori români".
• Ion Ghica (inmormintat la 1879 la Ghergani-Răcari), apare pe
o marcă din 1966, la 150 ani dl· la naştere.
• Ion Luca Caragi2le (născut in satul Haimanale, azi comuna
l. L. Caragiale la 30 ianuaric> 1852), apare în numeroase emisiuni filatelice, printre care : emisiunea din 1952. cu supratipar şi definitiv, pe
o valoare clin scria „Scriitori romfmi" in 1960, iar in 1962 în „Mari
aniv<'rsări culturale", pe o marcă poştală şi coliţă, cu ocazia a 50 ani
c!e la moarll'a (1852-1912).
• Dt> asc_>menea. apar pe mărci poştale, pictori printre care : r-:ic-olaC' GrigorC'sc·u (născut la 15 mai 1838 in comuna Pitaru-Potlogi), în
emisiuni filakliC'e clin 1957 (50 ani dC' la moarte) şi în reproduceri din
tematică
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opera sa (,,Dorobanţul" în 1957, ,,Ţărancă cu maramă" în 1966 şi ,.Fecu basma roşie" în 1968) ca să nu amintim dccît emisiunile după
anul 1948.
Gheorghe Petraşcu apare cu o reproducere după „Casa la ţară"
în 1966, de fapt o casă din municipiul Tîrgovişte.
Tabloul .. Deşteptarea României'' de Gh. Tattarescu, pe o marcă
clin 1968 reproduce într-o viziune sintetică, munţii Carpaţi, Dunărea
şi fosta capitală a ţării, Tîrgoviş'tea.
De asemeni Gh. Tattarescu mai
apalre ·m 1969 într-o marcă din seria de picturi. cu portretul „Sofia
Kretzulescu". iar Th. Aman. deşi nelegat de ţinutul nostru are o
marcă în 1971, reprezentînd o pictură ,,T. Vladimirescu 1821-1971 ".
Şi alte evenimente legate de judeţul nostru au fost reproduse
în filr1.tC'lia română. Amintim : Centenarul industriei petroliere 1957,
·seria clin 1959 cu domnitorul Vlad Ţepeş, în 1964 reproducerea figurii
lui Constantin Brîncoveanu, în 1968 în seria ,,:Monumente istorice"
.apare Curtea Domnească din Tîrgovişte, iar în 1971 în seria „Turism"
o valoare de 4.0 bani cu o vedere a „Babelor".
Tot în 1971 s-a emis timbrul 150 ani de la moartea lui Tudor
Vladimirescu (1780-1821) ucis la Tîrgovişte, şi chipul voevodului „Neagoe
Basarab", fragment dintr-o frescă păstrată în Muzew de Artă al R.S.R.
tiţa
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ARHITECTUL ALEXANDRU CLAVEL
DANIEL POPESCU

ln anul 1877 se năştea la Iaşi Alexandru Clavel, unul dintre cei
mai înzestraţi reprezentanţi ai arhitecturii noastre din preajma primului război mondial.
Este interesant să cunoaştem că tatăl său, profesor de meserie,
era francez, iar mama sa englezoiacă. Auguste R. Clavel, părintele arhitectului, provenea probabil din rîndul emigranţilor, răspîndiţi prin
Europa după Revoluţia Franceză de !a 1789, şi este amintit de G. G.
Călinescu în „Istoria literaturii ro1:I1âne"
(1941) printre colaboratorii
de limbă franceză ai „Literatorului" 1•
Adolescent. Alexandru Clavcl, viitorul arhitect. pleacă singur cil'
la Iaşi la Bucureşti în căutarea unor rosturi legate de înclinările sall'
spre artă.
Remarcat ca bun desenator în birourile tehnice ale primăriei
capitalei, este trimis de un binevoitor generos să studieze arhitectura
la Mlinchen, vestit centru de artă 3.1 Germaniei de la începutul secolului al iXX-lea. Către sfîrsitul studiilor este nevoit să se reîntoarcă
brusc în ţară, fără „diplomă'" însă. Intr-ade\'ăr binefăcătorul său moart'
pe neaşteptate şi nu mai are cine să-l susţină la studii.
Lipsit de „titlu" el va cunoaşte amărăciunea de a nu putea serr.na
totdeauna propriile lucrări. ln Bucureşti va lucra cîtva timp, fie în
birourile de studii 2le lui Leconte dt, Notiy sau Galeron, autorul clă
dirii Ateneului Român, fie sub ochii exigenţi şi îndrumători ai lui Jon
Min('U. Dacă primii doi l-au întrE'l)llinţat pentru darul desenului, ultimul l-a preţuit pentru spontaneitatea şi ingeniozitatea soluţiilor arhitecturale ce propunea.
Ca mai toţi părtaşii mişcării noastre artistice şi literare bucureştene d(• la începutul secolului în curs, Alexandru Clavel a frecventat şi el cafeneaua Kubler, unde va fi legat acele prietenii semnificative
- pe lingă latura lor umană - pentn~ frămîntările şi drumurile arlei
noastre moderne.
A fost amic intim al sculptorului Oscar SpaethL', l-a preţuit pl'
gravorul Gabriel Popescu, s-a apropiat dC' Dimitrie Paciurea c-olaborînd. dar l-a iubit pe Luchian „zugravul" şi omul.
1

G.

Călinescu:

Istoria literaturii române. Ed.
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Este de presupus că tot la cafeneaua Kilbler sau la berăria Mircea, Clavel vs fi cunoscut pe scriitorii ardeleni ce veneau la Bucureşti
sau care se stabiliseră în capitală, şi prin aceş~a a ajuns să compw1ă
titlul revistei „Luceafărul" în caractere româneşti, în spiritul alfabetului Mincu, şi probabil tot pe această cale să facă planurile şcolii
primare din Caţa, de pe Tirnave.
A colindat ţara pentru a-i cunoaşte vechile monumente de arhi~
tectură religioasă şi civilă, ceea ce îndreptăţea „Comisia Monumentelor Istorice" să aştepte de la el un shtdiu după ruinele, înnecate atunci
{1908) in bălării ale fostei curţi brincoveneşti de la Potlogi. 2
Dar l-au robit şi entuziac,mat mai cu seamă formele de artă populară, de la casa albă cu stilpi. fericit proporţionată şi sveltă. de la
<>restătu.rile în lemn pină la ţesături şi ceramică unde naivitatea vi,iunii
şi abstracţia motivelor fuzionC'a7ă in contradictie aparentă.
Lucrează un timp, relativ puţin ; intre 1900 şi 1916, cind toamna
tir1ju moare de ftizie într-un spital din Bucureşti, citeva luni abia
după Luchian. Activitatea sa, fulgerătoare şi luminoasă, se desfăşoară
intr-o epocii de lupte aprige şi polemic:i răsunătoare privind cauza
,,stilului românesc„ in arhitC'dura noastră.
Intuitiv, personal mai ales lipsit de dogmatism, Alexandru Clavel
s-a ţinut de-o parte in lupta amintită dar a lăsat in urmă-i unele lucrări cc se impun cercetătorului tocmai printr-o viziune originală a
,.stilului" naţional.
Dar din ce constă opera lui Alexandru Clavel?
Urmind logica înfăptuirii arhitecturale, o putem împărţi în t,rmătoarele categorii : a) desene, acuarele, proiecte de arhitectură ; b)
dădiri (case particulare, conace, instituţii publice, mausolee); c) dec-oraţie intC'rioară (zugrăveli, timplc, mobilier).
a) Fineţa şi transparenţa acuarelelor (a cultivat genul), precizia
!'.-i spiritul decorativ al desenelor sale ne dC'zvăluie sensibilitatea artistului plastic. Marca poştală jubilară (1906) semnată de A. Clavel şi
-executată in gravură .,taille-douce" nu reprezintă numai o valoare filatelică oarecare. Imaginaţie, simţ al compoziţiei, stilizare, se-mbină cu
măsură în această lucrare mică, la dimensiunile mărcii poştale, dar
semnificativă pentru artist şi epocă. Ca inspiraţie, această marcă, evocă
arta miniaturilor din veacurile de eflorescenţă a vieţii artistice din
centrele noastre monastice.
b) In opera clădită a lui Alexandru Clavel se vădesc cele două
însuşiri ce fac din el un arhitect : înţelegerea justă a problemelor specifice arhitecturii (satisfacerea şi armonizarea exigenţelor utilului cu
legile frumosului, natura materialelor de construcţie, încadrarea în peisaj şi o reală înclinare spre artă).
2. A. Lepedatu : Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, I, 1908, p. 47-48.
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În virtutea aceluiaşi simţ artistic nu se va inspira în operele sale,
din ,,modele" reprezentînd momente de împlinire, de apogeu ale marilor epoci, modele pe oare apoi să le repete. în mod eclectic, cum era
curentul în arhitectura europeană la finele secolului al XlX-lea şi la
începutul secolului în curs El se va inspira din faze d'e tranziţie şi din
forme iniţiale ale istoriei arhitecturii. Ca orice creator va căuta şi prefera sugestia vie, încfrcată de posibilităţi.
Principale. două au fost izvoa1·ele inspiraţiei sale : începuturile
·stilului romanic şi arta de pe pămîntul tării noastre (îndeosebi arta
populară).

în clădirile de poştă (Tîrgovişte, Curtea de Argeş. Rîmnicul Vîlcea, Craiova, Roman, etc), Clavel a făcut o ir.cercare reuşită de chemare la viată nouă a arhitecturii din Munteni&, din secolele XIV-XV,
cu unele înrîuriri din arta sîrbă. A folosit la această c3tegorie de clă
diri, ca material de construcţie cărămida roşie presată, aparentă şi
piatră albă. Pentru armonie cromatică el a înţeles să planteze în jurul
acestor zidiri, pilcuri de brazi.
în interior plafoanele sînt de lemn crestat sau chiar zugrăvit
(ca-n romanic), de exemplu la poşta din Tîrgovişte.
Este vorba de o concep\ie de arhitectură căreia i-a dat toată amploarea arhitectul Ghika-Budeşti. în clădirea de pc şoseaua Kiseleff,
astăzi Muzeul Partidului, una dintre clădirile frumo2se ale Bucureştilor
şi care mărturiseşte gîndirea noasltră în iarhitectura dinainte de primul
război mondial, cînd s-au elaborat planurile şi s-a pus piatra funda:rnentală a ace:stui aşezămînt, proiectat iniţial ca muzeu dl' artă medievală.

c) Tema culei şi a conacului l-a ispitit şi pe Alexandru Clavel
dar în mai mică măsură decît pe alţi arhitecţi contemporani (amintim
fosta casă Mihai Porojan, de pe Calea Domnească din Tîrgovişte şi
fosta Casă Săveanu de pe str. I. L. Caragiale din Bucureşti).
Dintre realizările funerare menţionăm Crucea lui Mihai Viteazu
de la Călugăreni (lucrată în colaborare cu c;culptorul O Spacthe) şi cele
două mausolee din cimitirul Bellu, Cazzavil3n
şi Stolojan.
Mai cu
scamă mausoleul Stolojenilor, rezultat din conlucrarea cu Paciurea, se
impune prin sobrietate şi prin sentimentul copleşitor al morţii, sugera't de viziunea 1austeră în piatră a :arhitectului .şi somnul ascetic a1
Maicii Domnului, lucrare de ,,pătrundere tulburătoare a spiritului bizantin" 3 aplicat în sculptura modernă.
Clavel a excelat însă cînd a putut folosi nestînjenit întregul efect
•estetic al lemnului şi elasticitatea acestui tradiţional material de construcţie, în soluţii îndrăzneţe. A realizat astfel casa. astăzi muzeu,
a soţilor Cecilia şi Friederick Stork din Bucti.:re~ti. conacul lui i\iexandru Vlăhuţă la Dragoslovcni ~i casa-atclie:r a gi·a\·ornlui Gabriel
3. O. Han : D. Paciurea. Ed.
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Popescu, la Vulcana-Pandele. la 12 km. nord de Tîrgovişte. Pridvoarele
aeriene şi crestătura în lemn sînt caracteristice acestei categorii de
lucrări.

c) lntr-un mediu mai înţelegător şi într-o societate mai evoluată
desigur eă pasiunea lui Clavel pentru decoraţia interioară şi mobilier
s-ar fi împlinit. A lipsit însă comanda socială Totuşi cîteva realizări
din această categorie de preocupări au rămas : mobilierul tribunalului
din Focşani !,-i tîmpla bisericii „Sf. Nicolae" din Calafat.
ln aceste lucrări înţelegerea şi entuziasmul său pentru arta
populară „izvor de energie vie, în care crestătura în lemn reprezintă
forma cea mai arhaică" ~ sînt totale. Faptul a fost relevat de critică
şi i s-a reproşat. 5 Dar obiecţia cronicarului din 1908 subliniază tocmai
nota distinctivă, populară a vi1iunii artistice a lui Clavel.
Opera sa sprintenă, aeriană şi spiritualizată rămîne un moment
in istoria arhitecturii româneşti de !a începutul secolului nostru. Iar
cazul acestui occidental prin ascendenţă, care a ştiut să se scuture de
povara unei arte prestigioase şi savante (de care-i aminteau şi studiile
de specialita~) căutînd desfătarea frustă în savoarea rustică a unei
arte începătoare rămîne o problemă de psihologie artistică şi un exemplu grăitor despre puterea şi rolul mediului în creaţia de artă.

4
5

G. M. Cantacuzino : Izvoare şi popasuri, Ed. Fundaţiilor, p. 83.
Spiridon Antonescu: O tîmplă de biseric4. Viaţa Românească, 1908, p. 100.
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1. Societatea

culturală

„Progresul" (1876).

1n cadrul general al procesului dl' renaştere şi afirmare naţio
ce a caracterizat mijlocul veacului trecd, se semnalPază în toate
provinciile româneşti o puterr..ici'\ efervescenţă culturală.
Societatea literară din Bucureşti, Societoi<'a medicilor şi naturallstilor din Iaşi, ,,Astra" transilvăneană. .11tene1ll român, Societatea
română de qeografie, reprezentau doar cîteva l':Xl'mple, toate jucînd un
rol important în realizarea unor lucrări esenţiale pentru <;;tiinţa şi c-ultura românească.
Necesitatea existenţei unei societăţii cultura]l' care s{i n'alizeze
lucrări, reproclucînd la nivel judeţean preocupările majore pl' plan naţional se impune şi în oraşele de provincie printre care şi Tîrgovişte.
In memoriile sale, Mathei Drăghiceanu povestea cum acasă la
tatăl său Mihalache Drăghiceanu se organizau adevăntc' ,.seri literare"
la care participau „fraţii Ion, Costică şi Cristache Fussea şi frăţii Nae
şi Niţă Alexandrescu care cite011 şi comentau din istoricii greci şi rnm,ancierii francezi. 1 Astfel de ,.seri literare" se organizau frl'CVt'nt în
Tîrgoviştea anilor 1855-1865.
Trebuie s11bliniat faptul că dezvoltarea cultural§ a Tîrgoviştei e,;tp
stl'ins 11 egată d,e dezvoltarea culturală naţiona1lă unde activau personalităţi tîrgovistene printre care I. H. Rădulescu.
În 1870 se semnalează încercarea lui I. H. Rădulescu, de a deschidl' o librărie în Tîrgovişte prin intermediul cărturarului local J. D.
Petrescu. 2
Deschiderea mai multor şcoli primare şi mai ales înfiinţarea în
1874 a unui gimnaziu, a produs oraşului Tîrgovişte un reviriment în

nală

1

Virgil Drăghiceanu, Mathei
f.a. p. 8.

Drăghicennn.
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viaţa sa culturală. Necesitatea unui schimb de idei intre in!telectualii
oraşului a făcut ca în toamna anului 1876 să se ia iniţiativa înfiinţării
societăţii „Progresul·", prima societate culturală întilnită la Tîrgovişte,
care reuşeşte să adune de la început în jurul ei, personalităţile de

frunte din oraş.
In adresa comitetului societăţii „Progresul" trimisă către primă
rie la 13 noiembrie 1876 se sublinia că scopul acestei societăţi era să
incurajeze „înflorirea ştiinţelor de litere şi celelalte 3 şi a face ca membrii ci „să-şi intimă prin mijlocul discuţiunilor cunoştinţele". ,.
In acelaşi timp memhrii societăţii sperau „să inflorească biblioteca oraşului", precum şi a ţine o serie de conferinţe în localul şcoalei:.
urmărindu-se realizarea unei sincronizări
intelectuale cu viaţa culturală şi ştiinţifică a capitalei, o încercare de ieşire din anonimatul
vieţii cotidiene a urbei.
Considerind că spre inf!orirea şi prosperarea societăţii „este neapărat

necesar a se pune la dispoziţiune pentru
a serilor literare o cameră la Şcoala prim.ară de

ţinerea conferinţelor şi
băieţi", comitetul socieprimăriei oraşului. u

tăţii

.,Progresul" solicita aprobarea din partea
La această C'C'rc-re, primăria a răspuns binevoitor, considerînd necesar să cedeze ,.camt.?ra de sus ce este liberă în faţa curţii din localul şcolii de bueţi, unde au fost gimnaziul, spre a servi pentru ţinerea
conferinţelor", rC'<'omandind comitetului societăţii culturale ,.Progresul",
să-şi asume obligaţia de a îngriji inventarul l'Xistent. i
Lucrurile' merg mai gl"C'u în privinta oreanizării bibliotecii. In
acel timp în Tirgovişte nu SC' afla u bibliotecă publică, comitetul societăţii culturale „Progresul" solic:itind' preşedintelui Comitetuţui şco
lar a „ceda societăţii in şcoala primară publică de băieţi una cameră

special pentru bibliotecii precum şi cărţile şi mobilierul existent la biblioteca şcolară", arătind că în şedinţa de la 31 octombrie a fost desemnat ca bibliotecar G. M. Garbiniu, profesor de literatură al gimnaziului, iar subbibliotecar D. P. Condurăţeanu. 8 Această initiativă de
a folosi biblioteca Şcolii primare nr. 1 pentru a pune bazele unei biblioteci orăşeneşti, nu a reuşit datorită faptului că Ministerul Instrucţiu
nii Publice n-a aprobat transferul. !J
Primul preşedinte al societăţii „Progresul" a fost Ştefan Marinescu, iar secretar C. Alessandrescu.
3

Fillala

arhivelor

statului

Dimboviţa,

fondul

fila 4.

' Idem, fila 2.
r. Ibidem.
11 Ibidem.
7 Idem, fila 3.
11 Idime, fila 5.
• Idem, fila 9.

https://biblioteca-digitala.ro

Primăriei,

dosar

79/1876,

367

PAGINI DIN ISTORIA CULTURII

Stirile referitoare la activitatea societăţii sînt destul de puţine
iar ce,le fragmentare nu ne pot da o imagin'2 concludentă, fapt care
constituie o piedică însemnată în cunoaşterea amănunţită a activităţii
sale.
Membrii societăţii culturale „Progresul" au un rol însemnat în.
redactarea ziarului „Armonia" (secretarul societăţii, C. Alessandrescu,
fiind şi redactor al ziarului) apărut în 1881.
Deoarece printre colaboratorii ziarului „Armonia" se afla şi Alexandru Vlahuţă putem presupune că şi d a fost membru al acestei
societăţi culturale.
Avînd în vedere programul societăţii şi caracterul restrîns în
ceea ce priveşte participarea, grupînd numai intelectualii de vază ai
oraşului Tîrgcvişte putem presupune că în ace&stă perioadă începe sub
impulsul programului o intensă muncă de documentare a membrilor
societăţii care se va concretiza în perioada următoare în numeroa~c
şi atît de diverse ca preocupări, lucrări ştiinţifice şi pedagogice.
Ziarul local „Dîmboviţa'' din 7 august 1883, semnala prestigiul
acestei societăţi, membrii ei fiind chemaţi cu ocazia conferinţelor învă
ţătorilor rurali din Dîmboviţa să trateze despre „multe cestiuni sciinţifice foarte importante". 10
Cu această ocazie dr. Cristescu, medicul judeţului şi membru al
societăţii a vorbit despre cauzele diferitelor boli epidemice. Este prima
conferinţă de popularizare ştiinţifică menţionată în istoria culturală
a judeţului.
Acţiunea respectivă a avut un mare ecou în rîndurile învăţăto
rimii dîmboviţene, care şi-au manifestat dorinţa de a lua parte şi la
alte manifestări culturale organizate de societate.
Acelaşi ziar anunţa reorganizarea societăţii în anul 1883, m,ircind cea de a doua etapă din viaţa societăţii, fiind atras corpul profc:soral din Dîmboviţa. 11 Este ales un nou comitet de conducere avînd
ca preşedinte pe Dumitru Ioviţiu ; vicepreşedinţi, I. D. Petrescu şi
preotul Ion Diaconescu, casier Dumitru Condurăţeanu; secretari C. Alessandrescu şi C. Mihăilescu, iar membri de consiliu N. Bruneanu, preotul
Al. Dudea şi C. I. Nicolaescu.
Cu această ocazie avînd în vedere baza mai largă a societăţii
,,Progresul" se hotărăşte editarea de către societate a ziarului „Progresul" pentru care s-a ales şi un comitet de redacţie. Dar pentru că
pre~edintele societăţii respective dr. D. Ioviţiu era şi directorul politic
a1 „Armoniei", iar trei membri ai societăţii erau membri ai comitetului de redacţie al ziarului s-a decis fuzionarea celor dou.ă publicaţi
intr-t1n singur organ de propagandă ,,Unirea" subintitulat ,,Foaia societăţii «Progresul« din Tîrgovişte.
JO Dîmboviţa,
11 Dîmboviţ.a,

din 7 august 1883.
din 14 august 1883.
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Cercetind îndeaproape presa dimboviţeană, am putut găsi doar
un singur exemplar din acest ziar (an III, nr. 5-7, din duminică, 20
ianuarie 1885). Ziarul îşi avea administraţia în strada Cirlova la nr. 548.
Prcsupunînd apariţia săptăminală a publicaţiei este evident fapt ul că primul număr al ziaru!ui „Unirea" a apărut după 15 decembrie
1883. Din numărul citit de noi. putem semnala un articol de luptă
pentru emanciparea fC'meii „Consideraţiunea femeii la diferite popoare"
şi dteva articole de pamflet politic, ziarul militînd „pentru dezvoltarea şi proi;peritatea acestui oras''.
Vrem de asemenea să subliniem faptul C'ă interesul manifestat
de membrii socil'tăţii în spiritul programului acesteia faţă de foldorul românesc. Printre abonaţii iniţiali la volumul „Poezii populare"
al lui G. Dcm. Theodon.·seu Sl' numărau meml;ri ai societăţii „Progresul" : D. P. Condurăţeanu, T. ~icolescu, ~. I. EladesC'u, prieten al lui
Al. Vlahuţă din perioada tirgo,·iştcană -;;i Ştefan Vasilescu.
Credem nec-l•sar a sublinia prir.tr-un ultim argument importanţa
an•sll'i sodetă\i in prima etapă dnd a reuşit să trezească interesul pentru activitatea şliinţifid şi \'Îaţt, culturală proprie, iar în a doua connetizind acest lucru intr-1111 număr important dl' lucrări ştiinţifice şi
pt.·dagogice, deoarece ultima etapă este strîns legată de perfecţionarea
didactică a corpului profosoral şi a învăţătorimii dîmboviţenc.
Argumente-le la ean• nl' rc•ferim sînt însăşi lucrărilP ştiinţifice şi
litPrare ale membrilor marcanţi ai aeesll i s,wiet{iţi : I. D. Petreseu
(Rad11 cel Ma1e, tipărit la Tirgcvi!-;ill' în 1884, Tergovistc.>a. Schiţe isterice .ri ropografice, tipărită !a Tirgovişte în 1888, Descălicarea lui Negru
\'odă şi cetatea sa după Dimboviţa", tipărită la Tirgovişte în 1894. prec-11m ~i „Colecf iun<' de poesii originale Albina", tipărită la Tîrgovişte în
1895. ). Dumitru P. Condurătcanu (manualul şcolar „Geografic descriptivă, fizică, politic:ă şi econmic:ă a judeţului Dîmboviţa", apărut la
Tirgovişte în două ediţii la 1887 şi la 1890, pn~cum şi a lucrării ştiin
ţifice, .,Dicţionar geograf ic al judeţului Dimboviţa", tipărit în 1890).,
C. Alessandrescu (mai multe manua!e şcolare de geografie pentru diferite judeţe : Dîmboviţa, Dolj. Romanaţi, o aritmetică pentru divi7ia
I-a rurală şi dicţionare geograf j('c pentru judeţele : Ilfov, Vilcea, Musc-el, Olt, Prahova) şi prPolul Al. Dudca autor al unei cărţi teologice apă
rute în 1914. Amintim eă de numele lui N. Bruncanu se leagă şi prima
organizaţie muncitorească din Tirgovişte. I:.!
Printre ultimele ecouri ale programului acestei societăţi şi a legă
turii cu noua perioadă haretistă din dezvoltarea activităţii de culturalizare este necesar a aminti c:ă s-a început la TîrgoviştP sub direcţia aceIJ

rea

Prima organizaţie muncitorească dîmboviţeană „Uniconstructori din Tirgovişte" (în acest volum pp. 295).

Cf. C. Manolescu -

lucrătorilor
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luiaşi prolific C. i\lessandrcscu în 1913 a
săteanului" în care apar dm!ă cărţi de povc<;,ti

se edita colecţia ,,Cultura
ale lui I. Creangă şi P. Is-

pirescu. n

2. Un vechi focar tirgoviştean de cultură : ,,Sala de arnie"
Deşi primul spectacol de teatru în limba română are loc la Tirgovişte în anul
în perioada următoare, dnd Departamentul din
Lăuntru înregistra cereri dind aprobări pentru înfiinţarea de teatre în
oraşele provinciei, la Tîrgovi~te nu se semnalează asemenea iniţiative.
Oraşul se înscrie în circuitul vieţii artistice prin turneele în-

18:rn,

treprim,c aici de trupele de teatru, operetă şi varieteu din ţară. ln
această perioadă dau reprezentanţii teatrale şi muzicale la Tîrgovişte
Iorgu Caragiale, G. Vitalin, Iancu Diamandi, N. Leontescu, cunoscutul
!. D. Ionescu de la Union, Agatha Bîrsescu. Spectacolele aveau loc în
diferite săli improd22te printre- ele cnumerîndu-se sala Tache Rădu
canu (1872), sala şi grădina „T1tnelul·' proprietatea lui Dimitrie Filip,
(1871î), grădina Ciocirl,m (1884) sala Grand Hotel (1895), sala şi qrlidina
Pitiş (1893). amfiteatrul gimnaziului, Tribunalul şi Prefectura. 1'i
Sălile respective erau însă improprii pentru asemenea reprezentaţii. Se constata că în oraş „ţîrcula ... , o murmură despre unul din edificiile cc sen1 ea ca sală de spectacole cum că „n-ar da destulă qarantie
şi să Jerească Dumnezeu de vreun pericol în serile de reprezentanţiuni." ,~.
Agatha Bîrsescu nevoită să joace la sala Pitis, după cc a vă;;:ut
condiţiile de spectacol a izbucnit în plîns. Iii
Ziarul tîrgovistean „Viitorul" din 1 Mai 1888 în articolul , Trebuinţele Tirqovistei" arătînd „fel11ritele lipsuri de care geme glorioasa
reşedinţă a lui Mircea" susţinea „incurajarea oricărei instituţiuni menită a instrui, educa şi ajuta poporul". Ziarul avea în vedere atît înfiinţarea de noi societăţi, dar şi asigurarea condiţiilor ma.teriale pentru desfăşurarea programului acestora, a turneelor teatrale şi muzicale etc.
Problema construirii unei săli cît de cît proprii pentru manifestări
culturale şi artistice era evident una din problemele stringente ale dt•z\'oltării edili tare· a oraşului.
Din iniţiativa poetului şi publicistului George Cafr ia fiinţă la
25 ianuarie 1906, la Tîrgoviştc• ,,Societatea de arme, gimnastică şi dare
la semn din Dîmboviţa" cu trei ramuri sportive : gimnastică, scrimă
şi tir.
Ami.cui poporului (Tîrgovi~ie). 191:1.
Cifrele din paranteză reprE-zintă .anii în care la sălile
s0mnalează primele spectacole.
Jj Arh. st Tîrgovişte, fond Primăria, dosar 11/1875. fila l.
iG „Amicul poporului" din 23 martie 1913.
1:1
11
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lncă din luna iunie 1906, încep lucrările de construire a unei clă
diri pentru această societate, preconizată a fi terminată în primăvara
viitoare. 17
Cu conducerea lucrărilor a fost însărcinat arhitectul Eraclie Lăză
rescu
In intenţia lui George Caîr nu sta numai construirea unei săli de
gimnastică ci şi a unui local care să servească pentru reprezentaţii
teatrale 5i muzicale, conferinţe.
Ziarul ,,Gura Tirgoviştei" prin condeiul lui Tache Atanasiu, memorialist tirgcviştean risipit în salve de m!scelanee, întăreşte afirmaţia
de mai sus susţinind că la „Sala de arme" s-a făcut scenă încă de la
început, prevăzută în planul construcţiei.
Consiliul general judeţean a votat pentru construcţia sălii un credit de 20.000 lei rămînînd ca diferenţa faţă de costul devizului care se
ridica la 47.000 lei să fie acoperită prin subscripţie publică. 18
Trebuie remarcat că George Cair a pus la dispoziţia construirii
sălii şi venitul rezultat din vinzarea cărţilor sale.
Acelaşi Tache Atanasiu mărturiseşte că pentru construirea cit mai
rapidă a „Săli de arme'' făceam chiar denunţuri anonime ... cutare sau
cutare nu a făcut armată sau a fost impămintenit pe nedrept şi ancheta
se făcea în raport cu suma ce o da pentru „Sala de arme", pentru care·
se da chitanţă în regulă.
Subscripţii pentru construirea „Sălii de arme" din Tirgovişte s-au
făcut şi la Pucioasa, colectindn-se bani de la locuitorii acestui oraş şi
de la cei ce veneau la băi ; Mitică Negulescu, membru al comitetului
de iniţiativă cum declara acela'?i memorialist ,,opera pe toţi cei ce căutau
invirteli administrative şi financiare : Cit dai pentru ,,Sala de arme" ? 19'
Este evident faptul că incepînd chiar de la înfiinţare, majoritatea
trupelor artistice de prestigiu aflate în turneu au prezentat spectacoleîn această salu. ln 1908 trupa !iriC'ă romînă de operetă a lui I. Băje
naru şi Al. Dan da un număr de trei reprezentaţii la „Sala de arme"
cu „Farmecul valsului" operetă în :trei acte de Felix Dorman şi Leopold Iacobson în baza muzicii lui Oscar Straus. :JJ
O adresă, din 19 iunie 1908, venită din partea Teatruh1! Naţional'
Bucureşti aflat sub directoratul lui Pompiliu Eliade solicita primăriei din
Ttrgovişte relaţii despre existenţa unei „săli convenabile" pentru realizarea unui turneu „în ora~ele mai de seamă ale ţării". Rezoluţia pusă
pe adresă era următoarea : ,,Se vor cere asemenea informaţii de la administraţia „Sălii de arme", din acest oraş". '.!l
17

18
19
:iu

21

Arh. st. Tîrgovişte, fond Prefectură, dosar 3 '1906, filele 16-17.
Arh. st. Tirgovişte, fond Prefel-tură, dosar 3/1906, fila 8.
„Gura Tîrgoviştei", an 1, nr. 7, 8 iulie 1928.
Arh. st. Tirgovişte, fond Primăria, dosar 10/1908, fila 40.
Arh. st. Tîrgovişte, fond Primăria, dosar 10_/1908, fila 25.
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Faptul dovedeşte că prin această construcţie Tîrgovi5tea cîştigc1se
în primul rînd o sală de spectacole, conferinţe şi club.
Datorită condiţiilor adecvate de spectacol 5i bunei primiri de că
tre spectatori cunoscuta trupă a lui I. Băjenaru şi Al. Dan revine la
8 ianuarie 1909 dind trei reprezentanţii. 22
La 19 ianuarie 1909 se semnalează 5i primul spectacol cu selecţiuni din opere dat la Sala de arme de baritonul Nicu Corfcscu. 2:1 La
15 martie 1910 revine la Tîrgovişte marea actriţă Agatha Bîrsescu cu
trupa Teatrului Naţional din Iaşi. Agatha Bîrsescu îşi \"a fi ad'us aminte
cu nostalgie totuşi de vechile condiţii de spectacol de altădată din sala
Pitiş. 24

La 30 martie 1910, pe scena Sălii de arme. alături de Maria Filotti,
Constantin Mărculescu, Tina Barbu, joacă în ,,Diavolul" de Frantz Molnar, marele actor Petre Liciu. 25
Pe scena Sălii de arme din Tîrgovişte debutează, şi lucrul trebuie
reţinut, unul din actorii pe care istoria teatrului românesc îl aşează la
loc de cinste Mişu Fotino în trupa Elisa Popescu Tomulcscu şi Cuzinsky
în rolul unui bătrîn din piesa „Telefonul" de Feydeau. :.>G
Un alt eveniment cultural din viaţa oraşului găzduit de ,.Sala de
arme" a fost concertul de vioară a lui George Enescu dat la 5 noiembrie 1915. Sala era arhiplină, după cum 1,e infcrmează ziarul „Vulturul
Dîmboviţei".

„Sala de arme" va folosi şi pentru confci-inţe şi
în 1909 se va tine aici conferinţa institutorilor şi
judeţ.

27

adunări, astfel că
învăţătorilor din

·

De asemenea o serie de congrese organizate pc plan naţional se vor
la ,,Sala de arme" din Tîrgoviştc : Congresul inriiţătorilor şi
institutorilor din Romînia (1911), Congre.<rnl Societăţii pentru cunoaş
terea ştiinţelor şi artelor (24-27 septembrie 1911).
întrebuinţarea multiplă în scopuri culturale a ,.Sălii de arme"
este evidentă pentru că încă din 1914 se folosea şi ca sală ele cinema.
Antreprenorii S. Florescu şi Simion Marcu instalaseră aici un aparat
pentru proiecţii cinematografice, construind rudimentar o cabină.
Medicul primar al oraşului şi şeful serviciului tehnic constatau
că sala este „destul de spaţioasă şi bine aerisită, însă n-are ieşiri suficiente", iar tabloul de distribuţie cu siguranţele ~i întrerupătoarele necesare sînt primitiv construite din simple scînduri şi deci această cabină
trebuie desfăcută şi făcută în locul ei o cabină specială, construită în
totul din tablă de fier. 28

desfăşura

22

23
2"

25
26
27

28

Arh. st. Tkgov~te, fOIIld Prim[tria,
Idem, fila 2.
Arh. st. TîrgovJşte, fond Primăria,
Idem, fila 4-5
Enciclopedia „Cugetarea".
Arh. st. Tîrgovişte, fond Primăria,
Arh. st. Tîrgovişte, fond Primf.ria,

dosar 10 1H309, fila 1.
dosar 11/1910, fhla ~dosar 1/1909, fila 12.
dosair 9/Hl14, fila 10.
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Dezideratele se vor îndeplini după război, cind noul antreprer.or
Ch. Rusu va construi o cabină îmbrăcată în interior cu tablă de fier. :!D
Următorul antreprenor, Alexandru I. Petre anunţă în 1929 că cinematograful este deschis „şase luni, deoarece vara nu joacă" :a, Se constată
astfel că în aceac;tă perioadă spectacolele de cinematograf aveau o pondere destul de mare la ,,Sala de arme·'. După cum aflăm mai departe din
acelaşi document doar 16 zile din an sala era închiriată pentru baluri
:-;i 25-30 pentru spectacole de teatru date de către formaţii locale şi
trupele aflate în turneu. De numc>le ,,Sălii de arme„ se lega strîns şi
ac:li\"itat.ea unor societăţii culturale printre care am aminti în primul
rind filiala Tirgovi5te a ,.Ligii culturall'".
La „Sala d<.> arme" s-au \'olat la 10 mai 1910 statutele societăţii
,.Tirgod.ştea" pc.•ntru păstrarea şi îngrijirea monumentelor istorice, :11 godl'lak care \'a akătuie primul nudeu muzeistic al \'echii cetăţi
de
s<·aun.
Tot aici işi a•:ea sediul sor-ietatea funcţionarilor publici din Tîrgo\'Îşle intitulată „Păstrarc>a şi propclşirea datinilor strdmoşeştr" (1913)
in al <"ărui plan intra :
a) cultivarl'a muzic-ei vocall' naţionale înfiintînd coruri.
b) - dt>Z\•ollarea gustului pentru teatru I"C'prezentind prin membrii
c>i diletanţi pic-se 01 caracter rominesc.
(") - n11livarl'a şi păstran·a jo<"urilor naţionale înfiinţind o şcoală
dl• dansuri.
d) - nr~anizarea dc> sc>rbări naţionale.
e) stringerea legăturilor intn· funcţionari şi familiile lor organizind seri distractive.
In fn:ntc..·a acestd so<:il'tăti c>rau o seril' de intl'lec:luali de frunte
ai oraşului ca : Dr. C. l\larinoiu, dr. St., Stoianovici profesorul Cristachc> Georgc•scu, Drăguţ Dumitrescu. P. Munteanu şi alţii. :ii
Se l"onstată că şi după primu! război mondial ,.Sala de arme" a
continuat să rămină baza t1nor mt1llipll' aeţiuni eultural-artistice ale
marilor societăţi culturale ca „Oastea lui Ion Eliade Rădulescu" (1933)
„P,ietenii Tirgoz,iştei" (1934), asociaţia eulturală „Tirqoviştc>" (19:J5). sau
all· Asociaţic>i profc>sorilor secundari (1919).

Izbuc-nirC'a primult1i războ: mondial provoacă o stagnare a viE-ţii
C't1lturak• tirgoviştPnl'. Oct1paţia gl•rmană lăsase răni adinci în viaţa
oraşului. In acC'astă pl•rioadii s-a ars arhi\'a Tribunalului şi este inc.:.-ndială însăşi clădirea a<·Pstuic iar .. Sala de arme" neglij:1tă „ajunsese
211 Arh. st. Tirgovişte, fond Primăria, dosar 10 '19:!8. fila 3.
~ Arh. st. Tirgovişte, fond Primt.ria, do!-ar 10/1929. lila 5.
~ 1 „Cuvinl şi faptă·'. an I. nr. 9, 15 august 19H.

C),Amicul poporului'", din aprilie 191:i.
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o ruină''. Nimeni nu se mai interesa de ea, se furase tot cc se putea
fura : uşi, ferestre, scaune, lustre, fire eledrice. :n
După război totul trebuia luat de la început simţindu-se nevcia
unor ample lucrări de reparaţii şi reutilări a fostei săli de spectacole :
„De cîtva timp observăm cu o mare bucurie cum 21 m zi se crează
în societatea tîrgovisteană o atmosferă tot mai favorabilă pentru teatru, literatură şi artă.
Dar pl'ntru progresul şi menţinerea acestei stări de lucruri mai
trebuiau mult(' ele făcut, căci multe lipsesc. Nici sală de teatru n-avem
şi nici bibliotecă publică uncie să găscasc§. întotdeauna o carte bună şi
folsitoare". :v.
Rîndurilc dl' mai sus erau expresia a\"intului generos al intelectualităţii romîneşti pentru pătrundPrca culturii şi în rîndul populaţiei,
acţiune care s-a dl'z\·oltat după înfăptuirea unităţii naţionale. In această
perioadă apar în satele din judeţul Dîmboviţa primele societăţi culturale, cămine culturale, case naţionale. Amintim societatea culturalJ.
„Tribuna" Corneşti (19Hl), casele naţionale de la Brăneşti (1920) şi
Cazaci (1921), căminele culturale Buciumeni, Tîţa, Cîndeşti (1920), Vulcana Răi (1921), Crînguri (1921).
Reşedinţa de judeţ trebuia să-şi reia în aceste condiţii cu mai
muLtă intensitate vechile activităţi cultural-artistice.
Prefectura a executat acum lucrări parţiale de reparaţii care permit în perio2.da următoare o vie activitate culturală în sediul „Sălii
de arme" din Tîrgovişte.
In această perioadă iau fiinţă la Tîrgovişte, socit•tăţile corale
„Reuniunea muzicală" (1 noiembrie 1919) condusă de Gh. I. Rusu şi
,,Doina Dîmboviţei•' (1920) condusă de profesorul Toma B. Adrian dt'
la Liceul „Ienăchiţă Văcărescu".
Trebuie subliniat faptul că cele două societăţi au fost iniţiative
locale a unor intelectuali tîrgovişteni de prestigiu, activitatea lor gă
sind ecou în viaţa muzicală â ţării, cele două c-oruri fiind probabil invitate să fuzioneze şi să acţioneze ca filială a societăţii corale „Cîntarea României".
Cert este că cele două coruri reunite dau în 1920 la „Sala ele
arme" o marc serbare muzicală cu opereta ,,Crai Nou''. :i:; Tot la „Sala
de arme" în acelaşi an într-o efervescentă atmosferă de regenerare ah,
vechilor tradiţii muzicale ale oraşului concertează George Enescu. :i,;
Trebuie să remarcăm că venitul celor două concPrte a fost donat
de marele compozitor pentru refacerea acoperişului la biserica „Sfinţii
împăraţi".
33 .Arh. st. Tîrgovişte, fond Rrimărk1, dos,a,r 19/1029, fila 7.
3" ,,Vlăstarul" an I, 11[". 8, 14 august 191!), pag. 120.
M Arh. st. Tîrgovişte. dosar 1/1922. fila 26.
36 „Vlăstarul", an II, 111rr. 1, mai-iunie, pag. 231.
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ln anul 1922 la 6 mai Asociaţia corală „Cintarea Rominiei"
secţia centrală, în semn de omagiu faţă de una din cele mai bune filiale
ale sale dă la Tîrgovişte primul său concert după succesul său triumfal

de la Constantinopol şi Atena". 37
Un reviriment cw1oaşte de asemenea şi mişcarea teatrală locală
La 29 martie 1919 tineretul tirgoviştean a prezentat pe scena „Sălii
de arme„ piesa de teatru „Piatra din casă" de Vasile Alecsandri şi
feeria „Visul unei prinţese".
Folosirea unor efecte scenice evidente prin curajul de a monta
o feerie şi reuşita realizării face c.a revista „Vlăstarul•' să remarce
că „amwnia culorilor şi jocurilor de lumină a produs un admirabil
efect. Numeroase aplauze au subliniat fiecare scenă in parte". 38
Efortul teatral nu este accidental. Astfel, în 1920 în dorinţa de
a aborda repertoriul naţional se pune în scenă „O noapte furtunoasă".
Majoritatea rolurilor (N. Ionescu - Jupin Dumitrache, A. Cîrstea Nae lpingescu, C. Georgescu - Chiriac) au fost interpretate „de tineri
diletanţi cu siguranţa şi calmul celor mai de seamă talente". 39
Formaţia teatrală atacă de asemenra şi yodeviluri ca de exemplu
,,Şoldan Viteazul" de V. Alecsandri.''°
Activitatea teatrului tirgoviştean de amatori se va continua cu
rezultate deosebite după 23 August 1944.
Activitatea teatrală desfăşurată în continuare la „Sala de arme"
aflată sub indn1marea lui Jon Vasiliu cunoaşte certe succese. De această
rodnicii activitate care continuă şi a'ităzi la cote altădată nevisate se
leagă numele unor vechi activişti culturali ca : Ion Dobrescu, Ion Matei, Toma Rădulescu, Andrei Petriclf, Martcica Dinescu.
Sala în care se desfăşurau spectacolele teatrale era folosită şi ca
sală dt• conferinţe cu carackr cultural. 1n acest sens semnalăm conferinţa profesorului V. Stoic-seu din Bucureşti dC'Spre „Sonicitate", descoperire recentă a inginerului român Gogu Constantinescu (1920) H şi
V. V. Haneş „Literatura română contemporană". "2
Numeroase conferinţe sint organi7..ate sub auspiciile „Asociaţiei
profesorilor secundari din Dimboriţa".
Un alt moment din istoria acestui edificiu cultural îl reprezintă
anul 192:J care marchează transformarea acestei instituţii cu profil pe
alocuri bivalent într-o instituţie de cultură. Ea trece din proprietatea
prefecturii în proprietatea societăţii pe acţiuni „Institutul de cultură
şi educaţie naţională", pentru crearea unui marc aşezamînt cultural
societatea preconiza amenajarea sălii de arme cu „sala de teatru, sală
de conferinţe, sală de bibliotecii".
:i; ,,Vulturul Dîmboviţei" din 27 febnJarie
:111 „Vlăstarul", an J, nr. 1, 7 aprilie 1919.
39

1920.

Idem, an II, nr. 1, mai-iunie 1920, pag. 234.

r.o Ibidem.
41

Idem, pag. 231.
an II, nr. 2, l februarie 1921.

" 2 „Ţăranul",
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Originea ţesutului, ca meşteşug vital pentru asigurarea unor conmai bune de viaţă, se pierde în timpuri îndepărtate. Pentru ţesut
era nevoie ca omul să ajungă la întinderea uniformă a fibrelor şi împletin~a lor într-un fir neîntrerupt.
Pe măsură ce triburile neolitice au trecut la viaţa sedentară, fusul
a devenit una din cele mai de seamă unelte mcşteşugăre~ti. Faptele
arată că fusul şi războiul de ţesut îşi trage obîrşia din tehnica mai
veche a împletitului 'Şi pare să fi fost inventat de femeie. Abia în vremea culturilor tîrzii, odată cu specializarea meşteşugurilor, într-unele
părţi ale lumii, bărbaţii au luat asupra lor ţesutul
Forma primelor războaie de ţesut a fost la început asemănătoare
ramelor de împletit care se mai întîlncsc şi ac;tăzi în Melanezia sau la
unele triburi de indieni din America de Nord.
Ulterior, războaiele s-au perfecţionat şi diversificat din punct de
vedere al formei, în trei grupe bine distincte :
1. - războiul de ţesut cu un singur sul de lemn fixat între două

diţii

braţe;

2. - războiul de ţesut cu două suluri fixe ;
3. - războiul de ţesut cu două suluri mobile, care îngăduie executarea unor ţesături după lungimea dorită.
Războiul de ţesut n-a fost prea răspîndit, deoarecl' a apărut pe
o treaptă tîrzie a civilizaţiei umane ln alte rC'giuni ţesăturile descoperite indică existenţa unor meşteri desăvîrşiţi, ca în Egiptul antic.
ln Europa săpăturile arheologice au dovedit că meşteşugul ţesu
tului a fost cunoscut şi practicat pe scară întinsă în această parte a
lumii.
Culturile neolitice de pe teritoriul ţării noastre au în conţinutul
lor un bogat inventar de unelte şi obiecte care demonstreaz{i dezvoltarea mestesugurilor casnice printre care se numără şi ţesutul. Aproape
di nu există aşezarl' neolitică in care să nn ~e fi descoperit fusoiole
dv lut ars şi gn•utăţi dl' la războiul de ţesut \·prtical J\:umărnl mare
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al acestor vestigii îndreptăţesc concluzia că, Pe teritoriul ţării noastre
meşteşugul este foarte vechi. Despre răspindirea lui şi gradul înalt d~
perfecţiune la care se ajunsese pe teritoriul nostru ne informează şi
Herodot I spunînd că datorită fineţii ţesăturilor din cinepă lucrate în
aceste' loc·uri, pot fi confundate cu cele din in lucrate în Roma antic-ă.
ln afara unor documente, destul de sărace, numărul mare şi varietatea ţesăturilor, tehnica de lucTu, ingeniozitatea şi măiestria realizării compoziţiilor ornamentale şi cromatice, indică o îndelungă tradiţie cu practicarea
meşteşugului şi constituie tot atitea dovezi cu privire la originC'a lui îndepărtată în ţara noastră.
Torsul ~i ţesutul s-au dezvoltat la noi, mai întii în cadrul gospodăriei şi numai pentru o C"ategorie restrînsă de ţesături au existat
meşteri specializaţi.

Cu toate că obiceiul L~xpunerii textilelor din lină pe perete, ca
mijloc: de împodobire a locuinţei, n-a fost deope,trivă răspîndit în toate
regiunile ţării, fiind mai frecvent în Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi
Moldova. intilnim numeroase tesături de acest gen încă din secolul al
XVIII-iea AC'esk ţesături se întîlnesc şi la alte popoare din Europa
şi din Ork•nt dar, ..la nici unele 2ceastă 3rtă n-a căpătat atîta extinden• teritorială şi asemenea varil'tak de ornamentaţie şi culoare". 2
Faptul este pus de unii specialişti in legătură C'U necesitatea mf'nţineri căldurii în interior, :i lucru neverosimil dacă remarcăm că, prindpalC'le ţesături din lină acoperă Pf>rC'ţii in dreptul locului amenajat
pentru dormit.
Ţl'săturile din lină au fost considerate piese de man• valoare atît
în casa boierească dt şi ca-;a ţărănească, menţionate în foik• de zestreale vremii şi moştenite în cedrul acC')eiaşi familii dC' mai multe generaţii. Diferitele cate.P,orii de ţesături sint indicate cu numele pe care
le poartă şi astăzi în casa ţărănească : .,scoarţe•., ,,velinţe" etc.
ln judeţul Dîmboviţa, dteva sate din partea de nord s-au specializat în ţesut. Cu toate că, ocupaţia de bază nu o constituie în exclusivitate aceşt mC'şteşug, practicat in cele mai multe cazuri de femei,
ci a ocupat din punct de vedere' e<.·onomic o pondere mare în veniturile aproape f il'c·ărei familii.
Ten>nurile satelor spedali:,;,ate în ţesut : \1oroeni. Pietroşiţa, Pueheni. Măgura, Dealul Frumos, Rîul Alb, Runcu, Valea Leurzii (Bueiumeni), nu ofereau nici teren agricol suficient pentru practicare:a
agriculturii, nici păşuni pentru creşterea vitelor sau oilor. Din această
cauză locuitorii se cx·upau cu pomicultura, ereştcrea animalelor, lucrul
la pădure, culesul fructelor de pădure şi pe lingă acestea cu ţesutul.
1

Herodot, Istorii, IV, 75, Izvoare privind istoria României, I.

Bucureşti,

1964, p. 34.
2 Oprescu G., Tapis et tenture roumains, La demeure fran~ais,
1925, p. 28-36.
J Petrescu P., Stahl P., Tapts roumains, Buc.arest, 1966, p. 7.
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Cit este de veche practicarea acestui meşteşug nu se poate stabili cu precizie. Avînd' în vedere însă, legăturile vechi care au existat
cu Cîmpulungul şi Branul, pe unde treceau mărfurile către Ardeal este
de presupus că, ţesutul stofelor şi al pinzcturilor se practică într-unele
din aceste sate din vechime. Cu privire la ţesutul scoarţelor problema
se pune în mod diferit, avînd în vedere că Tara Românească n-a fost
niciodată o exportatoare de scoarţe.
Problema dezvoltării mcşteşuguiui scoarţelor trebuie cercetată şi
în legătură ct; evoluţia .::cestuia în ţărill' vecine. In Bulgaria în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea
s-au dezvoltat la Cipronti Kobl şi Pirot centrl' puternice specializate în ţesutul scoarţelor.
Se poate aprecia că, în ţara noastră meşteşugul ţesutului scoarţelor, ajuns la o mare înflorire în secolul al XVIII-lca. a fost precedat
<le o perioadă îndelungată în care s-a cristalizal.
In Dîmboviţa, scoarţa a fost destinată în epoca feudală decorării
interioarelor palatelor domneşti şi caselor boicresti. Fiind executate de
ţesătoare specializate la curţilor boiereşti
şi probabil
la mănăstiri,
scoarţele s-au dezvoltat pc linia unei bogăţii ornamer..tale deosebite, în
care intervine o gamă largă de motive decorative. Scoarţa de dimcnsiuni mai mici, ceva mai recentă s-a lucrat şi în cadrul meşteşugului
casnic-.
Fără îndoială că în legătură cu palatul domnesc de la Tîrgovişte
şi curtilc boiereşti s-au lucrat, ca şi în Oltenia scoarţ<' de dimensiuni
mari destinate să împodobească interioarele acestora. Din păcate, materialul perisabil din care sînt lucrate scoarţele n-a rezistat dintelui nemilos al vremii şi astăzi abia dacă se păstrează cîteva piese datînd
cert din sec. al XVIII-lea.
Cu privire la folosirea ţesăturilor în cadrul interiorului locuinţei din Ţara Românească, del Chiaro aminteşte despre „bănci fixate
în jurul pereţilor şi acoperite cu postav care îmbracă pereţii pînă la
oarecare înălţime servind ca reazim" ". Del Chiaro cnsidera lăicerele
sau covoare-le drept postavuri. De altfel şi Nicolae Iorga
descriind
curtea de la Tirgovişte cînd face aprecieri asupra modului de viaţă
din palatul domnesc la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lca afirmă că : .. ~lobilarea e cu totul turcească · divane. mcsuţe, covoare ... Cei din casă '?i musafirii stau ca la ţară, pc
perinile de fir şi atlas, pe cearce3.furile cusute, pe plapomele dC' zarbap. hotăi şi alt-e stofe orientale, peste care e aşternut un a1t covor
siau săg,ede.au:a. G

„

r, M.
Focşa, Scoarţe româneşti, Bucureşti, 1970, p. 15 : Ernst Diez. Otto
Demus, Byzantine mosaics in Grece. Hosios Lucas şi Daphni. Cambrige_ Massachuse\Jts. 1931.
" Anton-Marta del Chiaro Fiorentino, Revolutiile Valahiei (în româneşte
de S. Criş-Cristiain). l:lşi, 192!1, p. 23.
,
G N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, I, p. 128.
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In legătură cu înflorirea meşteşugului pe lingă curţile domneşti
cele boiereşti, nu este exclusă o corelaţie între acestea şi centrele
specializate din Oltenia şi chiar cele de la sudul Dunării. Stilul cu totul
original al scoarţelor constituie cu certitudine dovada unor meşteri
locali şi a unui centru care a fost probabil chiar la Tîrgovişte sau la
una din mănăstiri. Arta scoarţelor de acest tip din Dîmboviţa apare
perfect conturată şi dacă în compoziţia decorativă se văd uneori elemente de factură orientală sau occidentală, explicabile prin existenţa
curţii de la Tîrgovişte, meşterii populari le-au interpretat într-o manieră proprie. Se poate considera că ţesătoarele de aici au adus în patrimoniul artistic al ţării noastre o rezolvare originală a decorului geometric şi vegetal de o valoare incontestabilă.
Către mijlocul secolului al XIX-iea scoarţa începe să apară curent şi în organizarea interi0rului locuinţei, din Dîmboviţa.
Aceste
scoarţe s-au !ucrat în mare măsură în cadrul meşteşugului casnic. Ele
apar pe tot teritcriul judeţului reflectînd legătura cu zonele învecinate.
Analizind produsele centrelor specializate care lucrează şi în prezent: Pietroşiţa, Moroieni, Măgura, Pucheni, Dealul Frumos, Riul Alb,
Runcu şi Valea Leurzii, care se deosebesc ca factură &tit de scoarţele
şcolii dimboviţene c:ît şi de cele produse de meşteşugul casnic realizate
pentru uzul gospodăriei, se pune problema cit este de vechi meşteşu
gul şi de dnd se practică în scopul completării veniturilor gospodăriei.
Fără a putea dc>monstra documentar momentul în care meşteşu
gul ca'inic al ţesutului din satele amintite a devenit un meşteşug specializat, din datele culese rezultă că faptul s-a petrecut abia în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Pină la această dată comercializarea
scoarţelor n-a constituit o sursă de venituri pentru populaţie. Este
de presupus că specia1i7.area s-a produs treptat, mai 'intîi 'în cadru1
citorva gospodării şi apoi în celelalte. Procesul de extindere treptată a
meşteşugului s-a petrecut nu numai în cadrul unui sat dar şi în afara
lui. Primele sate specializate în ţesutul scoarţelor au fost Pietroşiţa şi
Moroieni, apoi Runcu, Măgura, Pucheni, Dealul Frumos, Rîul Alb şi
Valea Leurii continuînd şi astăzi.
şi

Procurarea materialelor
Materia primă necesară realizării unui număr atit de mare de
covoare n-a fost niciodată asigurată de gospodărie. Se poate spune că,
păstoritul din zonă fiind o ocupaţie practicată laolaltă cu agricultura,
şi pomicultura n-a putut să acopere niciodată cererea mereu crescîndă
de material. Din această cauză modalităţile de procurare a materiei
prime s-au făcut pe mai multe căi, variind de la caz la caz :
1. - Lină produsă în gospodărie şi bumbac cumpărat în proporţie de 10D/u.
2. - Lină furnizată de cel care a făcut comanda, în proporţie
de I5o;0 •
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3. - Lînă procurată de la negustorii care comandau covoarele
pentru a le vinde în diferite oraşe, în proporţie de 600/o.
4. - Lînă cumpărată de la producătorii din Cîmpulung sau din
alte localităţi, în proporţie de 25°/u.

Tehnica de lucru.
Lîna se cumpăra netoarsă şi era pregătită în funcţie de cerinţe :
mai groasă, răsucită sau mai puţin răsucită etc. Torsul lînei se face cu
furca atunci cind firul este mai fin şi mai răsucit şi cu druga cîncl
este nevoie de fire mai groase şi mai puţin răsucite. Torsul lînei cu
furca constituie o îndeletnicire exclusiv femeiască. Îndrugatul şi depă
natul cănurilor pe răşchitoare erau executate în multe case de către
bărbaţi.

Cînepa şi bumbacul folosite la urzeala covoarelor erau pregătite
tot de către femei.
Pînă la început secolului al XX-lea vopsitul firelor se făcea cu
plante.
- negru se obţinea din coajă de c:rin - alnus sp. şi caroboi :
- maron se obţinea din coajă de nuc - iuglans sp. ;
- Bej se obţinea din frunză de gutui - cytonia sp. ;
- Cenuşiu „nisipiu" se obţinea din frunză de mesteacăn - !Jetulus sp.;
mov se obţinea din boabe de boz-sambucus.
diferite nuanţe de galben se obţineau din foi de ceapă-albium
şi foi de gutui cytonia culese toamna tîrziu.
în primele decade ale secolului al ;xx-lea, femeile au început să
renunţe treptat la vopselele vegetale. mai greL~ de pregătit şi să treac:1
la vopsitul chimic_ Iniţial vopsitul cu produse chimice, cumpărate in
„cornuţ" pachete - se făcea în gospodărie. In ultimii ani, tot mai
multe creatoare merg la boiangii specializaţi.
Urzitul, indiferent de material. lînă, cînepă, bumbac - se făcea
pe gard, între stîlpii prispei sau mai recent pe urzitor. Urzeala se
socoteşte în funcţie de mărimea covorului. Materialul pregătit pentru
urzeală SC' face jurubiţe din cîte 60 de fire. Fiecare jurubiţă este împărţită în 10 ierbe care conţin cîte 6 fire.
Ţesătoarele calculează lăţimea scoarţei şi pregătesc urzeala numărînd firele. In general se lucrează cam acele::1şi dimensiuni de scoarţe
şi calculul este făcut di:1ainte. Astfel. fiecare femeie stie că pentni o
scoartă de 4,50 m X 2,50 m sînt necesare 460 ele· fire de urzeală <;i asa
mai departe.
·
·
Categoriile ţesăturilor din lină care se lucrează în centrele dîmboviţene, destul de numeroase, sînt foarte variate din punct de vedere
ornamental. In ciuda acestei varietăţi, se remarcă în dl!cor şi croma-

https://biblioteca-digitala.ro

GEORGETA STOICA şi MARIA GEORGESCU

J84
tică

o mare unitate. explicabilă prin folosirea unei anumite tehnici de
lunu ' şi prin condiţii c:omune.
Ţesutul scoarţelor din centrale specializate ale judeţului Dimboviţa este legat de tehnica ,.chilimului", foarte bogată în posibilităţi
artistice. Tesătura lucrată în tehnica chilimului are urzeala formată
din f irc g~oase, acoperite complet cu firele subţiri ale bătelii care se
mulează frumos. <.-reînd o suprafaţă netedă cu un luciu special.
Cele mai multe c-ategorii dl• ţesături sînt executate în patru sau
două iţe. Numai în ultimii patruzeci de ani s-a introdus ţesutul în mai
multe iţe frL·n·ent in confecţionarea macaturilor (ţesături de factură
mai nouă). care au înlocuit uneori Sl"Oarţa sau cuvertura pentru acoperit patul.
Atit scoarţele dt şi cO\·oarck• o;;e lucrau în războiul de ţesut orizontal, într-o singură foaie. pc.• o spată mai lată. Modelele erau luate
in ţesut după alte piese mai vechi ori erau creaţii ori~inale, iar acum
se execută după planşe- tipărite. Acest fapt ~ dus în ultimii 30-40 de
ani, la o uniformizan• a modl·lelor şi uneori chiar a cromaticii îndt
<"O\'oarele lucrate in Cl'ntrek• respective pot fi recunoscute imediat.

Cateqorii de produse

ln c-adrul c-entrclor din Dimbovita s-au lucrat mai multe categorii de> ţesături : sc-oarţe, c·o,•uare, cuverturi, macaturi. stofe de lină,
pinză de bumbac·. pre~uri etc. Dintre acestea, cele mai valoroase sint
sc-ot1r\l'le ~i covoarc•le
In general. sc·oartclc mr:i vechi lu('ratr la Pil'troşiţa şi Moroieni
sint puţin cunoscutc-. Cu toate c-ă Ple sp Pvidl'nţiază prin ţesături d:stinc-tive, diferite de Cf'!e Oltenc~ti. fond mai puţin numeroase, nu s-au
păstrat prea mult nici in C'o)Pc-ţiile muzeele nici pe teren. Se poate
spune însă di la Pietro~iţa şi Morokni a11 fost ('real unele dintre ('de
mai interesante- tipuri de• scoarţe munteneşti. ~
Sc-oarţele din Dimbuviţ::, atit cck• lucrate în cadranul economici
c-asnkc c-it şi c-C'le luc:rate în ('entrde specializ3te -,;înt de formă dreptunghiulară, avind dimensiuni c:are variază intre 1---5 m lungime. Lăţi
mea, direct legată de lungimea scoarţei variază intre 0,50--2,50 m.
Cele mai ,·echi sc:oarte au atit urzeala. cit şi băteala din lină. S-a
folosit însă, pc seară mai puţin. întinsă şi urzeala din dnepă. La începutul se('o)ului al XX-iea s-a introdus la Moroieni şi Pietroşiţa, urzeala din bumbac:.
Ca modalitatl' df' luc:ru la scoarţele dimboviţcne sp regăsesc in
cadrul t(·hnidi ('hilimului, alesătură c1-1 găurele şi cu fire întrepătrunse.
; Al. Tzigara-Samurcaş, Evoluarea scoarţelor olteneşti, Bucureşti, I ft42.
~ M. Focşa, Scoarţe româneşti, Bucureşti, HJ70, p. 158.
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Spre deosebire de scoareţele din Oltenia, cele lucrate în Dîmboau ca o caracteristică proprie un stil ornamental preponderent
geometric. Scoarţele în decorul cărora intervin motive vegetale şi figurative apar mult mai rar, constituind' mai degrabă excepţii.
Cele mai vechi scoarţe sînt fără chenar, avînd fie un cîmp format
din romburi concentrice, simple sau crenelate, fie de un rînd de romhuri dispuse central în lungul ţesăturii încadrate de o parte şi de cealaltă de cite un rînd format din jumătăţi de romburi. lntr-o altă variantă acelaşi motiv apare sub forma a două rînduri de romburi mari,
dispus în lungul ţesăturii pe un fond compus d'in pistornice sau romburi dinţate de dimensiuni mai mici. Această compoziţie ornamentală,
complexă, ec:;te pusă în evidenţă şi prin coloritul care cuprinde elementele spectrului solar.
Scoarţa cu motive romboidale concentrice, denumite ,,roate" sau
„rotiţe" este întîlnită în egală măsură la Pietroşiţa, Runcu şi Rîul
J\lb, precum şi în celelalte centre. Culorile cele mai frecvente sînt
negru. roşu, galben deschis, galben închis, ,,piersiciu" - roz, alb, roşu
nisipiu, maron. (Fig. 1).
Alături de motivul romboidal, apare mai puţin frecvent însă,
patratul sub forma unei reţele care împarte întreaga suprafaţă a scoar1;ei. Din jocul cromatic al pătratelor, din alter!rnnţa culorilor, rezultă
o compoziţie frumoasă. plăcută vederii fără s:1 se compare cu scoar1.cle cu motive romboidale.
Urmărind evoluţia scoarţelor cu moti\· romboidal, constatăm că,
treptat, pe măsllră ce ţesătoarele se specializează, modelele se simplifică şi se rafinează, în sensul creării unor spaţii, libere care să pună
rn valoare motivele cu ajutorul unui fo!1cl monocrom. In acelaşi timp
însă, compozitiile devin mai complexe deo;,.rece moli\·ele dispuse pe
centru încep să fie încadrate de unul sau două chenare.
O piesă deosebită lucrată la Runcu aflată în colecţia Muzeului
din Ploieşti, are pe cîmpul central un rinei de romburi mari, încadrate
de o parte şi de alta de perechi de romburi cu „cîrlige" de dimensiuni
rnai mici, intercalate cu perechi de pistornice policrome. Intrc•aga compozitie dispusd pe un fond monocrom de culoare închisu cstl' încc1draiă
mai întîi pe laturile longitudinale de un rînd de dreptur,ghiuri intercalate de linii orizontale şi apoi de un chenar cu motive alternate
denumite : ,,cirlionţi" şi „pistornice". Fondul chenarului de culoare
deschisă contrastează plăcut cu fondul închis al cîmpului central. Ton urile plăcute au fost realizate cu ajutorul coloranţilor vegetali. (fig. 2).
Mai puţin frecvent, motivul vegetal şi cel zoomorf, este în centrele din nordul judeţului Dîmboviţa, realizat într-o manieră pregnant
geometrizantă, fiind cuprinse în cadrul compoziţiilor obişnuite.
Astfel pe o piesă provenită din comuna Bezd0ad, datată 1850,
aflată în colecţia Muzeului din Ploieşti, pc dmpul de culoare închisă
sînt dispuse ghivece cu flori, iar de o parte ~i de alta păsări luîndu-şi
viţa,

25 -
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zborul. La capete, sub vasul central şi intre alte două vase mai mici,
sint încă două păsări cu aripile strinse. (fig, 3). Motivul pomului vieţii
apare în Dîmboviţa sub forma vasului cu flori sau a unui pom, foarte
stilizate, înconjurate de păsări. Motivul vasului cu flori este prezent
şi în cadruJ altor compozi\ii decorative, la scoarţele cu motive romooidale sau pătrate.

F:i;:.
~pl·ci!ieă

Seoar\a cu mulive r<•n: iidale .,roate·•
centrelor Pictroşiţa, l\,,., ,iieni, Huncu,
Pucheni. R:ul Alb.

Scoarţă veche din corn. Runcu
(Colectia Muzeului de istorie Ploieşti)
Detaliu.

Fig. 2
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Fig_ 3 1850

datată

Scoarţă

(Colecţia
Ploieşti).

din corn. Bezdead,
Muzeului de istorie
Detaliu.

Scoarţa a evoluat în timp schimbîndu-se denumire2, climcnsiunill'
decorul. Treptat termenul vechi de scoarţă a fost înlocuit prin cel
de „covor" care a devenit, general în prezent.
Faţă de scoarţă, covorul diferă în primul rinei prin dimensiunik
reduse cu mult: 2X3 m, 1,50X2 şi chiar mai mici.
Din punct de vedere al tehnicii de lucru se constată dispariţia
alesăturilor cu găurele.
Cele mai mari schimbări au loc mai ales în decor. Covoarele în
care predomină stilul geometric, caracterizează în continuare prodL~cţia centrelor din nordul judeţului Dîmboviţa, 2vîncl la bază decorul
tradiţional, p,·elucrat într-o viziune estetică nouă. Astfel la unele covoare, motivul central este redus la două romburi încadrate de „cîrlionţi" dispuşi în lungul ţesăturii pe un fond monocrom. Cîmpul central este înconjurat de un chenar în „zimţi•' şi un chenar mai marc,
compus (fig. 4).
Motivul rombului într-o formă legată ck tr:idiţie dar combinat
cu alte elemente apare frecvent mai ales la Pietrnşiţa sub denumirea de
,,calea rătăcită" (fig. 5). Fondul central de culoare: închisă este stră
bătut de trei rînduri verticale de romburi cu dimensiuni diferite, intercalate de străvechiul motiv în formă de „S". Romburile concentrice sînt în nuanţe diferite. contrastînd cu fondul închis al covorului.
întreaga compoziţie este pusă în valoare de un chenar cu margine dinţată cu fond deschis şi alesături geometrice.

şi
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Pe măsură ce covoarele încep să se lucreze după modelele tipă
rite acestea încep să aibă o circulaţie mare în cadrul centrelor respective, compoziţiile ornamentale se complică, i!1cluzînd motive noi,
care nu figurau în repertoriul tradiţional. Pe lingă romburile dispuse
pe cîmpul central, care continuă să rămînă moth,ul de bază, apar împrejur stele, fulgi de zăpadă, dretunghiuri, rozete ş.a. Chenarul cu fond
deschis are un motiv geometric în formă de stea încadrată de un pă
trat (fig. 6). Fondul covarelor este de obicei roşu pe cîmpul central şi
gri la chenar. Motivele decorative sînt policrome în nuanţe de verde,
albastru, alb, negru, cenuşiu.
La Rîul Alb, unde meşteşugul este ceva mai nou, se întîlne[lu
acum 20 de ani încă, modelele mai apropiate de tradiţie şi mai uş()r
de executat. Reducînd dimensiunile la 2 X 3 m, covorul are un cîmp
central pe fond roşu sau maron roşcat cu două romburi încadrate ele
,,cîrlionţi". Imprejurul cîmpului, chenarul pe fond bej cu .,cîrlionţi"
repartizaţi la distanţe egale, formează o te!·minaţic frumoas,l a compoziţiei (fig. 7).
PLANŞA

Fig. 1 -

III

Covor clin corn. Rîul Alb
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Fig. :! -

CO\·or din corn. niul Alb. Detaliu.

Dintre toate modelele luerate în C"cntrelc din nordul judeţului
intre 1925-1935 s-a generalizat pentru comercializare unul
dintre ele, devenind tipic (fig. 8). Variantele sint numeroase dar adău
garea unui motiv sau simplificarea compoziţiei în oarecare măsură nu
schimbă in fond structura ornamentală.
In ansamblu, acest covor are un dmp central cu două romburi
şi cirlionţi. în jurnl cărora ~e află un dreptunghi, jumătăţi de romburi
~au triunghiuri şi un motiv stelar în culori diferite, tonuri calde de
roşu, galben, portocaliu etc. (fig. 8). Chenarul pe fond mai deschis cu
motive alese din loc în loc, este mărginit de o parte şi de alta, de o
linie dinţată ori dreaptă, de culoare închisă. ln compoziţia ornamentală a acestui tip de covor apar uneori şi e1emeJ11te zoomorfe sau avimorfe foarte stilizate (fig. 9). Primele modele par să fi fost lucrate
la Moroieni si Pietroşiţa de 1mde: s-au extins şi la Pueheni, Runcu, Riul
Alb şi Valea Leurzii.
La o categorie mai nouă de covoare, cca. 40-50 de ani, în compoziţia decorativă apar treptat elemente vegetale. Moda acestor covoare, situată între anii 1920-1935, n-a pătruns în toate centrele, iar
felul cum sint tratate motivele indică executarea lor după model
Dimboviţa

tipărit.
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specific anilor 1!)30-1950.

Pielroşiţa.
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Primele exemplare introduc elementul vegetal stilizat intercalat
de motivele geometrice tradiţionale zonei. Chenarele păstrează porţiuni cu motivele tipice, printre care apare trandafirul stilizat (fig. 10).
La alte exemplare executate în aceeaşi perioadă la Moroieni, motivele centrale specifice, apar înconjurate de crengi şi flori tratate naturalist iar chenarul este format din ghirlande. Fondul negru sau bej
al acestor covoare pune în c\"idenţă culorile mai violente ale motivelor decorative-roşu, galben. verde, portocaliu sau violet. (fig. 1 l ).
In general co\'oar«:>le lucrate după aceste medele, încep să fie
denumite diferit, în funcţie de moti\•ele folosite.
Astfel, la Pietroşiţa a circulat destul de mult în aceeaşi perioadă
covorul denumit „coroana" (fig. 12) cu dmpul împărţit în două pătrate
în mijlocul c.ărora sînt alese două ghirlande de flori stilizate. Un model
răspindit la Runcu şi Pietroşiţa a fost ~i cel intitulat
„cu spicul" care
are pe centru motive elipsoidale cu spice de griu stilizate (fig. 13).
Fondul covorului este roşu sau roşu-vişiniu, iar motivele albastru deschis, negru, maron, verde, galben şi bej.
Modelele şi motivele cele mai răspindite în această perioadă poarlft
dt>numiri cu totul nea5tC'ptate can• indică originea lor mai nouă : ,,România ... ,,Marca înscrisă". ,,Marca în z·•, ,,PădurC'a", ,,Covorul în ciini",
,,Spicul griului", ,,Volăneţ", ,,Lalc-aua", ,.Macul", .. ,Buche/tul in coroană", ,.Ciobanul" .. Cloşca cu pui", ,,Primă,·ara" ,.Rădăcina" ;;Căpri
oarele .. , ,,Crinul", ,,OltcnPsc11·• etc. Ele- circulau pe baza modelelor tipă
rite- sau lucrate de• o ţesătoare' sau alta, pînJ dnd altcineva găsea un
nou model care era preluat de toate c;~ntrele.
După 1935, moda covorului cu motive flor~le începe să decadă şi
în ornamentic.ă apar elemente luate după covoarele orientale. Astfel
se răspîndeştP. cu rcpezkiunc în toate centrele modelul denumit „p(c'rsianul" (fig. 14). Modelul a fost adoptat probabil, pentrucă folosea de
fapt motivul tradiţional romboidal într-o viziune nouă, modernizată.
IntrC'gul cimp central este împărţit în romburi în mijlocul cărora sînt
alese motive ohi.'?nuite la covoarele mai veelii, mult reduse ca dimensiuni. Fondul romburilor ca şi motivde decorative sint colorate diferit. Cîmpul central este încadrat de un chenar cu fond închis, terminat
cu margini dinţate. Chenarul are de obicei W1 model în formă de ghirlandă sau de motive „rupte". Nuanţele cele mai des folosite sînt verde,
maron, cenuşiu, albastru, bleumarin roşu, vişiniu, galben, portocaliu,
negru, alb şi bej. Gama cromatică mult îmbunătăţită, este impusă de
modelul care cere o diferenţiere cit m2i accentuată intre romburile
componente, tratate ca unităţi ornamentale diferite.
Uneori acelaşi model apare într-o interpretare proprie, deosebită
la care romburile sint formate din motivul vasului cu pom stilizat
(fig. 15). Paleta cromatică este aici cc\'a mai restrinsă, întreaga compoziţie fiind tratată unitar.
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Covor din Moroieni decorat cu motive vegetale stilizate.

Fig. 2 -

Covor din Moroieni. Modelul „Rom._înia".
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Fig. I -

CO\·or din
:\lodeiul
•. Cu;·_,:.:1:.1 ·.

P1ct„oşi1a.

Fig. 2 Covor din
Runcu. l\lo<.leluJ
,.Spicul··.

Utilizare

şi

desfacere.

Scoarţele şi co,·oarele lucrate în centrele specializate s-au exec,1tat atît pentru nevoile proprii, cit şi pentru a fi comercializate.
Scoarţele mai vechi se foloseau pentru împodobirea pereţilor, îmbrăcaţi
unl'ori în întregime cu ţesături. Acest fapt explică de ce toate ţesăturile
mai n.-chi a,·eau dimensiuni care depăşeau trei, patru metri lungime.
ln mediul rural femei!e îşi ţeseau singure scoarţele de care aveau
nevoie. Covoarele dir. Dimboviţa lucrate pentru a fi vîndute trebuiau
adoptate rerinţelor pieţii orăşeneşti. Din această cauză, cită vreme a
persistat în moda organizării interioarelor de locuinţă de la oraş, covoru! pe perete, alungimea ţesăturilor a variat între 3-6 m. Cînd c-o,·oarele respective au început să fie aşternute pe jos, dimensiunile s-au
n·strins intre 2-4 X 1,50-1,80 m.
Se poate constata astfel contribuţia directă care există între dimensiunile covoarelor şi funcţia pe care o îndeplinesc.
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Covor din Moroieni. Modelul „Persianul·'.

Covor din Pietroşiţa. Detaliu de ornament.
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Desfacerea produselor a constituit totdeauna

o

preocupare imfoloscurt.
1. Covoarele ţesute la comandă, cu sau fără materialul clientului
sînt ridicate de ~tia de la domiciliu ori sint duse de către ţesă
toare. ln general comenzile făcute de persoane particulare sînt puţine
şi nu reprezintă o modalitate importantă în desfacerea produselor. Comenzile de acest fel, sint în general lucrări speciale, cu un anumit fel
de material şi anumite modele, mai deosebite în culorile cerute de
client. l\fod21itatec este folosită în proporţie de 11%.
2. Covoarele ţesute pentru desfacere în pieţele oraşelor Bucureşti,
Iaşi, Cimpulung, Roman etc. se lucrează cu materialul producătorului
şi erau desfău1tc de unul din membrii familiei. Această modalitate,
folosită în proporţie dE- 20,50/o nu era cc,nsiderată prea convenabilă
deoarece nece!-ita o im·ec;tiţie mare de material şi un timp destul de
îndelungat pentru desfacere.
3. Covoarele ţesute la comanda unor negustori specializaţi în desfacere cu materialul acestora erau plătite pe loc, în momentul ridicării.
Modalitatea folosită în proporţie de 610/o a fost răspîndită în toate centrele. Negustorii proveneau tot din satele respective, îşi formaseră un
capital pC' care îl rulau ocupîndu-se exclusiv cu desfacerea covoarelor
prin ora5l' şi prin marile tirguri anuale. Pe acc>a<;tă cale covoarele dîmbo,·i 1.< •:, L' s-au răspindit în toată ţara în perioada anilor 1930-1940.
ln prezent potenţialul artistic incpuizahil al femeilor din centrele Pietroşiţa, Moroieni, Runcu, Valea Leurzi, Rîul Alb, este folosit
din plin atît de UCECOM prin cooperath•c!e cu lucrul la domiciliu
cit -:;i dl" către artiştii plastici care realizează unele tapiserii în aceste

portantă a ţesătoarelor. Din această cauză, fiecare a căutat să
sească cit mai multe modalităţi pentru a vinde covoarele în timp

localităţi.
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PROBLEME PRIVIND IMBUNATAŢIREA TEMATICII MUZEULUI
TIPARULUI ŞI AL CĂRŢII VECHI ROMANEŞTI
VICTOR PETRESCU
GHEORGHE PIRVULESCU

Cartea şi tiparul au jucat un rol însemnat în dez\'oltarca societăţii
fiind' factori activi în lupta pentru libertate naţională, menconsolidînd unitatea spirituală a cc•lor trC'i proyincii româ-

româneşti,
ţin~nd şi
neşti.

Tîrgoviştca,

unde s-a tipărit prima carte pe teritoriul RomfmiC'i,
dreptul de a adăposti ,,Muzeul tiparului si al cc1rţii vechi
româneşti", unic în ţară, c2re prC'zintă evoluţia acl'Slui meşteşug, precum şi cele mai importante cărţi \'ed1i româneşti ce st:m la baza dezYoltării limbii şi a culturii noastre de-a lungul veacurilor.
Inaugurat în 1967, cu prilejul \'izitei conducătorilor de partid şi
de stat, muzeul punctează principalC'le momente ale istorici cărţii, strîns
împletită cu cea a dezvoltării societăţii româneşti.
Recent. în urma unor cercetări de bibliotecă şi arhi\-i:i. a unor
achiziţii valoroase de carte VC'che. precum şi a sugestiilor şi propunerilor venite din partea unor specialişti, a unor instituţii*, am trecut
la reorganizarea tematică a acestui mezcu.
Am ci:iutat astfel să introducem cartea şi tiparul în complexitatea fenomenelor culturale, cu care de altfel au fost într-o strînsă simbioză, fiind o rezonanţă a lor, fără însă a face o istorie a cuturii, ci
una a tiparului şi cărţii, toate grefate pe realitatea vieţii social-economice şi politice a celor trei provincii româneşti.
S-au prezentat s -1ccint, prin mulaje după inscripţiile scoase la
iveală prin descoperiri arheologice (fragmentul de ceramică descoperit
şi-a căpătat

1

x x x - S-au consultat : Academia de sfonţe sociale şi politice>. Institutul de istorie şi teorie literară ,.G. Călinescu" ; Asociaţia slavi:,tilor din R. S.
România: Caitecira de istoria liter&turii rom[me din cadrul Univer:,;ili"itii Buc·ureşti ; Bi.blioteca Academiei R.S.R. Tuturor le mulţumim ~i pe aceaslft ~all.' pentrn sprijinul acordat.
De asemenea, mulţumim membrilor consiliului ştiintific al muz~,ului nostru pentru propunerile şi sugestiile făcute.
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la Grădiştea Muncelului pe care este înscris : ,,Decebalus per Scorillo"
sau prin inscripţiile cu scriere pictografică descoperite la Tărtăria
(Orăştie), faptul că străbunii noştri cunoşteau
meşteşugul
scrisului.
pămîntul ţării noastre fiind leagănul unei civilizaţii milenare ; s-au
încadrat aspectele autohtone de cultură şi civilizaţie în contextul european, arătindu-se interdependenta şi influenţarea lor reciprocă.
O hartă a răspîndirii hîrtiei pe glob, o alta cu principalele centre şi data introducerii tiparului, activitatea desfăşurată de Johann
Gutcmberg din Maienţ.:1, inventatorul tiparului, susţin cele argum,mtate mai sus. In această privinţă au fost corectate, pe baza cercetării
studiilor ck• specialitate apăruk în ultimii ani, o serie de date privind
existenţa pe teritoriul provinciilor româneşti a unor mori de hîrtie
ca cele de la Braşov (1546), Cluj (1563), Sibiu (1573) şi
nu Orlat
(1534-1539) cum s-a susţinut pînă acum.
La harta cu centrele tipografice de pe teritoriul ţării noastre,
s~u adus îmbunătăţiri, fiind completată cu o serie de date noi. Astfel
unele centre erau datate greşit sau depăşite de ultimele cercetări.
Bucurei;;ti - 1582 (mănăstirea Plumbuita) şi nu 1678; Tîrgcvişte
(1!145-1715) şi nu 1545-1648), Oră~tie (1582 şi nu 1581), Timişoara
(1771 şi nu 1765). ln datare ne-am condus după principiul anului de
apariţie al primei tipărituri în centrul respectiv. S-au indicat de asc>mcnea şi centre' din afara celor trei provincii româneşti, unde s-au
tipărit cărţi în limba română : Buda, Viena, Uniev, Roma (1677).
ln prezentarea evolutivă a activităţii tipografice, precum şi a
apariţiei şi răspindirii cărţilor vechi, în perioada 1508-1830 (data primei cărti scoasă de> Macarie la Tirgovişte şi a primelor periodice şi
tipografii moderne, dată unanim şi convenţional acceptată, care încheie
epoca cărţii vechi), s-a ţinut cont de faptul că, deşi separate din punct
de vedere politic ~i administrativ, cele trei provincii româneşti au format de-a lungul veacurilor o unitate etnică, de limbă, mod de viaţă
şi gindire.
Iniţial, în v~hea formă, expozitia prezenta pe secole, neunitar,
aspectele dezvoltării tiparului, separîndu-lc pe provincii (Ţara Romftneascii, Moldova, Transilvania), ceea ce ducea la nesesizarea fenomenului fundamental : comunitatea culturii.
S-a subliniat faptul că incă din secolul al XVI-lea tipografi ca
Dimitrie Liubavici şi diaconul Coresi (ale cărui tipărituri româneşti
stau la baza limbii literare), au scos !a Tirgovişte şi Braşov cărţi care
au circulat în toate cele trei provincii româneşti, unele în ediţii diferite
pentru Ţara Românească şi Moldova.
Datorită contribuţiei şi însemnătăţii activităţii editorial-tipografice
a lui Coresi, spaţiul de expunere a fost mărit, precizîndu-se ce a însemnat acest moment în evoluţia tiparului şi cărţii vechi româneşti.
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Pe panouri au fost expuse mai multe facsimile după cărţile lui
în limba română (Apostolul românesc 1562, Evangheliarul romcînesc 1561, Psaltirea românească 1570). Ultimele studii de filigranologie au dus la modificarea unor d::ite ale textelor coresienc :
Evanghelierul slavo-român, Tîrgovişte, 1551-1552 şi nu Sibiu, 1550 cum apărea în vechea tematică.
De asemenea, epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu; care oferă
pentru secolul al XVII-lea momente comune în evoluţia activităţii tipografice, a fost acum ilustrată corespunzător importanţei sale. Ambii
voievozi, cu sprijinul l\Htropolitului Kievului. Petru Movilă, român de
origine, înfiinţează noi tipografii la Cîmpulung (mutată apoi la Govora şi la Mitropolia Tîrgoviştci) şi la Iaşi (biserica Trei Ierarhi).
Apariţia la scurt interval a celor mai importante şi complete
tipărituri cu caracter juridic : Pravilek• împărăteşti (Vasile Lupu Iaşi, 1646) ; Indrcptarca legii (Matei Basarnb Tîrgoviştc, 1652), face
ca limba română să capete în scris noi valenţe.
S-a reliefat aportul deosebit 2c!.us 12. dezvoltare;i .activităţii tipografice de către Varlaam, Dosoftei, Simion Stcfan, Antim Ivircat1i..t,
prin creearea, în secolele al XVII-lea şi al XVIlI-le::i., a unor centre
noi sau dezvoltarea altora mai vechi (Bt!C.":.treşti, Buzău, Rîmnic, Snagov, Alba-Iulia, Blaj, Suceava, Rădăuţi, Neamţ).
Dacă în vechea tematică ele erat1 prezentate sep2rat, aşa cum subliniam mai sus, în concepţia noastră ele apar cronologic, arătîndu-se
totodată şi interdependenţa unor fenomene ca : orientarea
activită\ii
tipografice, formarea unor ucenici cc îşi vor desăvîrşi meşteşugul în
alte centre ale tiparului.
Secolul al XVII-lca îşi aduce din plin contribuţia la triumful
limbii române literare, prin capodoperele create : Cartea românească
de învăţătură - Iaşi, 1643; Noul testament de la Bălgrad (Alba-Iulia)
- 1648; Psaltirea în versuri - Uniev, 1673; Biblia de la Bucureşti,
1688.
tematică am menţionat pc douu panouri contribuţia deoa cronicarilor din secolele ale XVII-lea şi al XVIII-lea la dezvoltarea limbii române literare, ale căror opere reprezentative au fost
cunoscute în manuscris, devenind parte integrantă a tezaurului românesc de spiritualitate.
In ciuda faptului că s-au formulat unele rezerve privind introducerea în tematica muzeului a cărturarilor amintiţi (muzeul fiind al
tiparului şi al cărţii vechi româneşti), considerăm c:l activitatea cronicarilor este o latură inseparabilă a culturii naţionale şi nu putem
lipsi vizitatorul, de cele mai multe ori nespecialist, de viziunea unitară
a fenomenului cultural în complexitatea dezvoltării lui.
La panourile care ilustrează faptul că în vremea lui Constan Lin
Brîncoveanu, în tipografiile înfiinţate de acesta împreună cu învăt,a-

In noua

sebită
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tul mitropolit Antim lvireanu, se tipăresc cărţi în limbile slavonă,
gruzină, greacă, cu largă circulaţie în diferite ţări ale Peninsulei Balcanice şi Orientului Apropiat, s-a accentuat mai mult faptul
că meşteri tipografi formaţi în Ţara Românească, infiinţînd şi condudnd tipografii în Gruzia (Tiflis - 1709), Siria (Alep - 1706), devin
~-i ambasadori ai culturii noastre pc acele meleaguri. ln acest sens
menţionăm figura luminoasă a tipografului Mihail Ştefan, cel mai isc-usit urenic al lui Antim h-ireanu care. trimis de Constantin Brînco,·c.."anu, pune.• bazele primei tipografii gruzine, devenind, sub numE'le
<IL· l\lihail Ştc.-paneş,·i!i, figură rcprezentati\'ă a culturii georgiene.
Ac-est fenomen va continua mai tirziu, sporind în intensitate,
cartea românească tipărindu-SL' in ("('ntre din afara graniţelor celor trei
,,-u-i rnmf111C'sti (L\'o\', Buda, ViL·na, Petersburg). Este o nouă c0nfirmarC' a artei !;-i prestigh1lui ck care> se bucurau meşteşugul tiparului,
atit in pro\'indik• român(•şti. dt şi în afara graniţelor lor, căreia i-am
a·:ordat impoi·tanţa cm·en!EL
. '.propialL' de puterea dl' înţelegere a ma„clor, cărţilor popul&re
li s-a acordat atC'nţia cu\'enilă, fiind prczL•ntak pentru fiecare secol
c-ele c·u o largă dn·ulatil'. ('art' prin prelucTarea unor clemente ale
graiului \'iii popular, rup cancanele h.•xtelor biscricesti. devenind astiel
part1·a compo1wnlă a knnmrnului c..le laicizare a culturii.
t'n acTC'nt mai marc a fost pus pe contribuţia adusă la diversifkarC'a acli\'ităţii tipografice· dC' revoluţia culturală dL· factură iluministă promov~tă de Ş('oala Arddeană. Ikprezentanţii acesteia (Samuil~Jin1 Clain. Petru Maior, Glworghe Şincai, Ioan Barac. Paul Iorgovici,
Ion B11dai-De!N111t1. Gheorghe Laz:~r de.) at! transformat cultura, punind-o în slujba totalităţii poporului.
Tematicu muzeului urmăreşll', în devenirea lui, fenomenul laicizării, la vechile c-azanii şi cărţi de slujbă adăugindu-se calendare, manuale şcolare>, gramatici, dirţi de economie rurală sau cu caracter moralizator
Cartea laicii. la sfîrşitul !::ecolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XJX-lea lichidează monopolul bisericesc asupra tiparului, contribuind decisiv la trezirea si formarea conştiinţei naţionale, la desă
drşirea proce-;ului t1!1it;'iţii culturale, care o anticipează pe cca politicii.
Sfera preocupărilor cultur.;le ale societăţii româneşti creşte. Gustul de lectură, dorinţa de instruire, setea de cunoaştere se răspindesc
în toate straturile societăţii.
Pentru satisfacerea nevoilor spirituale, la începutul secolului al
:XJX-lea se modernizează tipografiile, înfiinţîndu-se altele noi, de sub
teascurile cărora apar c-ărţi variate c-a tc.•matică, demonstrînd o diversitate de preferinţe, interese şi preocupări.
arabă.
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Se evidenţiază că, în dezvoltarea societăţii româneşti, apariţia
unor instituţii ca cea a şcolii şi teatrului în limba română nu pot fi
concepute în afara existenţei unei intense activităţi tipografice, care
pune la dispoziţia acestora manuale, tratate sau traduceri din dramaturgia universală, necesare procesului de instruire sau reprezentaţiilor
teatrale.
Toate acestea fac obiectul ultimei părţi a tematicii care în totalitate urmăreste creşterea limbii şi a scrisului românesc veac după
veac, de la începuturile lor şi pînă la generaţia paşoptistă, susţinînd
cu argumente ştiinţifice, faptul că tiparul şi cartea veche românească
au participat activ la înfăptuirile tuturor marilor acte din istoria po·
porului român.

:-.S -

C. 561
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DATE NOI ASUPRA NAŞTERII ŞI ACTIVITĂŢII LITERARE
A LUI I. C. VISSARION
VICTOR Pi-,"'TRESCU

I. C. Vissarion, reprezentant al realismului critic în literatura inspirată

din

realităţile

satului românesc din primele decenii ale veacului
i)(X, se naşte şi trăieşte întreaga viaţă în mediul ţărănesc al Costeştilnr
din Vale (în apropiere de Titu, judeţul Dîmboviţa).
Cele mai multe lucrări ctc istoric literară conscmnC"ază ca an al
naşterii 1883.
Iată însă că, recent, în urma organizării unei expoziţii permanente
în casa scriitorului, am descoperit o seric dl' documente care ne fac st1
afirmăm că data reală a naşterii sale este 2 februarie 1879 (fondul clP
scrisori, manuscrise şi documente „I. C. Vi-;sarion·', aflat în colecţia
Muzeului judeţean).
Buletinul de naştere, eliberat de primana comunei Costqti, pla~a
Bolintinu, judeţul Dîmboviţa, confirmă cele spuse mai sus :

Numele: Iancu
Pronumele: Constandin Vissarion
Născut : alaltăieri
Strada : Costeşti Val ra
lnscris: astăzi în registru sub nr. _?j
Fiu al llinchii ş-a lui Constantin Vissarion.
Spre

credinţă

s-a eliberat acest Buletin, spre a serl'i la ceremonia

religioasă.

Sigiliu

(primăriei

n.a )

Prinwr,
ss(indcscifrabil)
Anul una mic npt sule saptezcci :;i rww1; luna Jcbruarie, ziua patn1.
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VICTOR PETRESCU

,

Aceeaşi daU a naşterii apare
itorului, din care reproducem :

şi

pe fila din livretul militar al scri-

Numele: Visarioreanu
Prenumele : Ioan
Domiciliul la iricorporare in ·
Comuna : Costeşti
Plasa: Bolintinu
Districtul : Dimboviţa
Profesia : liber cugetăt01·
Născut la : 2 februarie 79
Tn comuna : Costeşti
Districtul : Dimboviţa
Fiul lui: Natural
Si al : Ilinca
Din comuna : Costeşti
Districtul : Dimboviţa
Pe buletinul d(• identitate al scriitorului a fo<;t trecut greşit anul
făcut ca posesorul să şi-l însuşească, dedarîndu-1 ca an
al naşterii in majoritatea actelor ofiC'ialC'. credem noi.
Ilustrăm printr-un fragment din adeziunea scriitorului nr. 23912,
din 15 decembrie 1949, la Sodc•tatca pentru răspîndirea ştiinţei şi culturii : ,,Subsemnatul I. C. Vissarion, de profesiune agricultor şi cînd am
1883, ct'ea ce a

şi inspiraţie:
boviţa, unde

scriitor, locuind in comuna Costeştii-din-Vale, judeţul Dimnăscut in anul 188.'1, luna februarie, solicit inscrier.!a mea ca lector al Societăţii pt>ntru răspindirea ştiinţei şi culturii,
unde aş putea face lecturi şi conferinţe ..."
Scriitorul colaborează intens la reviste ca „România muncitoare",
m-am

,,Viaţa rom~nească",

,,Fada", ,,Rampa".
Mai puţin cunoscută este activitatea pe care a desfă-:;urat-o pro~
li fie-ul scriitor la alte reviste c:a : ,,Gazeta ţăranilor", ,,Foaia tinerimii",
.. Albina", ,.Flacăra" etc.
Printr-o scrisoare din Buc-ureşti, datată 14.VJl.1921, redacţia re•
yistei ,Gazeta Ţăranilor" ii solicită colaborarea :

Stimate Domnule Vissarion,
Vă scriem aceste rinduri cu rugămintea ele a binevoi să colaboraţi
la „Gazeta Ţăranilor" pe care subsemnaţii o au sub conducerea şi supravegherea lor.
Şi credem cii nwnai cuvintul celor ce ştiu durerile ţărănimii, poate
trezi imboldul in sufletele sătenilor de a se uni şi a se organiza pe calea p1incipiilor care ne călăuzesc.
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articole şi povestiri care interesează viata
ele i;or fi citite cu mai multă înlesnire.
Dar acestea dumneavoastră. le ştiţi mai bine decît noi şi credem
veţi binevoi să ne daţi tot concursul.
Cu deosebită stimă

de la
că

Vă rugăm, să ne trimiteţi
ţară; făcîndu-le scurte,

(ss) indescifrabil
Aceea~i solicitcm" vine puţin mai tîrziu (26 ianuarie 1922), din
partea „Foii tinerimii'' (Revista enciclopedică) :

Stimate Domnule Vissarion,
De aproape cinci ani apare în Bucureşti o revistă pentru tineret,
condusă şi scrisă numai de tineri. Noi cei strînşi în jurul „Foii tinerimii", convinşi cei scopurilt? revistei - adică pe de o parte împrăştierea
gustlllui de citit, pe ele alta propaqerea im<.>i culturi serioase - nu pot fi
satisfăcute deplin de puterile plăpîndc ale uno; începători, am hotărît
să recurgem la ajutorul penelor încercate Sprijiniţi de înaintaşii noştri
sperăm că poi-ara ce ni-am, luat-o asupră-ne şi am purtat-o cinci ani să
ne fie uşurată. Făcînd apel la unii fruntaşi ai literaturii noastre, sperăm să vă nwnaram printre aceşti sprijinitori ai revistei noastre. Pentru a putea cunoaşte ceva din munca depllsă, ceva din trc>cutul revistei,
vă trim.item ultimele numere apărute. Sperâm că în noul an al revistei,
care începe la 15 Martie 1922 să ra 1wmărăm printre colaboratorii
noştri.

Aşleptind
miţi

anticipate

cit de curînd un rc'isp1rns !:iinevoitor, i:ci

rugăm

sci pri-

mulţumiri.

,,F. Tinerimii"
Secretar de redacţie
(ss) indescifrabil
Din Fălticeni, Eugen Lovinescu îi cerea materiale noi, pentru a
fi publicate în „Zburătorul" şi „Lectura"

26 Iulie 929.
Scumpe domnule Vissarion,
Ţi-am publicat mai tot stocul ce aveam dr.? la d-tale în „SBU R.4.TORUL" şi „LECTURA". A mai rămas o simplă nuvelă.
Te rog trimite-mi, recomandat, aici la Fălticeni un număr oare
care de schiţe sau nuvele, dintre care unul mai mare pentru „LECTURA".
Trimite-mi cit mai neîntîrziat. ,5i dendată ce voi primi îţi voi
expedia banii prin mandat poştal. Sci auzim de bine, neică Vissarioane.
Şi multă sănătate de la
E. LOVINESCU
Documentele prezentate mai sus vin să completeze
I. C. Vissarion.

vieţii şi activităţii scriitorului-ţăran
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PETRE

VIŞCU

(1929-1945)
MIHAI-GABRIEL POPESCU

Printre figurile reprezcntati\·e ale căror fapte eroice le-au înscris numele pentru totdea 11na în „cartea de aur·· a luptătorilor antifascişti, un loc imporant îl ocupă utecistul PETHE VI-'?CU fiu devotat al poporului, care s-a dăruit cu înflăcărare luptei pentru zdrobirea fascismului.
Născut la 9 februarie 1929 în comuna Gura-Ocniţei, judeţul Dîmboviţa, cunoaşte de mic, prin propria-i suferinţă, grcutătilc şi neajunsurile materiale ale clasei muncitoare.
Tatăl fiind. sondor şi mama zilieră. copilul trebui să muncească
din greu spre a face faţă unei vieţi sărăcăcioase. Neajunsurile materiale nu l-au împiedicat să înveţe carte, iar firea lui dornică de cunoaştere i-a condus paşii către mişcarea comunistă, către Uniunea Tineretului Comunist, al cărui membru devine în 1944, după eliberare.
Fire întreprinzătoare, dind dovadă de curaj şi devotament neţărmurit
faţă de cauza poporului, desfăşoară o intensă activitate politică, acţionind sub conducerea comuniştilor la mobilizarea tineretului în lupta
pentru reforme democratice în ţară, pentru nimicirea hitlerismului.
Răspunzînd chemării partidului, se înrolează în batalionul de tineri
voluntari români, constituit în comuna VERPELET (Ungaria), în cadrul
diviziei Tudor Vladimirescu. 1
Ştiind că sînt primiţi numai tineri care împliniseră 18 ani, la vizita
medicală, utecistul Vişeu, din dorinţa de a lui parte la luptă, spune
medicului că are 19 ani, fiind admis în rîndul voluntarilor. Se pregă
teşte cu toată seriozitatea, remarcîndu-se prin priceperea de a folosi
armamentul, de a-şi însuşi tehnica militară, fiind exemplu pentru tovarăşii săi. In februarie 1945, unitatea din care făcea parte tînărul
dîmboviţean intră în luptă.
1 V. Bîrza : ,,Eroismul celor de 18 ani" în „Scînteia tineretului", anul
XV, seria II-a, nr. 3302, vineri 25 decembrie 1!)59. p. ~.
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„Cele mai aprige înfruntări au avut loc pentru cota 568 (un cuib
de mitralieră). Inamicul din apropierea ei continua să tragă, oprind înaintarea ostaşilor români din Regimentul 2 infanterie". 2
In zorii zilei de 13 februarie 1945, este reluat atacul asupra cotei
586 aflată la sud-est de comuna slovacă Jablanovţe. In toiul luptelor,
asaltînd cu grenada Ct!iburile dl' rezistenţă inamice, în infernul acela,
„cad cei dintii eroi din rîndul 11teciştilor - printre care Petre Vişeu
din Gura-Ocniţei. Dîmboviţa". :i
Figura luminoasă a tînărului pandur care şi-a dăruit viaţa cauzei
eliberării patriei, luptei pline ele sacrificiu, care a dispărut la citeva
zile după ce a depu5 jurămîntul. cu o săptămină înainte de a împlini
\"frsta de 16 ani, va rămîne veşnic- în amintirea tineretului patriei noatre ca o pildă de un înalt patrioti.':im

:l

„România in războiul antihitlerist'·
p. 404.

(:3 august 194-4 -

!I mai

1945), Ed.

Militară.

'l. lnfldcarare. t•iteJie, eroi.mi", in .. Apararea patriei•'
(:1091) p. :i.
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REVISTA ACTIVITAŢII NOASTRE

-

PUBLICAŢII

briel Popescu, tipărituri tîrgoviştene
în bibliotecile ţării, bio-bibliografia
scriitorilor tîrgovişteni, mişcarea revoluţionară a petroliştilor din zona
Moreni Gura-Ocniţei, elemente
laice în iconografia bisericii Domneşti din Tîrgovişte.
Cercetare etnografi.că pentru tema
,,Portul popular dîmboviţean".

Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, Tîrgovişte, 1970. .
.
.

-

Studia Valachica -

-

Curtea Domnească din Tirgov1şte
complex muzeal, text : R. Gio-

glovan (prospect).
Expoziţia

Cercetare bibliografică şi de arpentru ternele : gravorul Ga-

hivă

permanentă

„I. L. Cara•

giale".

(prospect).

50 de ani de luptă sub steagul partidului (prospectul expoziţiei dedi-

cate semicentenarului P.C.R.).
Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter.
Tîrgovişte, Editura „Stadion", 1971,
colecţia ,.Mic îndreptar turistic".
Cărţi poştale ilustrate
oolor, cu
principalele monumente şi aspecte
din muzeele judeţului (16 teme).
Afişe policrome de popularizare a
muzeelor.

EXPOZIŢII

-

.. 50 de ani de luptă sub steagul
partidului", Tîrgov~te, 5 martie -

10 mai 1971. în colaborare cu Filiala Arhivelor Statului jud. Dîmboviţa ;
expoziţie
itinerantă
la
Moreni, Pucioasa, Fieni şi comunele
judeţului, mai decembrie 1971.
-

,. Tîrgoviştea
revoluţionare

in

contextul
condu.se de

mişcării

TudoT

în colaborare cu
FiJ.iala Airhivelor Statului jud Dimboviţa, expoziţie itinerantă la Tîrgovişte, Pucioasa, Găeşti, Moreni şi în
comunele judeţului, aprilie-decembrie 1971.
Vlo.dimirescu",

COLABORARI

LA

PUBLI-

ALTE

CAŢII

-

,,Vlăstarul",
chiţă

-

revista Liceului

Văcărescu",

,,Astronautica",

,,Ienă

Tirgovişte.
revista
Societăţii

tehnico-ştiinţifice

-

a elevilor de la
Liceul nr. 2, Tîrgovişte.
Ziarul ,.Dîmboviţa" ; TîrgovL5te, ziarul „România liberă".

COMUNICARI ŞTIINŢIFICE

-

CERCETARE ŞTIINŢIFICA
-

-

Şantierul arheologic Cătunu, în colaborare cu Institutul de airheologie al Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice ;

Şantierul arheologic „Biserica Stelea" - Tîrgovişte, în colaborare cu
Direcţia monumentelor istorice şi de
artă din Consiliul Culturii şi Educaţiei

Socialiste.

Sesiunea ştiinţifică dedicată semicentenarului fău.ririi Partidului Comunist Român, Tîrgovişte, 26 martie 1971 : Gabriel Mihăescu - Acţiuni de luptă
ţa, conduse de

în judeţul Dîmbovipartid, în perioada

1941-1944.

-

Simpozionul „Dacii, istoria şi civiliz.a.tia lor", Oradea, 2-4 octombrie 1971 : Eugen Fruchter, Gabriel
Mihăescu DespTe necesitatea includerii unor capitole privind cultura spirituală a dacilor în istoTia
filozofiei şi istoria literaturii din
România.
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-

Sesiunea ştiinţifică .. Locul Tîrgoviştei în istoria şi cultura poporului român", orgaruzată de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă
Muzeul judeţean Dimboviţa, in
colaborare cu Filiala Tirgovişte a
SocietAţii
de ştiinţe istorice din
R. S. România, Tirgovişte, 23-24
octombrie 1971 : Gabriel Mihăe.,;;cu
- Date noi despre monumentele
tirgovi.ştene
fn lumina ultimelor
cercetări arheologice ; Petre Cristea
PrezenJe domneşti în Tîrgot•i.ş

tea
-

CRONICA -

ne", octombrie 1971, în colaborare
-

post-voievodală.

Sesiunea de referate şi comunicări
metodico-ştiinţiti.ce, Casa
corpului
did&-lic, Tirgovişte, 4 decembrie
1971 : Eugen Fruchlef", Gabriel MihAescu - 325 ani de inrdfdmfnt liceal fn Tiraovi.şte. Semnificaţia acestei anivera4ri şi adet.•dratele fnceputun ale atudierii logicii in România ; Petre Cristea - Valorificarea utoriei locale in activitatea e-

dimboviţene".

-

Răzvad".

mân").

ACTIUNI CVLTVR ✓\L-EDVCATIVE

.Gloriosul semicentenar al partidului", mai 1971,

Concursul cu premii

-

in colaborare cu Comitetul judeţean Dirnboviţa al U.T.C.
Concursul cu premii „Tradiţii glo-

rioase de luptA. ale proletariatului

-

-

dimbot•iţean", aprilie 1971, în colaborare cu Consiliul judeţean Dimboviţa al Organizaţiei
pionierilor.
Concursul cu premii „Pe urmele
pandurilor lui Tudor", aprilie 1!171,
în colaborare cu Consiliul judeţean
Dîmboviţa al Organizaţiei pionierilor.
Concursul cu premii ,,Locul Tirgoi•iştei

în istoria literaturii româ-

,,540 de ani de la prima menUune documentară a localităţii

-

Simpozionul „Muzeul contempornn
- tact.or activ în realizacea educaţiei socialiste", organizat de Mu,;eul Ţării Crişwilar şi Revista muzeelor, Oradea, 11-12 decembrie
19îl : Gabriel Mihăescu, Petre Cristea - Din erJ)ff'ienţa unor acţiuni
eficiente cu tineretul (aceeaşi autori susţinînd un simpozion-model
in comunia Giriş-Bihor: ,.Locul Tirgoviştei fn istoria
poporului ro-

-

judeţean Dîmboviţa al
pionierilor.
Simpozioane şi caravane muzeist:ce
susţinute de personalul de specialitate al muzeului în localităţile judeţului Dimboviţa, cu temele:
- ,.Tradiţii revoluţionare de luptă
ale proletariatului dimboviţean".
- ,.Prezenţe aJe dacilor pe teritoriul judeţului Dimboviţa"
- ,,Monumentele Tîrgoviştei, măr
turii ale gloriei străbune".
„Tirgoviştea in contextul luptei
antiotomane".
,.Lupta poporului român ilustrată
în arta plastică".
- ,.Tirgoviştea leagăn al culturii româneşti".
- Maeştri ai penelului, care au
trăit şi creat pe
meleagurile

cu Consiliul

Organizaţiei

ducativ4 pionierească.

-

RECENZII

-

,.Tudor Vladimirescu în memoria Tîrgoviştei".
- .,Tîrgovi.ştea şi Unirea".
- .,25 ani de la moartea scriitorului tîrgoviştean I. Al. Bră
tescu- Voineşti".
- .,Mărturii ale trecutului în Tîrgoviştea viitorului".
Lectorate permanente la universităţile populare
Tîrgovişte şi Pucioasa, liceele de specialitate şi şco
lile profesionale din judeţ cuprinzînd 9 teme din istocia şi istoria culturii dimboviţene.
Cercurile „Prietenii muzeelOT", cu
secţiile : arheologie : istorie medie
şi ştiinţe auxiliare ale istoriei (două
grupe) ; istoria
literaturii
(două
grupe) ; artă popuJ.ară şi etnografie ; artă plastică şi istoria artelor (cursuri şi activităţi practice cu
elevi din licee : ghidaj, şanti& arheologic, excursii documentare. studiu pe fişe) ; participarea la schimbul de experienţă o.rganizat în tabăra centrală U.T.C. de la CimpeniAlba. august 1971).
Cercul „Şcoala micilor cA.lăuze", cu
secţiile
,.Curtea domnească
din
Tîrgovişte"
şi „Muzeul scriitorilor
tîrgovişten.i" (cu pionierii din şco
lile generale).
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CREŞTEREA COLECŢIILOR

G. Petrn.şcu, Casă la Vitre, gravură
pe metJal, semnat dreapta jos,
0,171 X 0,125.
G. Petraşcu, Marină la Veneţia, ulei pe pînză, semnat stînga jos,
0,741 X 0,501.
G. Petraşcu, Casă, ulei pe pînză,
semnait stînga jos, nedat.ai, 0,300 X

-

0,461.

G. Petraşcu, Flori, ulei pe pînză,
semnat dreapta jos, 1922, 0,401 X
0,332.
G. PetNi.}cu. Piaţă la Assuan, ulei
pe pînză, semnat stînga jos, nedatat, 0,611 X 0,451.
G. Pe1Jra<;cu, Moară veche, ulei pe
pînză, semnat dreapta jos, nedatat,
0,341 X 0,241.
Inele sigilare cu gemă, apai'ţinînd
lui Ion Ghica.

-

-

Piese din silex, ,,cultura de prund".

descoperitte în albia
Iooeşti

-

Argeşului,

la

(2.000.000 î.e.n.).

Piese de port dîmboviţean şi textile, folosi.Jte în organizarea interio-

rului, achiziţionate din satele RîulAlb, Pucheni (corn. Moroieni), Voi-

neşti, Cîndeşti
Ceramică de

şi

Bălcni.
achiziţionată din
centrele de olari Dărmăneşti, Dră
găeşti, Gheboaia şi Odobeşti.
Carte veche românească : ,,Carte de
cintări bisericeşti", 1761 ; ,,Catehis-

uz,

mul". Buda 1780 (cu litere latine).
Documente manuscrise din
epoca

-

-

lui Constantin Brîncoveanu şi din
prima jumătate a sec. XIX.
Scrisori şi autografe către scriitorii
Ion Al. Brătescu-Voineşti şi I. C.
Vissarion. semnate de I. L. Caragiale. Otilia Cazimir, Păstorel Teodoreanu, I. A. Rădulescu-Pogonea
nu, I. Calboreanu.
Exemplare princeps cu autografe
din operele scriitorilor tîrgovişteni.

DONAŢII

-

Acte, fotografii, scrisori referitoare
la istoria şi literatura oraşului Tîrgovişte
şi
două
icoane pe sticlă
(N. Vasilescu-Capsali, Bucureşti).

OASPEŢI

STRAINI

ln perioada 27 mai-6 iunie, 1971.
insti.<tuţia

noastră

a

fost

vizi tată, în

cadrul unui schimb de experienţă, de
către Stanislav
Vujosevic, directorul
Muzeului din Cetinje Muntenegru
(Iugoslavia) împreună cu colaboratorul său Petar Spasic.

PLECARI PESTE HOTARE
- ln perioada 4-12.08.1971 Mihă
escu Gabriel şi Petrescu Victor au efectuat un schimb de experienţă la
Muzeul din Cetinje - Muntenegru, Iugoslavia.
- In perioada 6-20 octombrie 1!)71,
Mihăescu Gabriel s-a deplasat, în cadrul schirnbl.lJl"ilor culturale pe anul
1971, la Muzeul
istorico-arhitectural
din Novgorod, U.R.S.S., unde a a,·ut
ocazia să studieze experienţa sovi0tică în dornenirul irestaurării şi valorificării muzeistice a monumentelor. Profitînd de prezenţa la Novgorod a unei
echipe de specialişti restauratori polonezi, s-a documentat
şi în privinţa
metodelor loc originale de reali7.are
a dubletelor de pe piesele arhitecturale. Faptul a fost consemnat în revLsta Societăţii ştiinţifice din Flock
,.NOTATKI PLOCKIE" nr. 5/64. oct.dec. 1971, în articolul „Specialişti din
Szczecin în Marele Novgorod'', (p. 22).
semnat r:le Wojciech C'h_vlinski : ,,ln
ziua de 11 octombrie a sosit la Novgorod, pentru un timp mai îndelungat,
un român, directorul
Muzeului
din
Dîmboviţa Gabriel Mihăescu, care,
în cadrul acestui voiaj, a făcut cunoştinţă cu muzeistica din U.R.S.S. La
Novgorod a ţinut o prelegere pe tema
muzeisticii în România. Mihăescu nu
numai că s-a interesat de activitatea
noastră, dar şi-a exprimat dorinţa de
a ne ajuta la executarea lucrării. lm preună cu însoţitorul său, a muncit intens cîteva zile, fapt care a grăbit e:i:ecutarea detaliilor porţilor. Directorul
Mihăescu, avînd la dispoziţie un autocar, ne-a dat posibilitatea, în ziua de
17 octombrie, să vizităm Leningradul,
unde am plecat pentru o zi".

- Stoica Cornelia şi Berbecaru Valeriu au participat la sesiunea ştiin
ţifică organizata
în perioada 29.11.
1971-04.12.19H de Muzeul istorico-arhitectural din Novgorod, U.R.S.S.
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ECOURI LA ,.\"ALACHICA"
află pe drumul c~:
îndreptăţeşte celt'

LUPTA DE CLASA
Analiza

istoriografiei

hun, că viitorul ei
n~ai optimiste spe-

marxiste din
nu vizeze
rolul i:,e
care l-au avut şi îl au periodicele de
specialitate, in care. de-a lungul anilor, au apănlt un volum impresionam
de studii, comu.njcllri, recenzii şi alte
materiale.

ranţe.

OdntA cu dezvoltarea unor centre
în di1erite oraşe ale \urii.
m jurul institutelor de cercet.Ari, baze
ştiinţifice, muzee s-au închegat echipe
de istorie a căror activitate crescindă
a determinat apariţia unor publicaţii
menite să facă accesibile pe plan naţional rezultatele investigaţiilor intreprinse de către aceştia. După o intrenapere de 25 de ani. Muzeul regional Deva a reluat publicarea buletinului suu „Sargetia", Muzeul de le
Ja5i scoate „Arheologin
Moldovei••.
Mu1.eul de arheologie din Constanţa
edi1ea1.ă .. Ponticele", Muzeul din TirQOt•i.ştf> ,.Valachfca" ...
Cu o tematică
variată. care inc-lude studii de istorie. arlwoloi;ie, etnografie. folclor, isto!"ie a culturii. aceste publicaţii lurni1.eeză un foarte bogat materi.aJ de
d.1te şi fapte necunoscute din diversele
regiuni sau judeţe.
Maturizarea acestor centre
locale
ilustrează elocvent dezvoltarea istor.ografiei noastre, care işi de-;fAşoa.ră activitatea la nivele de organi7.8.J'e diierite şi în multiple direcţii, avind însă
acela,;i obiectiv final : cunoaşterea cit
mai lar~ă şi mai profundă a istoI'iei
Rom,1niei.

RF.VUE ROUMAINE D'HISTOIRE
... Muzeul judeţean Dimboviţa, avind
sediul la Tirgovlşte, a publicat recent
sub nwnele sugestiv de „Valachica"
primul volum de studii şi materiale,
consacrat istoriei locale şi istoriei cult urii regionale. Fruct în primul
rind - al efortului activilor muzeo,ua(i şi cercetătoci
din Tirgovişte,
noua publicaţie prezintă un conţinut
variat, axat pe un ansamblu de teme
cle<,tul de bogat şi reprezentativ pentru ampla arie de probleme abordate.
Materialele sint de altfel grupate in
cloui\ categorii, ,,Studii şi cercetări"
si .. Note şi comuni<cări". precedate de
un călduros şi bine simţit .. Cuvint
inainte" şi de cuvintele evocatoare ale
profesorului universitar Dumitru BE-:ciu, urmate de interesanta trecere m
revistA retrospectivă a activităţii de
un sfert de veac a muzeului din Tir~ovlşte prezentată de Radu Giog'lo\'an
şi Gab!"iel Mihă~cu ; volumul editat,
imbogă\it de numeroase
planşe
şi
ilustraţii. se încheie cu o rubrică de
.. Cronică şi recenzii".

Periodicele de istorie au fost şi ră
min unul din principalele mijloace o)X"T'ative de înfăţişare a rerultatelor
ştunţifice, de stabilire
a dialogului
dintre specialiştii ,români, dintre acl:-ş
tia şi colegii lor străini. BiJanţul pozitiv realizat la capătul unui pătTar
ele secol de către periodicele de specialitate demonstrează, printre altele.
<·a ştiinţa istorică din România st:

Categoria de „Cronică şi recenzii"
bogata activitate din anul 1969
a cercetătorilor din Tirgovişte in domeniul muzeelor şi al ştiinţei ...
De o ţinută ştiinţifică
impecabilă,
primul volum al publicaţiei „Vala.chica" face parte din seria remaiicabilelor anuare ale muzeelor, oare au ieşit de sub tipar în aceşti ultimi ani,
suscitind printre cercetătorii din ţara

ţara noastră nu poate să
in primă instanţă locul şi

Robert Deut,;ch. doctor

în

istorie,

Periodicele dl' specialitate - un
factor important fn dezvoltarea
istorioara fiei marxiste româneşti,

in „Lupta d~
pp. 118-12:.l.

clasă",

nr. 6/1971,

ştiinţifice

arată
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un interes legitim

şi

bine me-

ritat.

teraturii

şi

etnografia

judeţului

Dîm-

boviţa.
Publicaţii ale Muzeului judeţean Dîmboviţa, 2. Studia Valachica. în „Revue Roumaine d'Histoire··. tome X. 1\171,
pp. 937-939.

N. Stoicescu,

Publicaţii
ale
Muzeului judeţean Dîmboviţa, 1.
Valachica, în „Revue Roumaine
d'Histoire" ; tome X, 1971, 5,
pp. 936-937.

Paul Cernovodeanu,

*
STUDII-REVISTA DE ISTORIE
Apărută în 1969 sub titlul „Valachica",
publicaţia
Muzeului
judeţ'?fill
Dîmboviţa şi-a schimbat titlul in al

doilea an, rămînînd la aceleaşi preocupări : studiul
istoriei regiunii pe
baza arhivelor locale şi a descoperirilor arheologice, precum şi evocarea
momentelor mai importante ale acestei istorii deosebit de bogată pentru
secolele XV-XVII, cînd oraşul Tîrgo,·işte actuală reşechinţă a judeţului
ei-a capitala Valahiei.
Majoritatea articolelor
şi
notelor
publicate sint rezultatul muncii cer·cetătorilor şi oamenilor de cultură locali, cîteva doar fiind datorate unor
cereetători din Bucureşti...
Un grup de articole şi de note are
ca obiect vechile monumente din Tîrgovlşte, monumente care prezd111tă un
mclJI"e interes pentru istoria VaLahiei
ca şi p~ntru istoria artelor ...
Cîteva
general,
gional.

ărticole
depăşind

au un caracter mai
cadrul restrîns re-

O ultimă categorie de studii de cc:re
ne vom ocupa este consacrată aniversării diferitelor evenimente petrecute
La Tîrgovişte sau în judetul Dîmbovi ţa.
·

Patru alte airticole au acelaşi caracter comemorativ şi se referă la
isto~ia mai recentă a ţării noastre ...
Trei articole fac să reiasă importanţa
Marii Greve di111 1920, de 10. care s-a
împlinit o jumătate de secol în 1970;
în anexele lor sînt totodată reproduse
documente şi mărturii care se referă
la acest important eveniment din isroia mişcării muncitoreşti române.
Volumul prezentat cuprinde de asemenea articole cu privire la istoria li27 -

în

anul

Dîmboviţa

1969,

a

iniţiat

Muzeul judeţean
seria Studii şi

materiale de istorie şi istorie a culturii, sub titlul „Valachica" (schimbat în 1970 în „Studia Vala.chica"),
menită să valorifice rezultatele cercetărilor ştiinţifice (îndeosebi cele lo-

cale) consacrate unei game largi de
aspecte ale vieţii cultural-materiale.
consumată de-a lungul veacurilor pe
teritoriul de azi al judeţului Dîmboviţa.

Materialele publicaţiei de care ne
ocupăm sînt grupate în dou[t mari rubrici, şi anume : ,.Studii şi cercetări•'
şi „Note şi comunicări", la care se
adaugă

o mică rubrică de „Cron~c[1
recenzii•'.
Ambele volume înmănunchează H
de titluri, care abordează diferite probleme ce traversează în timp aproape>
întreaga istorie a judeţului. O seri.P
de articole evocă momente mai de
seamă ale istoriei oraşului, deosebit
de importante pentru secolele XVXVII. cînd Tîrgovişte era capitala
şi

Ţării Româneşti.

Două articole sînt consacrate
perioadei vechi a istoriei judeţului şi
ne comunică unele rezultate ale să
păturiloc arheologice întreprinse aici
în ultimii ani.

Rezultate ale săpăturilor
gice sînt amintite şi în alte
asupra cărora ne vom opri,
dată cu cele
care prezintă
de muzeu.
O seric de nouă articole şi
ca obiect monumentele vechi
~.ului Tirgovişte.

arheoloarticole.
însă, o
colecţii

note au
ale ora-

Un important număr de materiale
publicate în ambele volume sînt axate

C. 561
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pe tema trecutului de lupte sociale şi

Volumul al II-lea mai are o ruaparte „Evocări'', deşi foarte
multe articole publicate in celelalte·
rubrici au, la rindul lor, caracter evocator. după cum am mai semnalat la
fie::are in parte.
Rubrica de ,.Cronică şi recenzii"
popularizează activjtatea ştiinţifică (sesiuni, şantiere arheologice etc.) şi acţiunile cultural-educative şi comemorative legate de istorja judeţului Dim-

naţionale, desfăşurate pe teritoriul de
astăzi al judeţului Dimboviţa, multe

dintre ele cu caracter

brică

comemorativ.

................

O rubrică speciah", a ,·olumului al
Ii-lea este dedicată semicentenarului
erevei generale din octombrie 1921) a
muncitocilor din România, cele trei
materiale publicate aici luindu-şi sarcina de a studia aspectele locale.

Studiul.

:11:"iluri

dl·

;11tc•l-.'

boviţa.
Apariţia

publi~·ate

culegere. dovedeşte incă
odată bogăţia de informa\ii păslrnte
în materialele inedite ce le mai ascund încă arhivele locale. nu indeajuns de explorate pină in prezent.
in

Muzeului

jude-

Dimboviţa
îmbogăţeşte
istoriogratia noastră cu numeroase titluri şi
contribuie la o cunoaştere mai aprofundată a trecutului poporului nostru.

................

Un foarte mare J?,rup de articole se
axează pe teme de istoria cult.urii.

................

Pe aceeasi temă de istorie a culturii, dar ~vind ca subil--ct probleml•
de istorie şi critic.'1 liternr{1, intilnim
alte cîteva materiale.

Jstnria :1.-1,-,1„r p;·1,1 .n• t•st•.' pa·1.entA in publica\ia d~ car~ 1w ocupăm prin două scurte materiale.
. . . . . . . . . . . . . .
O notă aparte fac cit..eva articole cu
un caracter mai general, dar care au
totuşi referiri mai mari sau mai mici
la istorta judeţului Dimbovi\,a.

...........

Dovedind că este o publicaţie a
unul muzeu, ,.Studia Vatachtca·• inserează un număr foarte
mare de
materlale privind probleme de organizare şi activitate muzeală sau prezentări de colecţii ale Muzeului judeţean Dimboviţa şi ale altor muzee
dimbovjţene.

In afara materialelor semnalate de
noi. colecţia mal include şi o altă
serie as,_.,ra căreia. însă, din lipsă
de spaţiu, nu ne putem opri.

CU DALTA

anuarului

ţ.ea~

aceesta

INSCRIPŢII

RECENZII

Apreciem ca o realizare faptul că
numeroase studii şi articole cuprinse
in cele două volume au fost C'lăciite
pe documrnte culese din arhivele loeale, punind in circuitul şti in\ific
multe informaţii preţioase, rămase
necunoscute pină acum.
Ioana Constantinescu, .,Valachica

~ ),

(Studia
Studii şi materiale
de istorie şi istoria culturii", în

.. Studii'' revistă
de -istorie
1nm. 24, 1971, nr. 5, pp. 1073-1077 .

•

De asemenea. publicaţia noastră a
mai fost citată in :
- lnvă1ă1urile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie, sturuu introductiv (li) de G. Mihăilă, Ed. Minerva. 1970.
- Mihail
llov;ci,
Tinereţea
lui
Camil Petrescu, Ed. Minerva, 1971.
- N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din rara Românească şi
Moldova sec. XIV-XVII, Ed. Enciclopedică Română, 1971.
- Revista muzeelor, 5, 1970.
-

Buletinul

monumentelor

istorice.

anul XL, nr. 3, 1971.
-

Glasul

bisericit,

anul

XXX.

nr. 7-8, 1971.

ŞI

AUTOGRAFE CU STILOUL
(II)

29 martie 1970

Am vizitat monumentele istorice ale
unul trecut glorios al poporului nostru şi am f05t cuprins de o adîncă

evlavie faţ! de fapta înaintaşilor şi
de puterea neţărmurită a tradiţiei, in
educarea patriotică a tuturor generaţiilor.
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O laudă binemeritată revine conducerii muzeului şi întregului colectiv
de entuziaşti cercetători, care descopălră şi conservă cu pricepere şi pietate relicvele trecutului nostru naţional.

Prof. dr. docent D. BERCIU
Aici este o poezie

fără

seamăn

Aici, printre ruinuri, printre umbre
de voievozi, orice român se simte în
propria lui istorie, şi. plin de emoţie,
într-o glorie unică de la începuturi
şi în vecii vecilor.
ION BANUŢA

18 aprilie 1970
Aş
faţă

vrea să-mi exprim mulţumirile
de gentileţea celor care m-au
condus şi mi-au arătat acest frumos
şi fascinant loc.
DA VID EDW ARDS

24 iunie 1970

Ce deosebire de la ultima mea ,·iau
făcut
din
cele mai fascinante locuri.

zită !
Restaurările
Tîrgovişte unul din

ERIC TAPPE,
Univ. of London. S.S.E.E.S.,
Anglia
2~ mai 1970

Ruine ale Tîrgoviştei, ruine sfinte
pentru orice român înfiorat de gloria
străbună.

O muncă competentă, plină de răs
pundere, făcută cu dăruire şi dragoste caracterizează pe cei onoraţi de
a păzi şi păstra pe mai dep&rtl'
- pentru cei ce vor veni - aceast.~1
mărturie a fiinţei
neamului romfrnesc.
Le mulţumim şi-i felicităm din
toată mima pe inimoşii lucri'1to11i ai
muzeului.

Lincoln Co1lege
Oxford, Anglia

LUDOVIC PACEAG
compozitor
SEVER TITA
coregraf

I , '..•
~

aprilie 1!170

··· '/ / ...

Foarte plăcut să ai posibilitatea de
vizita acest loc istoric şi frumoasele fresce din biserică.

5 iunie 1970

a

PA UL VERG HESE
Rector (Decanul) Theological
Institute Kottayam, India

... /I/ ...
29 mai 1070
Mulţumiri pentru marea străduinţă
pe care v-aţi dat-o în a-mi arăta
Curtea şi bisericile domneşti din acest
loc şi explicaţiihle despre frumoosa

dumneavoastră artă şi arhitectură.

SOROJINI REGANI
Osrna:rtia University
Hyderabad (A. I.), India

... /I/...

Curtea Domnească din bătrîna şi
totdeodată tînăra Tîrgovişte, mărturie
a trecutului glorios al poporului român, izvor de patriotism înflăcărat
pentru orice
cetăţean al României
Socialiste .
General-colonel ION GHEORGHE
adjunct al ministriuJui Forţele;
Armate ale R. S. Românda

... /I/ ...
24 iunie 1970

Am vizitat cu multă plăcere Complexul muzeistic al Curţii domneşti
din Tirgovişte, frumos şi veridic restaurată. Este un prilej de educare patriotică pentru mari şi mici,
pentru
specialişti şi doritori de a
cunoaşte
trecutul istoric, prilej de bucurie es-
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tetică în legătură directă cu
noastră a trecutului istoric.

Prof.

viziunea

EUGEN STĂNESCU

5 iulie 1970
felicitările
pentru
restaurării şl a conservării.

Toate

reuşita

O. DEMUS Wien.
Austria
V. DRAGUŢ,
directorul Direcţiei monumentelor istorice şi de artă din Consiliul
Culturii
şi
Educaţiei
Socialiste
Prof.

24 iunie 1!170
Am revăzut cu plăcere vestigiile
glorioase ale trecutului naţional. ilustrat prin ruinele Curţii domn~li. a
cărui restaurare se impune c.a un dezide-rat imperativ.

Dr. PAUL CERNOVODEANU
cerct"tlator principal la Institutul
de istorie „Nicolae Iorga"

RECENZil

29 octombrie 1970
Considerîndu-mă un fiu îndepărtat
oraşului Tîrgovişte cu care am
legături de rudenie printr-un strămoş
al meu ,.Iancu Chirculescu" şi vizitind

al

ruinele Palatului Domnesc, am retrăit în gind o epocă îndepărtată, în
care s-au născut mulţi oameni de
vază ai ţării noastre.
Poate nicăieri ca aici n-am a, ut
această senzaţie de glorios trecut al
României.
N. CHIRCULESCU
Cu mare emoţie mă gindesc la trecutul glorios al neamului românesc.
Şi cu atit mai mare îmi este emoţia,
cu oit paşii mei, munca mea in clipele acestea se desfăşoară pe aceste
glwioose meleaguri pe care astăzi mai
mult ca oricînd ştim să le preţuim.
Multă stimă şi admiraţie pentru toţi
~ei -~e cu dragoste şi competenţă se
mgriJesc de ,•estigiile trecutului române.se.
MIHAI

MEREUŢA

13 august 1970

Tirgovişte,

O bisericit frwnoasA care merită să
fie mai mult cunoscută in străinătate.

Profund impresionat de vestigiile
trecutului, C'IJ mulţumiri pentru explicaliile binevoitoare ale îndrumăto
rului muzeului.

M. V AN DE WUCKD

21 noiembrie 1970

T. BUGNARIU

Şi

ce frumoase fresce intr-un atit
de frumos cadru.
ADRIANNE -

BRUXELLES

4 septembrie 1970
Trecind pe lingă preţioasele vestigii
ale trecutului, atit de simţit puse în
,·aloare de cărturari inimoşi ai zilelor
noastre. mă bucăr că pionierii voc
putea trece pe aici ca prin căile largi
ale istoriei, pătrunzindu-se de sensurile adinci ale dragostei de patrie.
Mulţumesc din inimă organizatorilor
dibaci ai acestei şcoli vii.
SILVESTRU

PATIŢA

3 decembrie 1970

Am vizitat cu profunde sentimente
locurile istorice de valoare deosebită
ale oraşului Tîrgovişte, ope1·e arhitectonice, mărturii incontestabile ale talentului poporului român.
M. GERE
20 decembrie 1970
Cu bucuria de a fi revăzut ,,ruinele
Tirgoviştei" în forma demnă şi impresionantă în care se prezintă azi.
M. BERZA
MARIA ANA
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că

împărtăşit-o.

ne-au
tinuare.

3 aprilie Hl71
Una din c:ele mai interes.ante vizite.
Biserica şi muzeul sînt constn1,ite
într-o manieră unică.
ERICK MASCALL
Prof. al Universităţii din Londra

Succes în con-

MARCA BARBU
din suflet pentru excepspectacol de azi.

Mulţumesc

ţionalul

COLEA RAUTU
17 ianuarie 1971
stă
în
emoţi3.
copleşit stăpînul lui.

Condeiul
mutînd din

cumpana, împrude care se simte
în clipa de faţă.
Istoria nu încape în cuvinte. Plecînd
de pe aceste locuri, o ducem cu noi
în suflete.
TRAIAN LALESCU

Am ascultat cutremurat acest spectacol. Vă mulţumesc şi din toată
inima. Bravo !
CONST.
Tîrgovişte.

GURIŢA

23 octombrie 1971

Am vizitat cu deosebit intues mă
vestigii evocatoare ale unui
glorios trecut de luptă a poporului
nostru, a cărei expresie concentrată,
Tîrgoviştea medievală, oferă un preţios mijloc de educaţie patriotică pentru toate generaţiile.
Participanţii la sesiunea
ştiinţifică
organizată în zilele de 2:3 şi 2-l oc:t.
1971 îşi exprimă cu acest prilej preţuirea lor pentru munca neobosit;\ a
contemporanilor tîrgovişteni caI"e, în
efortul general al construirii noii societăţi,
apreciază
în cel mai înalt
grad lupta poporului rom,i.n de-a
lungul veacurilor pentru independenţă
şi libertate socială.
Felicităm din toată inima pe colegii
noştri de cercetare din Tîrgovişte pentru pasiunea lor în scoaterea la lumină a
mărturiilor trecutului.
reţele

30 mai 1971
Ca întotdeauna,
rea ruinelor mele.

emoţionat

!a vede-

MIRCEA HORIA SIMIONESCU
Ca fost tirgoviştean, cu sentimente
calde pentru ruine.
COSTACHE OLAREANU
13 septembrie 1971

Intre ruine ... Măreţie ! Acesta este
sentimentul pe care-l capeţi ascultînd
într-o seară spectacolul „Sunet şi lumină·' simplu şi plin de înţelesuri.
Mulţumesc celor care au făur~t acest
moment de înălţare românească.
DINU COCEA

Ş'l'.

OLTEANU, AL. MATEI,
N. ADANILOAIE,
N. MANTA-SIBIU,
IOANA CONSTANTINESCU,
L. LEHR

Un exemplu minunat care ar trebui
urmat. Mulţumiri din toată inima
gazdelor pentru realizare şi pentru
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ
(Costeşti-Vale,

Printre măsurile luate pentru o valorifiooire cit mai deplină a patrimoniului spiritual al judeţului nostru
se înscrie şi desch1derea, în ,toamna
anului 1970, a unei expoziţii permanente I. C. Vissarion în casa natalii

jud.

„I. C. VISSARION""
Dîmboviţa)

scriitorului de la Costeşti Vale, în
apropiere de Titu.
Expoziţia
reconstituie
în
cadru!
unei camere, atmosfera de lucru, mobilieru I, obiectele, manuscrisele, amintind de cel care a zugrăvit veridic

ci
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viaţa oamenilor simpli, pe care de
altlel a trăit-o, pătrunzind cu fineţe
în sufletele acestora, surprinzindu-i în
i;cene mai ales dramatice ale începutului de veac. Trăind întreaga viaţă
in lumea satului dimbo,·iţean, ni l-a
înfăţişat în opera sa, în ce avea el
mai caracteristic.
Sint prezentate în expoziţie, piese
de mobilier (mese de lemn, biblioteca. cuierul, patul), care împreună cu
cel~ de imbrăcăminte şi ornamentaţie.
(haina de piele, pălăria, bastonul). ne introduc in cadrul intim al
scriitorului. Cărţile din
bibliotecă.
manuscrisele rămase. o~Jindesc varietatea preocupărilor ca şi setea de cultură a acestei minţi agere. tn sprijinul celor spuse
\'in o serie de
obiecte de laborator, folosite pentru
experienţele
sale de fizică, chimie.
precum şi cele 4 invenţii brevetate.
(Construirea unui aeroplan, a unui
\'."t.Juitor, a acelui năstruşnic „bocanc
cu \'entil a I ie", pentru ostaşul plecat
dl' la coamele plugului).

RECENZll

Diferitele ediţii ale operelor, ca şi
o serie de manuscrise (a piesei
,.Lupii", a nuvelelor ,,Pe la uşa ministrului'' ,,RepresiWlea", ,.Milă"), întregesc concepţia vizitatarului. O parte
a corespondenţei ne prezintă atit amiciţiile literare, c.it şi concepţia despre
scris a lui I. C. Vissarion. Sint expuse scrisori inedite sem.nate Geocge
Topirceanu. Gala Galaction, N. D.
Cocea, Tudor Arghezi, Eugen Lo\'inescu etc.
O serie de reviste şi ziare la care
scriitorul a colaborat (Viaţa RO!llânească, Facla, Gazeta ţăranilor, Flacăra) precum şi colecţiile ,.steluţei",
revistă cu profil enciclopedic scoasă
de I. C. Vissarion în 1931-1932, ne
aduc atitudini, ginduri, opinii.
Iniţiativa noastră ca şi a
familiei
este un modest omagiu adus celui
care a făcut ca prin scrisul său 6ă
fie mai bine cunoscut sufletul ţăranu
lui român, realitatea vieţii lui din
prima jumătate a secolului nostru.
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V. P.

MEMENTO ISTORIC DIMBOVIŢEAN 1972

6 ianuar,ie : 170 de ani de la naşterea, în Tîrgovişte, a lui Ion Heli:ade Rădu
lescu (m. 27 aprilie 1872).
7 ianuarie : 100 de ani de la naşterea sculptorului Frederic Storck, care a înzestrat Tirgoviştea cu valoroase monumente de artă : bustul lui I. H. Ră
dulescu (1902) ; sarcofagul lui Mihai Viteazul (1912) şi sarcofagul lui Radu
cel Mare (1913), la mănăstin'a Dea~u, şi altele.
11 ianuarie : 75 de ani de la moartea medicului şi militantului socialist, dr. Şte
fan Stincă. A fost cîţiva ani medic de plasă la Titu unde a devenit membru
al P.S.D.M.R. (m. 24 noiembrie 1865).
:!2 ianuarie : 400 de ani de la prima atestare documentară a localităţii LazuriComişani.

23 î::mua.rie : 460 de ani de la ocuparea scaunului domnesc al Ţării Româneşti
de către Neagoe Basarab (1512-152]). Predecesorul său, Vlad cel Tînăr
(1510-1512), este ucis în luptă fiind înmonnîntat la :nănăstirea Der.Iu.
25 ianuarie : 430 de ani de la prima atestare documentară a localităţii PietrariBărbuleţ.

2'}-30 ,iianuarie : 120 de ani de la nasterea în satul Haimanale,
boviţa, a dramaturgului Ion Luca Caragiale (m. D iunie 1912).

30 ianuarie : 305 de ani de la prima atestare

documentară

a

judeţul

localit[1ţii

Dim-

Ghimpaţi

Răcari.

ianuarie : 185 de> ani de la tipărirea primei gramatici rom.lneşti, a lui Ienăchiţă
Văcărescu, ediţia Rîmnic.
1-2 februaTie : 370 de ani de la redactarea, de către vistierul Stavrinos, a cronicii rimate privind faptele lui Mihai Viteazul.
7 februarie : 385 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Hulube~ti.
17 februarie ; 25 de ani de la moartea poetei Elena Văcărescu (n. 1864).
începutul lunii martie : 440 de ani de la prezenţa în Tirgovişte a căJătorului
italian Francesco della Valle. Contactul cu oraşul nostru îi prilejuieşte acestuia să cunoască „toată istoria aşezării locuitorilor din această ţară", aflînd
de la călugării de la mănăstirea Dealu faptul că ne spunem români pentru că ne tragem din „vechii colonişti" romani, aduşi de împăratul Traian.
'6 martie : 140 de ani de la debutul poetic al lui Grigore Alexandrescu (,,Curierul
românesc" publică ,.Miezul nopţii" în care poetul evocă şi acele „ruine
cu mînd.re suvenire" din oraşul său natal).
11-13 martie : 65 de ani de la răscoalele ţărăneşti din satele judeţului Dîmboviţa : Răzvad. Săcueni, Adinca, Gura-Ocniţei, Văcăreşti, Colanu, Mahalaua Sîrbilor, Ulmi, Aninoasa, Şotînga, Nisipuri, Corbii-Mari, Costeşti şi
altele.
15 aprilie : 55 de ani de la moartea lui Gheorgr.e Oprescu, militant al mişcării
muncitoreşti (n. 1876 în satul Izvoa:re-Dîmboviţa).
15 aprilie : 35 de ani de la moartea gravorului Gabriel Popescu, înmormîntat la
Vulcana Pandele (n. lBGG).
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22 aprilie : 75 de ani de la moartea lui Ion Ghica, inmormintat in capela de

la Ghergani (n. 1816).
27 aprilie : 100 de ani de la moartea lui Ion Heliade Rădulescu (n. 1802).
aprilie : 450 de ani de !a bâtAlia care a avut loc la Tirgovişte - una dintre
cele 20 de bătălii purtate cu turcii de către oastea voievodului Radu de
la Afumaţi.
aprilie : 40 de ani de la demonstraţia de protest a muncitorilor din Şotînga, Doiceşti, Vulcana Pandele, Aninoasa, Măneşti, Gheboieni, Tătărani, Izvoare,
Glodeni.
1 mai : 40 de ani de la aparitia revistei .,Steluţa" editată de I. C. Vissaricm.
1 I mai : 15 ani de la moartea scriitorului Camil Petrescu. 1n romanul său „Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război" a evocat Tîrgoviştea.
participarea regimentului 22 infanterie-Dimboviţa la luptele purtate in
1916-1917.
22 mai : -115 ani de la prima atestare document.ară a localităţii Mogoşeşti-Drago
mireştl.

aru de la moartea dramaturgului Ion Luc.a Caragiale. (n. 1852).
1n satul natal, I. L. Caragiale - Dimboviţa, se află o expoziţie permanentă.
11 iunie : 30 de ani de la acţiunea patrioţiloc tirgovişteni, la Arsenalul armatei,
pentru sabotarea dictaturii antonesciene şi a războiului antisovietic.
16 iunie : 51D ani de la victoria obţinută in apropierea Tî.rgoviştei de către
oastea lui Vlad Ţepe.ş asupra ennatelor turceşti ale :lui Mahomed al Ii-lea
4 Iulie : 400 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Săteni-Ani-

9 Iunie : 60 de

noasa.
9 iulie : 480 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Runcu.
12 iulie : li5 de ani de la moartea lui Ienăchiţă VăcărPScu (n. l HO).
13 h.die : 455 de ani de la aşezarea primei pisanii cunoscute la biserica Sf. Vineri din Tirgovişte, dupA tradiţie şi cercetările arheologice, datată în prima
jumă.tate a secolului al XV-lea.
14 iulie : 4-10 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Fieni.
14 iulie : 55 de ani de la moartea eroului tirgoviştean maiorul Ion Coravu, că

zut in lupta de la

Mărăşti.

16 iulie : 65 de ani de la moartea pictorului Nicolae Grigorescu

(n. în satul

Pitaru-Dimboviţa).

17 iulie : 395 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Buciumeni.
17 iulie: 90 de ani de la moartea lui Pantazi Ghica, inmonnintat la Ghergani
(n. 15 mart!e 1831).
28 iulie : 385 de ani de la prezenţa în Ttrgovlşte a cAIAtorulul ltaH11.n Pascal
De'Marini Poli de la care ne-a rămas o relaţie documentară.
4 august : 140 de ani de la publicarea în „Curierul românesc" a poeziei lui Grigoce Alexandrescu ,.Adio la Tîrgovişte".
5 cUJguat : 520 'de ani de la prima atestare documentară a localităţii Teleşti
LudeşU.

6 august : 380 de ani de la prima atestare documentară a localităţilor Pietroşiţa
şi Dealu Mare-Buciumeni.
20 august : 100 de ani de la naşterea militantului socialist, prof. Raicu Ionescu
Rion cace în perioada 1893-1895 a funcţionat la gimnaziul din Tîrgovişte
(m. 1895, fiind înmormintat la cimitirul din Tîrgovişte).
august : 40 de ani de la acţiunea de protest a muncitorilor şi ucenicilor de
la societăţile .,Creditul minier" şi „Astra română·' din Moreni.
2 septembrie : !130 de ani de la victoria obţinută asupra turcilor, ,pe rîul IDlomiţa, de oastea românească condusă de Iancu de Hunedoara.
18 septembrie : 115 ani de la naşterea în Tîrgovişte a scriitoarei Smaranda
GheC>Tghiu (m. 1944).
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20 septembrie : 340 de ani de la ocuparea scaunului domnesc al Ţării Române.şti de către Matei Basarab (1632-1654).
septembrie: -140 de ani de la moartea voievodului Vlad înecatul (1530-1532.),
înmormîntat la mănăstirea Dealu.
3 octombrie : 35 de ani de la aşezarea pietrei fnndamentale a Muzeului de istorie din Tîrgovişte (azi Muzeul de arheologie).
20 noiembrie : 120 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu care a cunoscut,
a cercetat şi a evocat istoria Tîrgoviştei.
sfîrşitul lunii noiembrie : 525 de ani de la ocuparea scaunului Domnesc al Ţării
Româneşti de către Vladislav aJ Ii-lea (1447-1456), înmormîntat la mănă
stirea Dealu. Precedesorul său, Vlad Dracul este ucis în luptă.
6 decembrie : 100 de ani de la naşterea pictorului Gheorghe Petraşcu care între
anii 1922-1942 a locuit şi a creat opere de artă la Tîrgovişte.
15 decembrie: 365 de ani de la redactarea de către Gheorghe Palamed a cronicii versifi,cate privind faptele lui Mihai Viteazul.
16 decembrie : 390 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Băr
buleţ.

26 decembrie: 415 ani de la moartea voievodului Pătraşcu cel Bun (1554-1557),
înmormîntat la mănăstirea Dealu.
20 martie : 320 de ani de la tipărirea cărţii „îndreptarea legii•' la Tirgoviste.

430 de ani de i1a

apariţia

hărţii

ţărilor

romane a lui J. Honterus, în care este

consemnată şi Tîrgovişte.

390 de ani de la zidirea bisericii lui Stelea cupeţul, pe locul căreia a fost ridicată în 1645 ctitoria lui Vasile Lupu.
235 de ani de la ultima distrugere a palatului şi bisericii domneşti, de către turci
60 de ani de la inaugurarea unei expoziţii de antichităţi în casa Fussea (colecţia Saint-Georges).
60 de ani de la apariţia volumului „întuneric şi lumină" al scriitorului tîrgoviştean I. Al. Brătescu Voineşti.
40 de ani de la revolt.a ţăranilor din satul Sperieţeni.
PETRE CRISTEA
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RECENZII

.,CONTRIBUŢII

LA ISTORIA CULTURII ROMANEŞTI"
DE P. P. PANAITESCU

(Editura „Minerva",

Bucureşti,

1971)

Recenta antologie a lui P. P. Panaitescu reuneşte studii de mai mică intmdere publicate sau susţinute la diferite sesiuni ~tiinţifice fiind divizată în
trei marii spaţii spirituale : Cultura în limba slavonă secolele XV-XVI, cultma
în limba română, din secolul XVII şi relaţiile culturale româno-slave.
Abia stinse ecourile lecturii volumului ,.P. P. Panaitescu în ~umina scrdsorilor din tinereţe", alcătuit de o soţie uimitor de devotă, şi care releva latura
umană a savantului, recenta antologie ne readuce pe făga•;;ul cunoscut al erudiţiei sale.
,,Aproape nu există capitol din sintezele de specialitate (istoria literaturii
vechi-n.n.) care să nu-i fie tributară pentru informaţicle de bază şi pentru interpretarea faptelor", contribuţia sa, asemănîndu-se în acest sens cu contribuţiile lui B. P. Haşdeu, N. Iorga, Ion Bogdan, P. P. Panaitescu depăşind cercetători ca N. Cartojan, St. Ciobanu, N. Drăganu, G. Pascu prin amploarea şi varietatea pl'eocupărti.Jor, după cum afirmă în pref.ată entuziastul şi seriosul cercetător Dan Zamfirescu.
Ştiind că o importantă secţiune a culturii noastre feudale o constituie şi
cultura ce a fiinţat pe aceste meleaguri în acele secole revolute desigur că apariţia recentă a antologiei a fost întimpinată aici cu interesul afectat numai unui
adevărat eveniment editorial.
Nu există caipitol caiie să nu ne intereseze în exclusivitate, fie că e vorba
de „Cultura feudală", fie „lnceputurile dreptului scris în limba română", fie evident „Liturghierul lui Macarie" (1508) şi începuturile tipografiei in ţările TOmâne".

Ultimul, studiu prilejuit de împlinirea a 450 de ani de fa prima cairte
in Tara Românească, oferă un studiu bibliografic al exemplarelor aflate
în ţară, descripţia ornamentelor şi filigranelor, a legăturilor comentînd mult
disputatul loc al tipăririi acestuia. P. P. Panaitescu opiniază că locul de tipărire
este mănăstu-ea Dealu de lîngă Tîrgovd.şte. (Vechile opinii : Al. Odobescu-Mrea. Dealu şi Veneţia; E. Picot - Tîrgovişte: N. Iorga - Tîrgovi.şte, M-rea Dealu
sau Bistriţa, G. Pascu - Tîrgovişte etc.). P. P. Panaitescu aduce ca argument
pentru supoziţia sa ornamentele de piatră în stil armenesc de la Dealu apropiate
de cele ale frontispiciilor „Liturghierului" şi elementele cronologice secundare :
crugul soarelui, al lunii, indictionul, aflate atît în postfeţele celor 3 cărţi românoslavone tipărite între 1508-1512, cit şi în pisania din 1502 a mănăstirii Dealu.
Stilul simplu, strălucitor de atîta claritate, fineţea observaţiei, logica strictă
a argumentaţiei, amplitudinea investigaţiei, iată cîteva din calităţile puternicei
pr,;,zenţe spirituale pe care a constituit-o în cultura românească P. P. Panaitescu.
Nouă, volumul ne-a făcut impresia unei captivante cărţi de călătorie, de călătorie
miraculoasă
în lumea vechilor cărţi ,româneşti, unde kilometrii sint pavati cu
pietre ciudate, chirilice, plămînii se umplu de mireazma foii carbonizate de
timp, iar tîmplele zvîcnesc de tensiunea gîndurilor şi a emoţiei.
C. M.

tipărită

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

.,PAGINI NESCRISE DIN ISTORIA. CULTURII ROMANEŞTI"
DE ŞT. BÂRSANESCU

(Editura Academiei

R.S.H.,

Bucureşti,

1971)

lată o carte la care eşti nevoit recenzînd-o - să scrii pînă şi despre
prefaţă. Pretata constituie o excelentă pledoarie pentru istorie cel mai mare
capitol moral al unui societăţi pentru prospectarea viitorului. (Colajul de cugetări

-

Paul VaJery, Fr. Kuntze, Th. Ziehan, J. P. Sartre, Miron Costin fericit în final prefaţa).
Autorul se bazează, în special, pe \'olumele „Documente privind istoria
României" încercînd să exhaustiveze informaţiile despre cultura noastră veche.
Nu este singura lucrare de istoria culturii ce foloseşte acest corpus de acte,
putînd fi deci enumerate „Istori3 literaturii române·' (voi. I) şi cele două istorii
ale muzicii aparţinînd lui Petre Brâncuşi şi lui R. Ghircoiaşu.
Studiile lu; St. Bârsănescu. astfel direcţionate împing cu secole înapoi datarea primelor instituţii culturale 1·omâneşti (Mănăstirea de călugări greci de
la Cenad, Academia lui Alexandru cel Bun}, stabilesc influenţele culturale ( Elepunctează

mente de
ficţia

cultură

pedagogică

filozofico-pedag0gică

patristică

a gîndirii
românilor cu marii filozofi greci etc.).

în tările române în secolul XV. Semrâlui Ion Hrisostom, Contactul cultural al

Ştefan Bâ.rsănescu pledează pe bază de documente
învăţămînt prin predică (ca formă de realizare). a unui
(la fiii de boieri), a învăţămîntului pentru citeţi şi grămătici.,

învăţămîntul

de

grămătici

O asemenea

de loc modest acea „ars notal'ia"

existenţei unui
învă(ămînt în familie

asupra

pentru cohm·tele întregi

bucw·ă de un studiu atent, insistîndu-se şi asupra „programei".
şcoală se citează la Curtea de Argeş, la Tîrgovişte, unde se semna-

s"!

lează şi un nastavnic (profesor).
Insatisfacţia mărturisită a autorului pentru formulările cuprinse în istoriile noastre. formulări de tip : ,,folclorul românesc este o realizare foarte veche
a ... ", plutind în vag este înlăturată prin studiul „Elemente de cultură folclorică.
Un preverb din 1387 la români. Semnificaţia lui filozofico-pedagogică". Insatisfacţia este mărturisită de altfel şi pentru alte capitole ale istoriei culturii noastre. Pentru a ne continua ideea, putem spune că pînă astăzi nu avem o privire
i;;torică asupra folclorului deşi sînt întîlinite numeroase date, fără a stîrni interesul pentru sinteză.
Interesante sint şi studiile de cultură comparată. (Cultura şi instituţiile
instructiv-educative din secolul XIV şi XV din ţările vecine).
Prin cartea lui Ştefan Bârsănescu, simbolica VIA SACRA a cullurii noastre capătă noi dale.

GALIA MANOLESCL'
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S lJ ,\\AR
Pag.
50 de ani de
GHEORGHE S. STAN

luptă

sub steagul partidului

Răscoala

-

ţăranilor

din

1888

în

jude~ul

Dîmbovi(a
EUGEN FRUCHTER
şi GABRIEL MIHAESCU

7

-

Noi documente privind activitatea socialistilor dimboviteni în preajma creării P.C.R.

17

MIHAI RACHIERU si
VIRGINIA NISTOR (Ploieşti)
ION TOACA (Bucureşti)
-

Documente privind mişcarea muncitorească
clin Moreni în ar:.ii 1930-1035 .

41

0

Mărturii

priYind

P.C.R. din
.

judeţul

organizaţiei

activitatea
Dîmboviţa

în anii ilega-

59

lităţii

GHEORGHE T. IONESCU

25 ani de la alegerile partamentare din noiembrie 1946. Contribuţia forţelor democra-

-

tice din judeţul Dîmboviţa,
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