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DES PREUVES ARCHEOLOGIQUES ET DOCUMENTAIRES
D'ARGES SUR LA PRATIQUE DES METIERS
JUSQU'A LA FIN DU PREMIER MILLENAIRE
APRES JESUS-CHRIST

Filofteia PALLY

Ensemble avec Ies decouvertes sur la Yallee Dârjov 1, la Vallee de l'Olt2,
la Vallee Muierii3, Plapcea et Teslui 4, Ies outils eopaleolithique trouves dans
Ies rivieres de Dâmbovnic, Mozacu et Neajlov (tous convaincants pour
demontrer l'existence d'activites humaines a partir du paleolithique inferior) 5 ,
forme, dans la zone Argeş, un puissant centre de l'activite humaine au cours de
paleolithique inferieur en Europe, principale relation de lien entre l'Afrique et
l'Asie du Sud - Est, qui etaient, jusqu'a tout recemment, Ies seuls zones qui
connaissaient la culture de gravier6 . Etudie avec beaucoup de patience et de
perseverance, pour cinq ans, sur une longueur d'env. 40 km, entre Pitesti et
Ioneşti 7 , sur la vallee d' Argeş on identifie un materiau similaire a celle de la
vallee de Dârjov - silex d'eau douce, comme Ies petits rochers. II y avait
identifie deux elements similaires a ceux trouves dans Ies vallees au-dessus
mentionnes, fait de petits cailloux de la riviere, de bonne taille, faciles a
manipuler, avec des formes bien definies, des outils appropries de besoins
fondamentaux de l'homme: pour bris, decoupage, ebreche, etc. (Choppingtool). La recherche de la seconde moitie du XXe siecle ont montre que la
viticulture est un des metiers Ies plus anciens des habitants de la region des
C.S. Nicolaescu Plopşor, I.N. Moroşan, Sur la commencemellf al du paleolitlzique en
Roumanie, în Dacia, NS, III, 1959, p. 9- 33.
C.S. Nicolaescu Plopşor, Des nouvelles decouverte.1· paleolitlzique.1· en Roumanie, en Des
problemes d'anthropologie, voi. II, 1956, p. 83 - 86.
Ibidem.
C.S. Nicolaescu Plopşor, Des ge11S de l'âge ancienne de pierre, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică,
1965, p. 49.
I. Nania, Une nouvelle decoul'erte dans le paleolitlzique i1!ferie11r d'Argeş en SCIY, XV, 4,
1964, p. 520.
Ibidem.
I. Nania, le domaine de la rnlture du gravier en Roumanie, le Musee de Pitesti, Des
recherches et des communications, Piteşti, 1968, p. 17-22.
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Carpates - Danube; Ies cucutens cultivees l'especes Vinifera Saliva D.C.,
originaire de la vigne sauvage, et Ies gumelnitens de Teiu - Argeş, recouvraient
8
Ies logements avec leurs gerbes de roseaux, !ies en vigne corde •
Des preuves archeologiques relatives a la culture fruitiere, manquant
jusqu'a present, mais ii est raisonnable de supposer qu'il s'agissait d'une activite
economique au Neolithique, depuis la cueillette des fruits sauvages ii y a
9
1.500.000 annees, de la periode de culture de gravier . Le premier outil
arboricole a ete decouvert sur la vallee de Mozacu, sur la terrasse orientale du
tell Gumelnita d'ici, houe et hache, dans le meme temps, a ete transforme dans
une pierre dure et utilise par des gens de Gumelnita Teiu, dans le sud du comte
d'Arges, a ete decouvert par hasard en avril 1962, dans une zone d'habitation de
la colonie. La piece, une hache a la croix, a une longueur de 13,8 cm, avec une
largeur maximale dans le trou, pour placer la queue de 5,7 cm; mesuree a partir
du trou central; houe s'agit 6,2 cm et la hache et de 7,6 cm, largeur de la lame
d'houe est d'environ 4,2 cm et 3,7 cm la lame de la hache. Le trou pour placer
la queue est de 1,8 a 2,0 cm. Datee de la culture Gumelniţa B, apres le nom de
la localite respective, outil avait double role: pour trancher et le creusement. II
s'agit d'une innovation ingenieuse des gumelnitans, susceptibles de contribuer a
creuser la terre autour des arbres et la coupe des pousses 10". Une autre
decouverte, celle d'une hache de cuivre de type Vidra, a trouve sur le site situe
a 80 ma l'ouest de la maison, dans laquelle l'outil constate ci-dessus est trouve,
prouve que Ies haches avec Ies Croix-bras ont apparu a Gumelniţa B, en tant
que resultat des pratiques agricoles, ils renforceront dans la culture Coţofeni.
Dans la zone d' Arges, pour eneolitique, ont enregistre une veri table explosion
des stations, gui appartiennent tous a la culture Gumelniţa, en particulier, la fin
de celte culture - la phase Gumelniţa BI. II y a beaucoup de colon ies comme
site, trouves dans le comte du sud: dire la Surduleşti (sonde 1946), Măgura de
la Eleşteu, le village Miroşi, a ete l'un des premieres etudie dans le domaine
roumain de celte cultu re 11 •
Deux niveaux habites ont ete trouves dans Ies traces du haut, en etant
identifies trois maisons 1 ~ brulees. Materiaux archeologiques provenant du site
de Surdu Ieşti sont Gumelniţa phase BI. Entre 1959 et 1963 ont ete etudies Ies

lJ

10

li

12

I. Nania, Le pre111ier ottlil arborirnle 11tili.1·e dans 11otre pays, en ARGESSIS, IX, 2000,
Piteşti, p. 15-17.
lbide111.
Ibidem.
D. Măndescu, Le fin de l'ert' de la pierre et le (h,b11t de /'he du metal dans la regim1
d'Argeş, en ARGESSIS, XII, Des et11de.1· et des co1111111111irntions, Piteşti, 2003, p. 59 - 72.
M . Petrescu Dâmbovi1a, De.1· recherche.1· archci<J/ogique.1· ii S11rd11leşti, en Materiaux I,
1953, p. 523 - 542.
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sites Teiu I et Teiu 2 13 , Ies deux Gumelniţa B l, Teiu l etant le premier et parmi
Ies quelques sites archeologiques Gumelniţa avec une enquete approfondie. En
1985, au Popeşti, a la limite sud d'Argeş, a un sit Gumelniţa BI, a ete devoile
deux villages, avec une surface riche en materiei specifique 14 • Le dernier site
Gumelnita, etudie dans Ies campagnes successives dans Ies annees 2000 et
2001 15 , est !'un a „Ziduri", „Măgura (de la forteresse), village Mozăceni,
detenue par Ies six niveaux de vie, Gumelniţa phases B l et A2 16 • Les sites
Negraşi, „Măgura Căluşarilor 17 ", Leşile, Măgura lui Gorea, Teiu 18 , Morteni,
sont connus que par recherches de surface, l'inventaire trouve ici, surtout a la
ceramique, etant specifique de Gumelnipa B l, figurines anthropomorphes et
zoomorphes, materiei lithique, des outils d'os et la come etc. On remarque Ie
faible nombre de pieces de metal (cuivre), mais differents, provenant
uniquement du Teiu (aiguille, deux poinc;ons, un marteau d'hache - Hammeraxt
- type Vidra), Ziduri (percement de Gumelniţa niveau A2, lame de couteau de
niveau superieur Gumelniţa B l ). Les logementes, six, ont ete decouverts dans
le demier niveau de Gumelniţa B 1 19 du Teiu sont groupes dans Ia zone central
et nordique de l'espace d'habitation.
Nous remarquons le plan ovale, pour la plus grand d'entre eux (qui peut
etre considere comme une grange ou un depât alimentaire, l'emission proposee
par la grande quantite de grains carbonises retrouves a l'interieur et a
proximite), Ies autres ayant le plan rectangulaire. Autres decouvertes par
hasard, attribues pour le fin d'eneolithique, tout aussi important, se refere au
depât de Ia Leşile, „La Purcărie", Teiu. Composee de cinquante outils de silex
de pierre et de figurines anthropomorphes, recueillis dans un pot en argile,
decouvert par hasard en 1960, tombant dans la culture en phase Gumelnita
B 120 • Â ces, nous ajoutons: hache a cuivre, avec Ies bras croiser, decouvert p;r
n
14

15

16

17

18

19

20

I. Nani a, Les residents de Gume/nita a la lumiere de la recherche de Teiu en SAi, 9, 1967,
p. 7 - 23.
T. Ciotlan, Des recherches archeologiques de Popeşti, le departement d' Argeş, în
ARGESSIS, VI, 1995, p. 5 - 12.
D. Măndescu, le tel de Gulmeniţa de Ziduri (la commune Mozăceni, Argeş) en
ARGESSIS, X, 200 I, p. 7 - 19; Idem, Des recherches archeologiques sur la Valee du
Dâmbovnic, en ARGESSIS, XI, 2002, p. 31 - 38.
D. Măndescu, le fin de /'ere de la pierre „, op. cit„ en ARGESSIS, XII, Piteşti, 2003,
p.59-72.
D. Măndescu, Des recherches archeologiques
sur la Vatee du Dâmbovnici, en
ARGESSIS, XI, 2002, p. 39 - 40.
I. Nania, Deux depots d'outils neolithiques decouvertes dam le di.vtrict de Costeşti (la
regim1 d' Argeş), en SCIV 16, 1965, 2, p. 316.
D. Măndescu, Le.fin de !'ere de la pierre„. op. cit„ p. 59-72.
I. Nani a, Deux deptm d 'outi/.1· neolithiques decouvertes dans le district de Costeşti (la
regim1 d' Argeş), en SCIV, 16, 1965, 2, p. 311 - 316.
https://biblioteca-digitala.ro
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hasard en Berevoieşti, en „Vârful Văii lui Andrei ", appartenant au type
Ariuşd, rares au sud des Carpates; le sceptre zoomorphe du Cornăţel-Buzoieşti,
realisation artistique exceptionnelle et une piece unique, dans I' espace de qu 'on
parle 22 soient survenus sous l'influence des groupes est des bergers nomades,
nes dans Ies steppes nord-pontiques, un premier signal de la presence du cercle
culturel Cernavodă !2 3 , dans la zone d' Argeş. Avec un certain lignage
Gumelniţa, on note la presence du groupe culturel Brăteşti, visibles, en
particulier, dans le repertoire de ceramique. Ce groupe Oli )'aspect culturel a ete
imputee a un „retrait" de la population Gumelniţa dans Ies collines, a la suite
de son entree dans la zone du nord de la propagation de la population nerd Pontique, qui a donne naissance la Culture Cernavodă I. Une quantite
impressionnante de fragments de poterie Brăteşti mise en page, ainsi que des
morceaux des briques et des morceaux de poids d'argile ont ete recoltes a
Cîmpulung, du district „Apa Sărată", sur la haute terrasse a droit de la riviere"
Râul Târgului, suite a une glissement de terrain.
Les colon ies Coţofeni sont encore peu nombreux dans la zone d' Argeş. II
souligne le village fortifie de Mozăceni (connu seulement par recherche de
surface et trouve par hasard) que, au moment de la publication de
monographies de celte culture, etait consicleree comme la plus orientale colonie
de l'aire de repartition 2-1. La decouverte signalee ici - une hache en bronze de
type Jaszladany2 5 . On peut signaler du logement enquete en 1957, Retevoieşti,
Cotul Mătuşii- village Pietroşani, ou une colonie, Coţofeni, superpose une
habitation dont la ceramique presente des affinites avec „Sălcuţa IV 26 ",
effectivement la ceramique Brăteşti et des fragments de poteries decouverts par
27
hasard dans Cotmeana indiquant un site, Coţofeni. Au lieu de cela, la culture
Glina (Glina III) est beaucoup mieux representee. Parmi Ies complexes de
logements, beaucoup ont fait des recherches archeologiques, comme ceux de
Bucşeneşti - Loteşti", Solovanu - village Ţiţeşti, Valea Iaşului, le site ou a ete
decouvert, entre autres, un creuset, une piece unique de la culture Glina 28 ,
Domneşti „Treime". La colonie de Şerbăneşti, - Rociu 29 ont ete signales de
fortifications de terre, extremement rare pour la culture Glina. li est
21

21

22

::!J

FI. Mîrtzu, Une ltache ... , en SCIV, 13, 1962, I, p. I OI - I 03.
D. Măndescu, T. Cioflan şi R. Maschio, De.\' 11011vea11x aspect.\· ... , p. 19 - 24.
E. Tudor, Un aspect cu/turei post - g11111elnifea11 dCcotl\'ert dans la region de co/line.\· de la

Muntenie, en SCIVA 28, 1977, I, p. 51.
2

~

25
26

27

28
29

P. Roman, U1 cu/ture de Co(<~feni, p. 13
I. Nani a, Le premier mttil .. „ p. 16
D. Popescu şi D. V. Rosetti, Les cre11.w!111e11ts ... , p. 702 - 708.
C. A. Bărbulescu, Une nouvel/e <il~co11t'erte ... , p. 43 - 4 7.
Chr. Schustcr, Le periode hât(f .. , p. 21 O.
T. Cioflan şi R. Maschio, Les cre11se111e11t.\· ... , p. 7 - 14.
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particulierement important la zone „Valea Calului", „Dealul Iordanului" Şuiei, pose sur une pente en terrasses artificielles a l'ouest. Â la suite de
fouilles en 1974, aValea Calului.
Trois niveaux ont ete trouves avec de fortes affinites Schneckenberg
Glina, au niveau inferieur est de type ceramique de Brăteşti 30 • D'autres stations
Glina sont connues: la Vallee du Mozacu et Glavacioc, „Mănăstirea", la
commune Ştefan cel Mare 31 . Beaucoup d'autres ont ete signales a la suite de
decouvertes par hazard de la poterie: Rudeni „La Cocina", la commune Şuiei,
Bârzesti, „Pe Pod", la commune Hîrtieşti.
Pour la phase avancee de la culture Glina, peut etre le depot des haches a
cuivre, decouvert par hasard sur Dealul Olarului, a Râncăciov, Călineşti 32 • Le
depot est compose de trois haches de bronze, realises par moulage. La
recherche a montre que le depot de surface des haches de bronze peut etre
reliee a une habitation Glina III, par des pieces de ceramique sur Dealul
Olarului 33 • Plus tot dans la zone etudiee, ii y a eu un type ala hache Glina avec
Ies bords releves, trouve par hasard dans Retevoieşti, „Vallee de la Croix 34".
Un marteau de roches dures, avec trou, decouvert dans le village Cornătel,
Buzoeşti - Argeş, achetes en 1995 35 par le museum d' Argeş, est une piece tres
interessante. Une breve description de celui-ci indique que l'un des bords est
une tete sculptee, avec Ies yeux et Ies incisions, compose de trois lignes
paralleles, comme un symbole de la sellette. La piece specifie le debut de la
transition de l'Âge du Bronze, provenant des sceptres zoomorphes representant
des tetes de chevaux, sur toute la gamme de la region de la Volga et dans Ies
Balkans occidentaux. Sceptres avec des representations de tetes de chevaux
(attribut de statut social avec des implications religieuses, dans Ies annees 4000
a 3700, Cucuteni) sont lies a la soumission a l'ouest d'elements originaires de
l'Est 36 , dans Ies steppes au nord du Pont et Ies regions de steppes de l'Ukraine,
connu que la premiere vague (Kurgan) en Europe centrale et Europe d'est,
vague l'indo-europeenne, gui a penetre dans I'environnement complet Cucuteni
A4, respectivement, au sud des Carpates, Gumelniţa B l. Entre 1970-1980, la
30

31

32

33

34
35

36

E. Tudor, Sur certaines synclmmisations cu/ture/Ies dans le periode du debut d'âge du
hronze, SCIV A, 3, 1982, p. 94 - I 00.
Chr. Schuster, op. cit., p. 192.
A. Vulpe, Varia archaeo/ogică (11).Le depât des ltaches de Râncăciov - Argeş, en Thraco
- dacica 9, 1988, I - 2, p. 207 - 21 O.
P.I. Dicu, Les indigenes dans Ies documents arcMologiques, en Argeş 12, 1977, 4 (110),
p. 4.
D. Popescu, O.V. Rosetti, op. cit., p. 708.
D. Măndescu, T. Cioflan, R. Maschio, Des nouveaux aspects de eneolithique tardif dans
l'Arges, în ARGESSIS, IX, 2000, p.19-24.
V. Dumitrescu, L'art neo/ithique en Roumanie, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1968, p. 83-84.
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collection archeologique de l'ecole de Recea rejoint d'autres decouvertes du fin
du Neolithique: deux marteaux de pierre, des morceaux de silex, une pointe de
37
fleche en pierre, toutes provenant a l'interieur du village • Ă )'ere de
neolithique tardif, „en passant des menages plus forte, fondee sur une vie
sedentaire d'une communaute qui a developpe des siecles durant, a la meme
place, comme c'est le cas, meme Popeşti. Les enquetes menees par des fouilles
archeologiques, deux maisons ont ete decouverts dans la section no. I et du
logement dans la section no. 2. La maison no l du section n° I., ete de surface
en forme rectangulaire. de dimensions 3,70 m de long et 1,70 m de large, fait
en pala<;on. Ce boîtier doit etre plus importante, parce qu'on a trouve un foyer
rectangulaire, longueur 1,50 m, largeur 1,40. Au-dessus du foyer, sur une
longueur de 1,60 m, est une couche d'ocre jaune. Ces foyers, avec 4 c6tes et le
milieu de culture de haute, connue sur le territoire de la Bulgarie Gumelniţa et
Ariuşd. Dessus du foyer, ont ete trouves: deux concassage, dix pieces de
l'emballage, un bol de pot, un pot de culte, des tasses, des morceaux de silex,
des ossements ,d~ plusieurs especes animales, foite avec beauco~f de soin •. ~es
morceaux de resme, et des fragments de deux statues de femmes- . Dans m1heu
de la maison, ete decouvertes deux fosses avec de pilliers, pilliers susceptibles
de sutenir une table ou une chaise en bois.
Dans la deuxieme maison sur la section I, montre une masse epaisse de
logements, rectangulaire irreguliere, avec des parois presque plein sud, avec Ies
dimensions suivantes: - longueur: 5 m (mesuree a la moyenne) et la largeur 2,8 m (a droite d'entree), mi-sud avec une largeur de 3 m et le nord de 2 m. Une
autre serie de logements Gumelniţa emerge, en cochant la section II. Piliers
reveles des traces d'une hutte de forme ovale et irreguliere, de la troisieme
maison, dont le plancher est fait de terre dure, battu et ferblantier, avec une fine
couche d'argile tres fine qui, par incineration, est devenu noir. Ce materiei a ete
trouve dans Ies outils de traitement de come de cerf: un come avec deux bras et
une houe de bois de cervides, des outils de silex (un grattoir couteau lamellaire
fragmente, deux pieces de l'outil, cinq forts eclats de silex calcine, huit
peruteures de quartz cristallin, un attaquant d'une telle pierre, cassee en deux),
et des nombreux fragments de ceramique avec un pot courbe du corps, equipe
de deux poignees. Pendant la, le developpement de la communaute culturelle
Gumelniţa sur Măgura, de Popeşti, vivaient dans des huttes construites
directement sur le terrain, avec des parois droites et de toit conique construit
39
au-dessus . Grandes maisons avaient des murs et le toit en deux pentes et leur
forme est carree ou rectangulaire. Reglement a ete une ville fortifiee au Popeşti
J?
38
39

D. Măndescu, T. Ciotlan, R. Maschio - Des 110111w111x aspects... , p. 19-24.
T. Ciollan - Les recherches .. ., p. 5-12.
Ibidem.
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renforce par de vague de terre. La recherche de la vague de defense et ses
elements de construction qui montre que le bastion est plie et fa~onne autour de
la circonference d'environ un tiers du plateau actuel. Le versant du nord mesure
60 m, tandis que le sud se tourne vers le sud-est et s'etend sur la pente. D'autres
decouvertes funeraires dans la zone d' Argeş, appartenant a l'âge du bronze, est
caracterisee par l'apparition tumulaires, ou de nombreux tumulus sont prepares
dans Ies groupes.
Le rite utilise n'a pas ete identifie, manquant l'inventaire a l'enterrement.
Necropole de Ţiţeşti, „La Pietriş", se compose de 25 tumulus, dont deux
seulement sont etudiees. D'autres combinaisons de tumulus, du comte, sont a
Beleţi-Negreşti et le bord du nord - est du village de Zama Rece - Căteasca,
necropole des trois tumulus sont facilement visibles sur le câte gauche de A 1
Pitesti - Bucarest. Spectaculaire ensemble de tombes (inhumation et
d'incineration), trouves de la seconde moitie du XIXe siecle, la zone de bas
montagne - Cetăţenii din „Deal Malul Cornului" et „La Cruce", Cetăţeni,
40
Campulung Muscel, le district de Apa Sărată - ii appartient aussi au Âge du
bronze, de Muscel. La mode, tombes funeraires avec cyste en pierre sont
portees presque toute la duree du troisieme millenaire avant J. C.
Le Group „Ferigile" est )'aspect de la culture materielle, caracteristique
pour la zone des Carpates et l'Oltenie, d' Argeş periode de la fin Hallstatt41 • Des
fouilles menees en 1965 dans la necropole tumulaire Tigveni, Argeş, ont
apporte des nouvelles donnees sur la connaissance du groupe culturel. Dans Ies
sols anciens, dans le centre de turnule numero I, a ete constate une tasse,
contenant des morceaux tres de charbon et d'os calcine. Urne etait recouvert
d'un bol avec la jante rainures. On a trouve: une perle bleue en verre, quelques
fragments isoles de la poterie, la plupart appartenant aune bols evasee avec des
rainures a l'interieur et d'un couteau en fer 4 .
Du second Âge du Fer, le materiei archeologique provenant de
campagnes de fouilles anciennes (I 940-1941 et 1956-1972), de Dinu V.
Rosetti, Cetăţeni-Arges, une partie des morceaux est entree dans Ies collections
du Musee d' Argeş, sont des preuves significatives de la civilisation getics
locales ci-dessous. L'imitation dace locale apres Ies tasses delienne, des pots a
decor en relief est en bas (avec une decoration en relief) fait le modele, et la
partie superieure (levre epaissie et legerement retrousse a I' exterieur) modele a

4

°

41

42

Chr. Schuster, op. cit., p. 126 - 136, 169 şi 187 - 188.
A. Vulpe, La necropole de hal/stat de Ferigile (Une monographie archeologue), en La
bibliotheque d'archeologie 11, Bucureşti, 1967, p. 83 şi passim.
A. Vulpe, E. Popescu, Des nouve/les dates concernant le group Ferigile din Argeş, dans le
Musee de Piteşti, Des etudes et des communications, Piteşti, 1968, p. 23 - 31.
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la main. Le pot a une composition d'argile fine, de bonne qualite, couleur gris
fonce, obtenue en reduisant la combustion.
Ă cote du bol (assiete) delian a Cetăţeni, ont ete decouverts et deux
fragments de la part ie inferieure des imitations, con nu aussi apres de fouilles
anciennes 43 . Les replicas locaux des types produits a Delost et a Megara, bols
deliene avec decor en relief s'etait propagee essentiellement - au sud (en
particulier, la plaine de Valachie). Alors que la plupart de cette categorie est
faite tour de potier et en imprime, ne lui manque aucune des copies, comme
celle de Cetăţeni, dont la partie superieure est fac;onne a la main - on souvient
· · 1es b os
1 d,ecouverts en „ s prancenata 44 " ou 1es part1es
· d u s1·1mmc
· 45·.
1c1
Ă Cetăţeni, ont ete trouvees des pieces et des ornements et de la nature
46
spectaculaire: la beaute du complexe funeraire et du culte , fibulele (une
variete de types: Latene B2 avec l'arc fac;onne en forme d'huit, Latene C 1,
regime Kostrzewski B, avec l'arc en forme de bouclier, (cuillere) Jezerine,
4
kraftig profilierte Fibel, Nauheim, Almgren 236 - Doppelknopffibe1 \ collier
(chaîne) de 16 segments de fi I d'argent torsade, decouvert en 1961, dans l'une
48
des tombes , ou de petits cor-piece en forme (simulacre de rhyton), obtenue en
executant une feuille d'or, decouvert en 1960, la terrasse sur la rive gauche de
49
la Dâmboviţa, „dans le secteur du logement . Parmi Ies parties trouves ici,
meritent d'etre soulevees d'un bracelet et un pendentif, la premiere etant foite
de fii de fer, avec des extremites entrepasses et tordues (Rustoiu type 2a),
50
specifique de la culture dace (des nombreux exemples trouves en Dacia, Ies
analogies Ies plus proches pour la piece, sans parler des nombreux exemples de
bracelets avec la tete enveloppee (type Horedt D3a), en argent, trouvee dans Ies
A

4_1

44

45

46

47

48

49

50

D. V. Rosetti, Le sire archeologique de Cetăţeni, en Materiaux et recherches
archeologiques, 8, 1962, p. 86.
c . Preda, Les geto-daces du bassin de bas /'Olt, Dava de Sprâncenata, en La bibliotheque
d'archeologie 47, Bucureşti, 1986, p. 90 -91 şi pi. XXXVIII I I; XXXVIII a/4.
I. Glodariu, Les colo1111ies daces er dace.1· - romane.1·
Slimnic, en La bibliotheque
d'archeologie 39, Bucureşti, 1981, p. 34.
D. V. Rosetti, li y avair des anwzones en Dacia?, en rev. Magasin historique, 3 ( 11 ), 1969,
Coperta III.
FI. Mîrtzu, Une fibule de rype celtic er 1111e monaie de rype macedonniane d'Anrigon
Gonaras decouverre â Cetci(eni, Muscel, en SCIV, 16, 1965, 3, p. 571.
A. Vulpe, Les colonnies dace.1· de la Munrenie, en rev. Les 111m111mellfs de norre pays,
Bucureşti, 1966, p. 25.
FI. Mîrtzu, Des frag111e11re.1· de rhyron ceramique dace dernuverr â Cetăţeni, Mu.1·cel, en
SCIV, 15, 1964, 4, p. 533.
A. Rustoiu, La meralurgie du bronze c111x daces (sec. li î.a. Chr. - I p. Cl1r.). Des
rechinques, des areliere.1· er produirs de bronz., en Bibliotheca Thracologică, 15, Bucureşti,
1996, p. 94.
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cachettes bracelets daces sont constitues de Dava de Brad 51 et encore un de
Poiana52 , en date de siecles I BC - I AD).
Pendentif est en bronze, realise par moulage, avec le sommet transforme
en un lien, pour la prehension, tandis que le fond a la forme d'un denouement,
avec trois petites protuberances d'une longueur de 3,2 cm. Deux pendentifs du
meme type ont ete trouves dans l'Argeş, Cetăţeni, „Lacul lui Bârcă 53 " et
Mozacu, „Troiţa" et trois analogues pour la piece de Cetăţeni sont celles de
54
Cândeşti (comte de Vrancea), Sighişoara - Wietemberg et Şeica Mică • Les
trois decouvertes dans !'est du comte d'Argeş, effectuees sur une zone
relativement petite (65 km entre Cetăţeni et Ies points extremes du Mozacu),
nous met a dire que la fortification Geto - dace de Cetăţeni, situee sur la vallee
de Dâmboviţa est un centre possible de production de ce type d'ornement,
surtout depuis qu'il est clairement l'existence d'un atelier de bronze 55 .
Pendentif decore globulaire ayant a l'extremite inferieure des lignes
locales qui peuvent etre consideres comme des prototypes du monde oriental
contemporain celtique, des pieces qui ont connu du succes apartir de la periode
de mi Lattene de ]'Europe de !'Est et centrale et continue le stade tardif, la
culture celtique du Danube56 . Â cote de ce pendentif, d'influence celtique se
trouve aussi dans la fibule du debut de Latene, arc ~lie en forme et de huit
segments de la chaîne consistant en fii d'argent torsade 7 .
Un autre point a signaler - le bras de la boussole en fer de l'importation
du monde romain, a ete decouvert dans la colonie dace, meme de Cetăţeni, le
premier outil de ce type connu dans la region du sud des Carpates getes, jusqu'â
recemment, Ies seules pieces de ce genre a travers Ies Daces, etant Ies cinq
compas trouves a Grădiştea Muncelului 58 et autres vestiges decouverts dans Ies
cinq dernieres niveaux de Dava (fortification dace) de Brad. Pieces datant de
51

5

~

53

54
55

56

57

58

V. Ursachi, Zargidava. La fortresse dace de Brad, en Bibliotheca Thracologică, I O,
Bucureşti, 1995, p. 237 şi pi. 206 I 9, 17; 207 I 11.
S. Teodor, Objets de parure de Piroboridava (Poiana.Galaţi), în voi. The Thracian World
at the Crossroads of Civilisations, I, Bucureşti, 1997, p. 392.
A. Vulpe, E. Popescu, Une contrib11tion archeologiq11e a l'er11de de la religion des geto daces, în Thraco - Dacica, I, 1976, p. 219.
A. Rustoiu, op. cit., p. 122 („des pendentifs en croix").
D. Măndescu, L 'atelier de prod11ire d 'ornementes en bronze de da va dace de Cetăţeni, en
Sargetia, 2002.
M. Szabo, Les Celtes de /'Est. Le second Age d11 Fer dans la rnvette des Karpates, Paris,
1992, p. 181.
D. Măndescu, Certaines pieces archeologiq11es deco11vertes dans Ies anciennes fo11illes de
Cetăţeni, en ARGESSIS, Des etudes et des communications, XII, Piteşti, 2003, p. 101 105.
I. Glodariu, E. Iaroslavschi, La civilisation d11 fer a11x daces, Cluj Napoca, Ed. Dacia,
1979, p. 87.
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pre-capitale romaine de la Dacie, pratiquement identiques a la boussole de
Cetăţeni, ont ete etablies pour Ies premieres annees du deuxieme siecle apres
J.C., parce que tous ont ete trouves dans le complexe brute pendant la guerre de
Dacie et de l'empereur Trajan 59 .
L<l transformation des metaux. Metallurgie du fer aux Daco-Getes se
developpe, surtout a la fin de Hallstatt et au debut des Latenes, Ies artisans
locaux fabrique dans leurs ateliers, des outils et des armes. Cristallisation et la
propagation de la culture dace sur le territoire habite a conduit a la metallurgie
du fer generalisee et le fondement de leur centre metallurgique, il est
l'exploitation du mineraux de fer et traitees, comme l'a constate a proximite des
villes trouvees pres de sommets alpins: Grădiştea Muncelului, Cugir, Sebeşel
Ghelar, Teliuc.
Depuis de l'epoque Hallstatt ont-ils pu organiser des ateliers, comme ce
fut le village de Cernat 60 . Â Bucarest, l'enclume decouvert, est en forme de
clou, a cote a ete trouve et une pince 61 • Egalement, a Popeşti on a decouvert:
des pinces, des couteaux et des ciseaux 62 • Parmi Ies elements en fer identifies
aux Daco-Getes, l'inventaire des outils sont necessaires dans l'agriculture: Ies
charrues et Ies couteaux de chasse, des faucilles pour le raisin et des faucilles,
pioches, râteaux, pioches et des houes 63 . Ainsi que des outils agricoles, ont ete
retrouves dans Ies fouilles, Ies outils d'artisanat: des haches, des ciseaux, des
scies 64 , des couteaux et des outils de menuisier.
L'analyse des gisements trouves, note que „Tesla", est un outil tres rares
tres necessaire au charpentier. Sont decrit deux types: „Tesla", avec deux bras
egaux et courbees du corps et peuvent etre utilises de fa~on interchangeable et
sculpture sur bois, et „Tesla", avec un seul marteau tranchant en forme. En ce
qui concerne Ies ciseaux, il existe deux types distincts: rond ou ovale, trouve
65
dans Grădiştea Muncelului, Popeşti, Căpâlna •
Parallelement a ces decouvertes, on a revele des haches daces sous la
forme de „ic", avec la trou de montage, des clous, pointes, agrafes, et des
compas - tous montrant une grande habilete des bâtisseurs, etant similaires a
ceux utilises aujourd'hui. Les armes ont egalement ete faites du fer, ii leur
donne un plus de force et est egalement plus facilement accessible que le

59
60
61

62

63
64
65

Ibidem, p. 88.
Rodica Tanţău, Les artisanats aux daces, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1972, p. 7.
O.V. Rosetti, Un depât d'outils, certains timbres anepigrapliiques et une mo1111aie de la
seconde âge du.fer, en SCIV, XI, 2/1960, p. 391 - 400.
R. Vulpe, Des colonnies daces de la Muntenie, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1966, p. 36.
Rodica Tanţău, op. cit„ p. 9.
Ibidem.
Ibidem., p. I O.
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bronze. Les images de la Colonne du Traian 66 et le monument d' Adamclisi 67
semblent avec des armes getes, y compris: sabre courbe, un arc avec des
fleches, le talon de la lance, des morceaux, des poignards, (identiques a ceux
utilises pour la vigne).
Les influences etrangeres sont visibles dans toutes Ies branches de
l'artisanat, et dane la transformation du metal, un exemple etant le support pour
grille de Bucarest, avec un role dans le menage et Ies rituels religieux - comme
Ies composants communs dans le monde celtique, Ies îles britanniques. Ce type
d'outil, d'origine etrusque a ete adopte par Ies Romains, qui l'ont emmene avec
eux en Italie et dans tous Ies territoires conquis ou des influences culturelles,
comme ce fut le cas avec des daces.
Celles presentes ci-dessus soutiennent !'idee qu'il y avait des ateliers de
metallurgie dans de nombreux endroits sur le territoire roumain, qui montre un
developpement uniforme de traitement des metaux, invoquant la nature des
instruments employes et des produits. II y avait des ateliers specialises, comme
a Sarmizegetusa, ou ii y a une abondance du materiei et d'outils - enclume,
tenailles differenciees plus d'un metre de long - on suggere de la grande
importance de cet atelier.
Les artisans daces ont reussi a obtenir du fer avec une certaine durete,
puis a eliminer, par martelage, des impuretes dans la masse du fer pour
parvenir a l'acquisition d'un metal qui peut etre utilise pour obtenir Ies outils
necessaires a !'economie lors de l'elaboration d'un tel metallurgie du fer vrai.
Cela a ete particulierement importante, consequences pour !'economie Geto Daces, car elle conduit a un developpement rapide et complete des forces
productives. Une large diffusion et dane des outils en fer, y compris ceux de
base tels que le charrue en fer et une hache en fer, a rendu possible la transition
vers la phase d'elevage.
La valorification du fer a conduit non seulement au developpement
agricole, mais aussi celle de l'artisanat et de differencier leurs branches
d'atteindre le stade pour permettre aux moyens de production, des armes, des
ornements et objets domestiques. Des metiers sont devenus une activite
independante et Ies artisans se traitent a partir de maintenant, une place
particuliere au sein de la societe, bien que n'etant pas completement detache de
. I ture 68 .
I ,agncu

66

67
68

C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, La colonne du Traian, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1966,
Scena 41 - des trophees d'armes daces; La scene 54 - de11x epees incurves de caractere
dace, tombes des mains des daces t11es; La scene 68 - le s11icide d11 Decebal avec 1111
poignard dace, a la racine d'1111 arbre.
V. Barbu, Adamclisi, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1965, p. 18.
R. Tanţău, op. cit„ p. 13.
https://biblioteca-digitala.ro

F. Pall

18

La metal/urgie du Bronze. Pour Geto-Daces, trouver le cuivre et l'etain
etait disponible el etait fonde sur la connaissance de la technologie pour reduire
Ies mineraux de cuivre. „D'un point de vue technique, la reduction du mineral
de cuivre a une temperature de I 085 degres, elle est melangee avec l'etain dans
pourcentages differents de quels depend la qualite du bronze. Le melange, a
son tour, a ele coule dans des moules apres le processus dit de „cire perdue".
L'operation est effectuee comme suit: Ies artisans faisaient une figure de cire et
Ies objets metalliques devenaient son image exacte. Ensuite, habille, la figure
de cire d'une pâte d'argile, resistants au feu, formant le matrice. Le metal fondu
dans creusets coulaient en matrice et prenaient place de la cire fondu qui
coulaient dehors. Apres refroidissement, Ies matrices etaient brisees et Ies
articles retouchees 69 .
La transformation d'Argent. Les Daces ont cree leur propre production
artisanale, bien avant de la conquete romaine, l'aspect decouvert presente dans
plus des 80 localites 70 , Ies tresors d'argent daces et outils d'orfevre, y compris
Ies ciseaux l'enclume et decouvert a Pecica71 et Poiana 72 • On a trouve comme
preuve du travail des artisans d'argent, creusets d'argile pour la coulee d'argent,
un creuset de terre cui te pour la fonte de barres metalliques 73 et deux soupapes
pour fondre anneaux.
Les decouvertes archeologiques indiquent que Ies objets en argent ont ete
faites par moulage et de martelage. Le metal est verse dans Ies bars, et pour la
realisation du but desire, Ies bars ont ete formes a chaud par martelage. Pour
certe operation, est utilise, en plus des outils mentionnes ci-dessus, et quelques
marteaux du fer. Par celte methode, dans Ies bars grandes et irreguliers
obtiennent, par exemple, des bracelets en argent massif74 • En tant que
technique, note l'utilisation et la fabrication des colliers (torquese) ou bracelets.
Des chaînes d'ornements trouves sont faites du tressage des fils ou des
bagues, d'autres fois des objets en argent ont ete souffles en or, ce qui demontre
que Ies getes possedaient des bonnes techniques de transformation de l'argent
et d'or, encore au debut de Latene, (400 avant J.C.) le decor etait riche, en etant
realise par la technique „au repausse".
Le raffinement de l'artisanat a ete evalue par Vasile Pârvan, comme le
fleurissent dans Ies siecles I avant J.C. - I apres J.C., Ies artisans getes ont fait
69
70

71

72
73

74

Ibidem., p. 13 - 14.
L. Mărghitan, Le tresor d'ornements daces en argent de Săliştea, en SCIV, 2 I 1969, p. 323
et la note 18.
I. H. Crişan, Des contribtttions sur le probleme d11faro1111age d'ornement.1· dace.1-, în AMN,
VI - 1969, p. 93 - 115.
R. Vulpe, E. Vulpe, Les fo11illes de Poiana, en Dacie, III - IV I 1927 - 32, p. 319.
I. H. Crişan, op. cit„ p. 93 - 115.
R. Tanţău, op. cit„ p. 16.
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une formule originale d'elements locaux, grecgues, scythes et celtigues • „Les
influences etrangeres, pour Ies pots de l'argent, le type de bol vient du monde
hellenistigue, des artisans getes gui utilisent Ies modeles de bols en poterie
connue sous le nom de pot (bol) delienne ou megariene; Ies orfevres et Ies
potiers daces ont reussi a realiser, Ies formes locales de haute valeur artistigue.
Les ornements en forme de „ove", gue l'on trouve sur Ies pots conigues,
sont communes aux pots „terra sigilat". L'absence totale des poignees sur
certains pots est une tradition locale. Dans la plupart des ornements
caracteristigues daces, la spirale des bracelets gui va a l'â~e de bronze, sont
stylisees des tetes d'animaux, motifs d'origine greco-scythe 6 , sur Ies bracelets
a tete de serpent, gui viennent en bracelets de type hellenistigue tardive a tete
de serpent. Decouvertes des tresors d'argent, faites dans un grand nombre
d'endroits, ce gui montre gue la transformation de l'argent ne venait pas
seulement des importations (commerce), mais aussi a partir de gisements
naturels. Au departement d'Argeş, en 1964, le point „Măgura", situe a environ
800, sud-ouest du village de Gliganu de Jos, a ete trouve un tresor d'argent, on
trouve aujourd'hui dans Ies collections du Musee d' Argeş.
L'inventaire comprend Ies pieces suivantes du tresor d'argent, deux
bracelets, des bracelets de guatre filets fragmentees en torsades de fii dont une
extremite est tenue dans la forme de câne, trois boucles d'oreilles a tempe avec
extremites ouvertes, un bouclier fragmentaires, joliment decorees, onze denars
republicains 77 . Ainsi gue des pieces d'argent, l'inventaire comprend egalement
deux pieces de cuivre, a savoir: une petite bague. On note gue Ies ornements,
gui sont des tresors, font partie de l'inventaire normal des tresors d'argent dace.
A partir de la caracteristigue des spirales-multiples, Vasile Pârvan determine
Ies racines de ce type de bracelet dans l'Âge du Bronze.
L' aplatissement des tetes et leur decoration avec „paumes" par pressage
etaient consideres par le grand historien un nouveau produit, en appartenant
aux artisans daces, gui, meme si elles ont pris guelgues elements gregues scythes, comme l'omement foliole et zoomorphe de la tete d'un serpent, ils Ies
ont adaptes a leur gout7 8 • La massivite deces bracelets, y compris ceux trouves
dans Rociu, gui, malgre leur execution artistigue, laisse cependant, un note
barbare; freguence en tresors de la Dacie et, en particulier, en Transylvanie,
source riche de matiere gui reguiert l'existence des ateliers de transformation, la
V. Pârvan, Getica. Une protohistoire de la Dacie, Bucureşti, Ed. Cultura naţională, 1926,
p.530- 531.
7
n R. Tan\ău, op. cit., p. 18.
77
V. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupoi, Un tresor des parures daces en argent et des 11101111aies
roma nes republicaine.1· deco11Fertes en Mu/lfenie. (Le tresor de Rociu, Argeş). Le Musee
de Piteşti, Des etude.1· et des co1111111111icatio11s, 1969, p. I O1-108.
78
V. Pârvan, Getica„„ p. 547.
75
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ressemblance entre eux presque a l'identite, le processus et la techniques artistiques combines avec d'elements anciens et nouveaux, qui, effectivement,
ont donne a ces ornements l'originalite stylistique de la Dacie, tout cela prouve
79
sans trahir leur autochtonie •
En analysant par rapport a d'autres objets qui sont habituellement
associees a tresors (surtout apres la monnaie), des bracelets sont dates du
Latene III.
Parmi Ies tresors mentionnes, ou sont ces bracelets, a Rociu, etaient
monnaies rercublicaines romaines, dont le demier appartiennent a ]'an 81 apres
0
Jesus-Christ . Sur le second type de bracelet, trouve a Rociu par des fils en
81
torsades comme element local traditionnel , on trouve des analogies et des
bracelets de ce genre dans certains tresors de Transylvanie, y compris, par
82
exemple, acelle de Cerbă1 .
Par le systeme de bridage, cette piece est plus proche de bracelets et
colliers trouves dans Sărăcsău, pendant l'âge de Burebista 83 ; celles, meme
d'autre type, ont des tete terminees a un buton conique 84 .
L'analyse chronologique, ajoute des analogies avec d'autres tresors, basee
sur le point numismatique national de tresors, de Rociu, la demiere piece est
datee de l'an 81 av. J.C. on a suppose que le tresar a ete enterre a une date
ulterieure, mais trop loin, peut-etre en relation avec Ies evenements qui ont
conduit Burebista devant Ies geto - daces et d'unifier Ies territoires de ces
tribus. Par consequent, comme a ete observe recemment, la serie des pieces
thesaurise dans la plupart des tresors de Dacia s'arrete dans le premier siecle85 .
Toutefois, ii a foit valoir que, dans Ies zones ou ii n'y a pas de dep6t d'argent
(au sud des Carpates). des monnaies d'argent ont ete la matiere premiere pour
la fabrication des ornements. La recherche archeologique sur Ies conclusions
specifiques ont montre la pratique tout au long de territoire gete, l'art d'argent
dace dans Ies ateliers specialises, generalisee a partir du III siecle av. J .C 86 . On
doit noter la presence d'artisans d'argent local, non seulement par la decouverte
d'outils de l'artisanat specifiques, mais par Ies signes graves sur Ies objets en
argent, comme une marque du maître.
79
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V. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupoi, op. cit., p. 201-108.
B. Mitrea, Une note sur certaines tresors des monnaies ro111a11es deco11vertes en Dacia, en
La revue historique roumaine, V- VI I 1935 - 1936, p. 291.
V. Pârvan, op. cit., p. 540 - 550.
Jbide111., p. 539.
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L<l metallurgie d'or. La decouverte d'objets en or, executes avec un haut
niveau artistique: Ornements, objets de parade, etc. Au cours des fouilles, ce
gui prouve le niveau eleve des ateliers geto-dace. Des nombreux documents
parlent de la grande quantite d'or obtenue par Trajan avec la conquete de la
Dacie. Johannes Lydus pretend que ce trophee aurait eu l .655.000 kg. d'or et
des 3.310.000 kg. d'argent, tandis que, par un nouveau calcul, J. Carcopino
affirme que l'etaient en realite pour une quantite de 165,000 kilos d'or et
331.000 kg. d'argent. Peu importe lequel des deux enonces ci-dessus serait vrai,
Ies quantites de metaux precieux demeure impressionnante. Pour la periode ne
sont que quelques pieces d'or, tandis que la periode precedente, des tresors des
pieces d'or nous etonnent par leur richesse ... (et) si, pour des objets en argent
ont reconnu comme etant la source et le metal pour Ies rieces de monnaie,
7
pourquoi ne pouvons-nous pas dire la meme chose pour )'or ?
L'art pour lafabrication de la momzaie. Liee a l'artisanat en argent, I' art
pour la fabrication de monnaie pouvait etre trouvee dans le milieu du Ille
siecle avant J.C., quand ont ete delivres Ies monnaies daces en argent, imitation
81
des tetradrahmas du macedonien Philip 11 \ evolution des artisans locaux est
visible a partir des monnaies schematiques (monnaie macedonienne), des
siecles III - II siecle avant J .C., copie parfaite de piece de monnaie romaine du
premier siecle avant J. C., elle pouvait etre difficilement distingues. II est
possible que en Braşov ont ete un atelier, on a decouvert un modele
89
(manquante) avec le nom de Caius Julius Cesar .
Bien que la „decouverte de modeles (presse) monetaires, jusqu'a present,
se sont reunis, en particulier, dans l'arc des Carpates, toutefois, Ies pieces de
l'artisanat de la monnaie ont ete pratigues dans toute l'espace habitee par getodaces. La frappe de monnaies se fait, en tapant avec un marteau, applique a
l'une des manches (l'autre etant fixe sur un socle), en imprimant la pilule de la
90
monnaie, decoupe d'argent et reglee entre deux matrices . Le fer doux, bronze
ou argent, Ies matrices ont ete graves avec: ciseau, perceuse, pinces, enclume et
marteau - soit sur le metal directement, soit sur la cire, lorsque le type a ete
imprime, en meme temps, aves la coulee de matrice.
Etre accepte comme une technique, la coulee de pieces de la monnaie, ii
est considere que Ies modeles de bronze ont ete coules, pour reproduire le type
de monnaie 91 • Des procedes de coulee, au nombre de deux, sont: I) le modele
de la monnaie principale, creant un modele dans l'argile, modele dans lequel le
87
88
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R. Tantău, op. cit„ p. 24.
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bronze etait coule, en formant, selon le bon modele et, ensuite, reproduire la
negative de la matrices necessaires pour frapper la monnaie. L'utilisation de la
bonne matrice de metal pour imprimer Ies motifs de l'argile a ete tres efficace
et pourrait obtenir un grand nombre de modeles d'argile; 2) Le modele de la
monnaie est imprime en cire, a partir de cette cire est obtenu un moulage en
positif, en argile et ensuite etre moulee une matrice negative, utilisee alors pour
faire de la monnaie. Pour obtenir des matieres premieres, Ies artisans GeteDaces utilisaient non seulement a partir des mineraux d'argent, mais aussi ceux
provenant de la fonte des monnaies etrangeres en circulation, comme ]'a revele
,
d u stancuţa
91
-.
Ia decouverte
II a ete principalement utilise pour le moulage de pieces en bronze, suivie
93
par l'argent, en pla~ant dans le hain d'argent, que l'on trouve dans Buzoieni . II
est remarquable le talent des artisans, serieux inspires des motifs decoratifs de
l'environnement naturel, de l'unite et la symetrie de conception qui permet
94
l'idee que Ies artisans ont cree un style monetaire gete - dace , illustrant, !'art
95
de la fabrication de la monnaie, depuis le troisieme siecle avant Christ . Dans
le limes, a Pitesti, se trouvaient parmi des fragments des briques, deux pieces
de monnaie imperiale romaine, a savoir: a) un denar emis par l'empereur
Hadrien (l 17 - 138), le successeur de Trajan, date de l'ans 118 (au sud du parc
d' Argeş, a environ 40 cm de profondeur) et b) un denar emis par l'empereur
Commode (180 a 192), date de l'ans 186 a 187 96 , a 1,50 m de profondeur. Les
deux pieces ont une importante valeur archeologique, historique et
numismatique, pour aider ala date du limes de la ville de Piteşti (Ies siecles I II avant Christ). Autres monnaies imperiales romaines delivres avant, pendant
et apres Ies empereurs Trajan (98 - 117) et Aurelien (270 a 275) et trouve a
Piteşti et d'autres localites dans Ies departements d'Argeş, Olt, Teleorman, et
d'autres materiaux archeologiques, y compris Ies briques empreintes de sceaux
et inscriptions romaines, montre que l'ecart entre Limes Alutanus et Limes
Transalutanus (entre Ies rivieres Olt - Argeş) a ete continuellement habitee par
Ies Daces et Daco - Romains, le processus de romanisation a ete tout aussi
intense que celui a l'ouest de la riviere Olt (aujourd'hui Oltenie).
Mettre l'accent sur la decouverte des briques romaines avec des sceaux de
grands unites militaires Legio XIII Gemina: deux a Piteşti (str 1.C. Brătianu),
l'un dans le camp des Jidava - Câmpulung et un autre dans le camp Săpata de

9

~

93

9

-1

95
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C. Preda, L'origine d'argent ... , en SCIV, XVIII, I I 1957, p. 113- 128.
M. h1ţescu, V. Ursache, Note sur un tresor des mo1111aies roma nes du debw de I' Empire
decouvert it Buwieni - Roman, en SCIV, XVII, 4 I 1966, p. 703 - 709.
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C. Preda, op. cit., p. 89.
***, RI, III, p. 143, nr. 382, p. 186- 187.
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Jos 97 . Une autre decouverte accidentelle, foite en Mars 1986, dans le village
Suseni, en lieu-dit „Deleni", est un veritable tresor constitue de 45 pieces de
monnaie, tetradrahmas d'argent de la province de Macedoine Prima (4
exemplaires) et la viile de Thasos (41 exemplaires). Le tresor est venu a la
surface, apres Ies pluies gui ont lave la riviere Budişteanca. Du recipient ou on
a ete place Ies pieces de monnaie, ou ne sont pas conserves que le fond et un
petit morceau de la matrice, etant une tasse de taille moyenne. Apres la chute
de Macedoine, Ies romains ont divise son territoire en quatre regions, qui ont
reeţu, entre autres choses, le droit de frapper sa propre monnaie (le droite
cerentin). Parmi Ies quatre regions, le plus important dans le developpement
economiqueet, la circulation monetaire etait la Macedoine Prima, la region
autour de la viile d'Amphipolis. Ici, on a emis, au cours de la periode de 158 a
150 a. Ch., une serie de pieces de monnaie (tetradrahmas), qui avait une large
circulation sur le territoire de la Dacie. Ils se sont deplaces au nord de la
riviere, presque exclusivement dans sa forme originale, l'imitation est plus rare.
Parmi ces pieces, ont ete emises deux versions du meme type: certains ayant
sur le revers une etoile, probablement executee dans la premiere phase de
!'atelier existant a Amphipolis, et d'autres avaient un eclair, a gauche, en dehors
de la couronne de feuilles de chene. Les tetradrahmas dans la deuxieme
categorie ont ete battus en plus grand nombre, que celles avec une etoile pour
ces raisons, etant plus repandue, mais, dans le cadre stylistique etant inferieures
a celles avec une etoile sur le revers. Les pieces appartiennent a la categorie
avec eclair, avec des logos differents sur le revers, compose de lettres
monogrammes, ce que le recommande comme etant frappe en differentes
emisions.
Les tetradrahmas Thasos sont l'imitation de type, Dionysos - Heracles
ont initiales M et M. Tant Ies monnaies d'origine de la viile de Thasos et
imitations de ces pieces distribuees dans Ies regions de Thrace - getics du
milieu du Ile siecle av. Christ. Tandis que Ies pieces macedoniennes, leurs
mouvements se prolongeant dans le premier siecle avant J. C. Les tetradrahmas
contre Ies pieces thasienes macedoniens ont ete emis en quantite plus
importante, car l'imitation, avec une etendue territoriale et la duree de
circulation de plus en plus de 150 avant J. C., chacun prenant place pour Ies
tetradrahmas de Macedonie Prima, apres l'arret de la fabrication des pieces de
monnaie au Amphipolis 98 •

97
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Ă partir des conclusions de tetradrahmas Macedoine Prima et Thasos, qui

s'inscrit dans l'espace dacique circulant, de type Adâncata et Vârteju,
Constantin Preda donne l'idee que dans cette partie de la Valachie, entre le
Danube et Ies Carpates, a ouest de la riviere Vedea, a l'est de la riviere
Ialomiţa, a ete le centre d'une union de tribus, avec des liens importants avec le
99
, , I
.
mon de greque , genera
ement, Ies num1smates
cons1.d,erent que Ies
tetradrahmas sont authentiques thasienes avec M et M, emis entre 88 a 80 av.
Christ., Ies monnaies sont frappees ici en quantites massives, pour payer Ies
soldats romains, suite a la guerre contre Mithridate. C'est l'une des principales
monnaies du commerce vers le sud et au nord du Danube, en passant
rapidement de l'imitation, restant en circulation, au premier siecle avant J. C.
En outre, le manque de tresorerie en monnaie locale, des ateliers en Dacic ne
delivre plus de devises apres Ies premieres decennies du premier siecle avant J.
C, la monnaie unique adoptee par la formation de l'etat neuf apres la deuxieme
decennie de siecle a. J. C., ont ete une autre serie de faits, qui nous ont amenes
a choisir la periode indiquee ci-dessus, pour cacher Ies tresors de „Bogaţi 100".
Ă l'ete de 1983, dans le village Aninoasa, on a trouve un denar, tout
simplement d'argent, romain, delivre par l'empereur Trajan. Pendant la crise
financiere entre Ies deux guerrcs, ii decide de redonner Ies mesures etatiques
d'austerite stricte, en nommant une commission chargee de formuler des
propositions pour des reductions et des economies dans Ies depenses
101
publiques • Apres la chute de Decebal, ii y a un changement global de la
situation financiere de l'empire. Evaluations, si contradictoires, pour la valeur
des metaux precieux apportes a Rome, sont maintenant acceptes, ce~endant,
10
pour 165 miile kilogrammes d'or et d'argent, 331 miile kilogrammes -, ce qui
equivaut a plus d'un demi-milliard de lei monnaie d'or, avant la Premiere
1
Guerre Mondiale m. Etat et l'abondance des populations dans la vie est
supprime generalement Ies imp6ts dans l'annee I06 et Ies contribuables
104
re<ţoivent 650 denares chacune , l'e~uivalent des soldes de deux ans d'un
1
soldat romain dans l'âge du Domitien 5 . „II reste, cependant, que le denar est
constate que la monnaie fiduciare, la quantite de metal noble incorpore
inferieure a sa liberte de mouvement imposee par l'emetteur, dont nous avons
vu ci-dessus qui est une indication pour la determination de la date - plus
99
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limitee - lorsgue a ete delivre. Nous remarguons gue Aninoasa-Argeş est a une
distance tres courte du limes Transalutan, respectivement romans environ trois
miles en ligne droite, correspondant a 5 km et seulement guatre romans miles,
puis 6 km, sur la route vers le Jidava camp en pierre et le petit, donc declare
„en terre", situe a300 metres au sud de la premiere.
Une autre monnaie emise de Trajan, un denar, situe pres de la limes
meme relativement proche de la zone des fortifications militaires, tout dans le
temps de Trajan 106 , „Castellum de Rucăr", fait partie de la composition de
tresors de denares de l'empereur romain decouvert en 1975, a la peripherie
l'extreme nord de la viile de Câmpulung - Muscel 107 ". Les decouvertes
monetaires des denares republicains, a la gauche d'Olt, en Muntenie,
completees par plusieurs autres sur la vallee du Mozacu, en Argeş 108 , en
particulier, avec Ies importantes tresors trouves dans Viespeşti - Corăbioara, en
Sprâncenata-Olt, en 1960.
Art de la poterie. Formee ii y a 6-7000 des annees, la poterie a un râle ele
dans la vie des gens, gui sont utilises dans la preparation, le transport, le
.
de noumture
.
109 L
.
.
stoc k age et Ia consommat1on
. es p I us anc1ens
pro dmts
ceramigues, gue nous connaissons depuis le troisieme millenaire avant J. C.,
Ies tessons gui etaient un melange de pâte et de cogues, ces demiers constituant
le liant. Les recipients avec une telle composition ont ete trouves a travers le
pays, leur fonction d'ornement des fines griffees, comme Ies portees de la
•
110
mus1gue .
Sur la pâturage du village de Mozăceni, situee dans le sud-est du comte
d' Argeş, a 50 km de Piteşti, a environ l ,5 kilometres au nord - ouest de
l'enceinte du village, dans le point „Măgura sub Cetate", ii y a un site gui a un
diametre de maximum de 4,5 m et une hauteur maximale, de 2 m. On notera
gue, dans toute la partie sud du comte d'Argeş, la vie dans eneolithigue est bien
representee, le site de Ziduri-Mozăceni est place dans une zone riche en
etablissements de ce genre, contemporaine: Teiu (8 km au nord - est de Ziduri)
- deux sites Gumelniţa 111 a Popeşti (12 km au sud) - une site tres riche a
106
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- „Fântâna Ilini i" (3 km vers nord), un autre, „Măgura Căluşarilor",
comme celle de Ziduri, a ete decouverte par recherche de surface, comme dans
Moreni, I O miles au nord-est du Ziduri et 4 km a !'est de Teiu). Les recherches
de Ziduri a revele des fragments des poteries de la phase Gumelniţa A II,
distinguant deux categories:
-„ceramique rugueuse, gris, avec un decor de barbotine, parfois avec des
boutons (parfois perforees) representait, en particulier, Ies categories de la
poterie et des gros pots ou des pots des fournitures courbes du corps et un cou
court;
- ceramique fine, avec eclat metallique noir a l'exterieur, bien bnîle, la
ceramique representee par Ies categories suivantes: des saladiers, des bols, des
pots avec de larges epaules. Occasionnellement, des fragments de ceramique
sont apparus tout d'une pâte fine sans impuretes, bien brGle, mais avec une
couleur jaunâtre. Le decor de la ceramique de l'espece fine se compose de
petites alveoles, place sous la levre ou sous l'epaule du recipient, bandes incises
en diagonal, mais la ceinture aussi foite par des impressions successives. Les
boutons sont presents. Pour la phase Gumelniţa BI, Ies especes en ceramique
sont Ies memes, seul ce rappo1t est inverse: la ceramique fine est tres rare:
quelques morceaux avec poli noir a l'exterieur, provenant des petites fragments
de cendres, de la ceramique grossiere qui predomine" 112 •
Autour des annees 1900-1800 avant J.C.,/ apparaît une ceramique avec
d'autres caracteristiques: avec poignees et autres, situes dans des endroits ou le
diametre est plus grand, on remarque la note technique d'impression avec une
corde de finition, sur le corps mou du recipient. „Dans l'Oltenie et en
Transylvanie, la ceramique de Coţofeni reels lies a l'Occident, presante encore
des poignees rondes sous-deveiogpes, decorees avec soulagement et lentilles
amu re en serie, formant un fosse 1 3 •
Avec 1700 ans avant J. C., s'est produit la ceramique du bronze,
caracterisee par des poignees complexes et developpee, mais Ies formes des
petites tasses est le plus frequent. Se reunit maintenant une ceramique noire
dans une variete des formes, mais un rouge-brun en ceramique avec une grande
diversite, meme Ies pieces sont polies avec une spatule en os, et le decor, fait
par excision remplis avec de )'argile blanche, de forme geometriques (lignes
droites, des triangles, des lignes ondulees et Ies spirales).
Dans Argeş, Ies fouilles de Şerbăneşti ont decouvert des preuves de
culture de l'âge du bronze a Glina, qui est typique de l'âge du bronze, la phase I

112
1

u

D. Măndescu, Des sites de Gumelniţa du Ziduri„.op.cit. p.115.
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de la culture Glina - Schneckenberg specifiques en Valachie 114 • La recherche
fondee sur l'analyse des materiaux ont montre la presence des plusieurs
niveaux de culture, Ies seuls indices a la chronologie, avec la taille et la nature
de la defense, de la „ceramique structure"; I) la ceramique noire en interieur,
avec un manteau rouge, briliante; 2) la ceramique rouge dans des tons
differents, en pâte grossiere ayant comme degraissant beaucoup de sabie et de
gravier; 3) de la ceramique noire dans diverses nuances de pâte brune, brut. La
ceramique de la culture Glina decouverte a Şerbaneşti, est riche en formes,
mais un peu court sur la decoration ad'autres cultures contemporaines de l'Âge
du bronze. Distinguer Ies grandes categories sui vantes de la ceramique: I) poterie fine, travaille avec soin, a parois minces (tasses, bols); 2) - poteries a
usage domestique, a paroi epaisse, la pâte melangee, avec des cailloux et des
fragments de coquillages (gros bols et moyennes en diverses formes). Formes
etablies sont Ies suivantes: tasse, plat, recipient de haute-cou, recipient
cylindrique, de grands pots, Ies bols miniatures, des tamis, des couvercles de
forme discoide, avec le bouton du milieu.
Les decores plastiques, ceramique caracteristique de Glina-Şerbăneşti:
ceintures cellulaires, appliquees aux grandes et moyennes recipients, le pot
avec de la levre, le tissu poreux, bords amincis pour decorer le corp du
recipient. Decor elargi, qui predomine dans Ies pots de Şerbaneşti: stries
utilises pour Ies recipientes avec de la pâte poreuse, l'excision, souvent sous
forme d'une spirale; fosses incisees (petits), serie de lignes verticales, lignes
anguleuses, amincis pour decorer le corps de bols, en forme de sapin, rainures,
pour Ies grandes et moyennes vaisseaux, survenant sur l'epaule des pots, dans
une position oblique, plate ou le corps droit, mince, tantât plane et oblique 115 •
Entre 700 a 300 avant J. C., au debut du premier âge du fer, apparaissent
Ies vaisseaux bi-tronquecânes et en forme d'amphores, a la suite d'influences
mediterraneennes, est a noter, plusieurs d'entre eux (la coupe), la tradition de la
ceramique de l'âge du bronze, mais Ies poignees sont grandes, decoratifs, au
detriment de decor, qui est beaucoup plus faible. Pour I' âge du fer, appartient
Ies urnes de l'incineration, places dans Ies cimetieres dits des champs
d'urnes 116 • Les fouilles archeologiques ont decouvert que l'art de la poterie, qui
a connu un grand developpement, au cours des siecles I avant Christ. - I apres
Christ., Ies formes ceramiques connues: tasse, plat, tasse avec une anse, qui
sont produites dans ateliers Ies plus importants, des nombreux fours a
ceramique ont ete decouverts appartenant du Latene dace.
114
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Le fonctionnement du faur prend Ies mesures suivantes: l'alimentation
avec de bois, par l'ouverture qui reste libre, est introduit dans le chambre de
combustion, Ies pots s'assisent entre Ies trous de la grille, d'une maniere a
permettre a I'air chaud de circuler entre pots, de toutes Ies directions. Apres, le
faur est rempli, placez-le sur une couche gros de fragments qui etaient destines
a indiquer l'intensite du feu et le niveau de combustion de la ceramique. Dans
une serie, ils mettaient seuls Ies pots qui etaient sur la meme epaisseur. Pour
obtenir Ies pots en couleur rouge, ont ete soumis a la combustion oxydant.
Ceux qui etaient devenus gris souffert de reduire encore la combustion, ce qui
leur donnait cette couleur. Afres le combustion, Ies pots sont laisses dans le
faur jusqu'a refroidissement 11 •
La recherche a revele, depuis 1923, Ies modeles d'argile deliene et Ies
puits de lumiere, coupes en, forme simple, de forme ovale - arrondi, avec un
diametre de l O a 12 cm et la poignee, trouves dans des sites a Popeşti. Sur Ies
pots ont ele identifies dessins geometriques, que l'on croyait qui etaient la
marque de potier. Ainsi, sur le „chiup" de Melaia 111\ ii y a un timbre-poste en
deux angles obtus, places de crete a crete et entres dans un rectangle ou dans
une rosette. Aussi apparaissent, des Iettres grecques sur le fond, de pots ou sur
Ies boutons de couvercles.
Sur la plain de la Muntenie, se produisent frequemment timbres
anepigrafiques, comme celui de l'amphore de Cetăţeni 119 , qui est suppose que
represente Ies mots indigenes transcrit avec des lettres grecques. Le village
dace de Cetăţeni - Argeş est connu comme l'un des sites Ies plus riches de la
culture Daco-getes classiques, en parlant des timbres sur Ies amphores. Apres
le materiei d'origine d' amphores estampille, peuvent etre divises en
importations (essentiellement de Rhodes, mais aussi de Cnidos) et dans
certaines parties de la production locale 120 • Malheureusement, ce materiei
archeologique important n'etait pas suffisante cherche, en precisant le lieu de
decouverte, sans une analyse minutieuse du contexte, en reduissant sa valeur.
D. V. Rosetti a fait ici des fouilles systematiques, mais Ies resultats sont restes
inedits. Connu que deux timbres emises a partir de ces fouilles, et ceux
deconnectes du contexte 121 • Grigore Tocilescu, en 1903, a rapporte un sceau
decouvert a Cetăţeni et trois timbres, decouverts par D. Butculescu, au cours de
ses fouilles, au château de Dâmboviţa, en 1876, a ete publie par Gheorghe
117
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Cantacuzino, en 1933. Parmi Ies pieces trouvees dans Ies fouilles systematiques
de D.V. Rosetti, ont ete publies que deux: une rodiane et un local. Le nombre
des timbres amphoriques trouves a Cetăţeni (par D. Băjan), est de 116, a
savoir: 89 rodienes, 5 cnidienes, 3 non identifiables, en tant que lieu de
production et 29 imitations locales. De ce nombre, 20 exemplaires sont en
Musee d' Argeş (18 rodienes et 2 locaux).
Des timbres anepigrafiques ont ete trouves dans presque tous Ies niveaux
de geto-daces de la Muntenie, siecle II avant J. C. - I apres Christ. Ainsi, a
„Căscioarele 122 " d'amphore, foite apres le modele de Rhodos, fut imite en
forme de rosette, Ies timbres figurant sur d'autres types des amphores.
Une place particuliere est occupee par le bol de Grădiştea Muncelului, a
l'interieur d'un logement. Sont apliques quatre fois tous Ies deux timbres avec
des Jettres en relief, lisez inversee, est „Decebalus per Scorilo 123 . Ceci est
l'inscription dace, d'abord en latin et le pot est le seul exemplaire trouve sur le
territoire roumain.
Des temoignages archeologiques de la poterie parle de deux categories:
J'utilisation commune (la main avec la degraisseur de sabie ou des debris
ecrases, bn11es sans uniformite) et de J'utilisation de la ceramique aristocratique
(ceramique fine, )'argile bien lave et propre, la modelisation minutieuse,
l'immersion dans des bains d'argile amincie, pour obtenir la mince couverture
des pots, en diminuant la permeabilite).
Les pots seches ont ete polis avec de polisseur de l'argile bn11es, apres
quoi ils ont ete bn11es dans Ies fours, avec des produits oxldants ou de
combustion reductrice a une temperature superieure a 500C 12 , d'assurer le
vaisseaux de resistance de pres de 2 metres de haut, avec des murs tres epais.
Ceramique dace qui a ete fac;onnee par la main, mais aussi sur le volant. Si
aujourd'hui, la roue de potier se compose de deux disques entraînees par un
arbre commun, la roue utilisee par geto - daces etait simple, a commande
manuelle. Â I'origine de sa penetration, en Roumanie, ii existe plusieurs
theories. Certains croient que le tour du potier s'est brisee sur la premiere
moitie du Ve siecle av.Christ, amene par le sud par Ies greques. Vasile Pârvan
a examine Ies objets d'importation greques sans a chercher a etablir une greffe
de la civilisation grecque sur cella des autochtones. Ion Nestor 125 , basee sur des
faits archeologiques, voir la penetration de l'influence grecque dans le sud, non
pas directement mais par le sud - Thrace, que «Ies elements de la culture
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grecque qui suivent une formation sur la culture materielle Geto - Daces ont ete
adoptees qu'apres ont passe par la filiere thrace. Produits grecs et grequemacedonienne pieces trouvees dans des agglomerations d'Alexandrie,
conduisant a la theorie que la plupart de la region au nord du Danube reste sous
l'influence sud - thrace, par ou entre Ies elements greques, y compris la roue du
potier, presente dans la culture dace depuis la premiere moitie du Ve siecle
avant Christ., bien avant l'arrivee des Celtes.
En regardant le momente de passage a la ceramique modelise sur la roue
de potier, D. Berciu estime que cette transition (le passage de la ceramique de
Hallstatt, faite par la main, a la ceramique de type Latene, execute au volant) a
ete atteint au milieu du Ve siecle avant J .C., la region situee entre Ies Carpates
et le Danube et en Dobroudja, en notant Ies grandes differences culturelles
entre Ies Daces de le cours inferieur du Danube et Ies Daces des Carpates 126 •
Ces differences sont determinees par le niveau de developpement economique,
dans la zone situee entre le Danube et Carpates tres fortes influences par Ies
grecques (echange commerciel, la population locale en fournissant du ble et
des esclaves, et le peuple greque qui offrent des biens de luxe pour I'aristocratie
locale: la poterie a roue, des bols et des tasses de gris ou rouge - orange).
Dans le meme sujet, Emil Condurachi croit que l'emergence de la
ceramique modelise sur la roue n'a pas depasse le IVe siecle av. Christ, la
ceramique qui a ete decouvert a Alexandrie, a son avis, vient a I'echange 127 . La
meme opinion a I. H. Crişan, qui croit que la roue du potier entre au troisieme
siecle avant J .C., sur tout le territoires de geto - daces 128 . V. Pârvan partisan le
plus convaincu de la theorie celtisante dit que, apres l'arrivee des Celties a la
fin du IVe siecle avant J.C., L'aspect de la culture materielle est celtique 129 •
Comme le montrent "Ies fouilles", qui coexistent avec Ies celtes, conduit,
comme ii etait naturel, a une influence mutuelle sur la culture materielle et au
plan spirituel. La puissance d'assimilation des gete - daces contre la culture
celtique est probablement la poterie peinte, qui est a )'origine, en relation avec
le Celtic, mais qui, a travers Ies Ilie - Ile siecles avant J .C., geto-daces et a
reussi a developper des formes caracteristiques. Poterie peinte retrouve
indiquait que, pour expliquer )'origine de la poterie peinte daces, doit etre
considere, a cote de l'influence celtique et l'influence grecque 130 • Par exemple,
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le motif de de rosette d'origine grecgue se trouve sur la ceramigue originale des
getes, sur la ceramigue celtigue, mais aussi sur Ies monnaies daces et celtigues.
En conclusion, le roue du potier, utilise dans le cinguieme siecle avant J. C.,
dans le zone Istro-Pontigue, grâce a l'influence grecgue, dans la region des
Carpates, se propage jusgu'au troisieme siecle avant J. C. L'influence celtigue,
a travers la region de thrace - getes, ce gui foit la poterie un artisanal
generalisee.
Technigues de decoration des pots en argile et ii etait bien connu par Ies
dace-getes, Ies pieces decouvertes avec decor en relief, avec des gravures, des
estampes et des peintures. Le decor en relief, on mention de boutonnieres
cylindrigues ou rondes 131 , „ceintures en relief, simples ou assorties avec des
encoches en forme de cordon 132 , sapin, lignes incisees, simple ou double fait
avec une cime aiguisee, en forme de peigne 133 • Omements estampilles (rosettes
unigues ou chaînes), obtenues en appliguant un sceau negative sur le pot brute
ou lignes polies, horizontales ou verticales formant des ornements polis, etaient
d'autres types de ceramigues decoratives.
II ne doit pas omis la decoration par la technigue de graffitis, consistant
en grattant le pot, apres avoir brGJe dans le four. Enfin, la decoration des pots,
par la technigue de peinture, necessite un eguipement hautement specialise a
maîtriser, ii est accompli sur un schema elabore par un „pic" aiguise sur le
corps du vase (un blanc en ceramigue - jaune, de meme gue celle gui a ete
trouve peints). Surface peinte a ete divisee en fragments entoures avec des
frontieres 134 , gui est rempli avec des lignes, des reseaux, des rhombes, des
ressorts (Ies figures geometrigues etaient alors remplis avec de points) ou des
animaux (en mouvement ou au repos), Ies oiseaux, Ies fleurs, Ies feuilles.
Etant donne Ies differents modeles des formes superieures de la poterie,
Ies artisans geto-daces pouvaient imiter n'importe guel objet: a) tasses delienes,
dont Ies modeles ont ete trouves dans Popeşti 135 et sont faites dans Ies matrices
negatives, avec la cavite creusee, pour la decoration des vases, matrices
brGJees, ou !'argile est verse, pour modeler la forme du vase (a la fin, sur la
roue, le vase est lisse a l'interieur); b) amRhores grecgues (decouvertes a
Cetăţenii din Deal, Popeşti), c) krater gregue 36 , des pots, par le type Kylix 137

I.H. Crişan, La ceramique dace, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1968, planşele CV, 5 CV, I - 7,
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ou Kantara 138 ; d) le rhyton greque, comme on constate a Cetăţeni ; e) bols
141
celtique 140 ; f) pichets romanes de Popeşti •
En conclusion, Ies caracteristiques de la ceramique des daces reside dans
ce qui suit: I) Ies formes analysees sont inspirees par Ies epoques
anterieures 142 ; 2) Les boutons en relief (en particulier, Ies alveolaires) et des
143
techniques de polissage sont basees sur Ies traditions de Hallstatt ; 3) le decor
applique aux pots ont imite une certaine originalite. Ainsi, la coupe Delianne
144
Popeşti sont imprimes monnaies daciques , sur l'autre pot, ii y a le motif de
„spetei", du metier a tisser, ce qui est de )'argument de l'execution des tissus
geto - daces; 4) II est remarquable la similitude decorative entre l'argenterie et
la poterie geto - dac~, le meme decor, l'espace rempli des points etant fournis
meme la ceramique peinte 145 • Le niveau eleve de la poterie artisanale est
observe avec des qualites speciales de la ceramique pour l'aristocratie, parmi
eux Ies „chiupurile", utilises dans la transformation des produits laitiers, qui
occupent une place importante 146 des pots des fournitures decores. En plus de
ces elements, on ajoute Ies autres formats specialises „strecurătorile" (Popeşti)
et des grands pots de foumitures 147 • Ceramique geto - dace est une creation tres
originale, basee sur Ies antecedents locaux Hallstatt.
La ceramique du camp Jidova. „Situe sur le „limes'', a 4 km, au sud de
Câmpulung, district Pescăreasa, le camp Jidava est considere comme le plus
grand camp dans le gauche de !'Olt et qui s'etende sur env. 13.000 m 2 . La vie
roman est connue pour avoir ete breve, que lors de Comodus ( 180-192),
jusqu'a l'empereur Gordien III (238 a 244), quand le campa ete detruit par le
feu, par !'indigene, a I' aide de tribu des Carpates et des Costoboces, stimule
dans Ies mouvements de liberation et de l'apparition des premieres vagues des
.
148
peupIes m1grateurs .
Le camp „Jidova", centre avec profile militaire et la vie domestique
afferente, car etait de type "castra-stativa-hiberna", avec statione continue et
permanente, en gardant l'empreinte de nombreux temoignages de la culture
materielle dace interceptes, en remplissant et en certifiant l'occupation romaine
139
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de la continuite de la population dace, dans ce domaine. Nous reconnaissons
que la vie interieure du camp est tres developpee, en raison de garnison, la
taille du troupeau - une unite de cavalerie et le poids demographique d'autour,
existant depuis Ies temps anciens, la depression sur laquelle ii y a le camp. Tout
au long des basses terres, ont ete decouvertes des nombreuses traces de la
population stable, meme a l'âge du bronze, comme, par exemple, a: Pescăreasa,
Albeşti (Zărziari) Micloşani, Malu cu Flori, Cetăţenii din Deal. Aussi, la
culture dace intense a ete decouverte plus tard, meme sous foyer actuel de la
viile de Câmpulung.
Traces daces sont observes dans Ies profils d'activite la plus quotidienne
des soldats romains. Â cet egard, ii est souligne dans: articles menagers en
metal (harpago - prototype hellenistique), accessoires militaires (eperons de
type dace) et, en particulier, en gardant l'empreinte de la poteries romaines
provinciales et la poterie indigene.
De la grande quantite de la poterie interceptee, variant comme typologie,
Ies vaisselles faites de pâte grise de plus dur et briliant, fait partie des pieces de
la ceramique provincielle gris et la presence des rosettes dans la technique
d'ornement d'estampage, semblables a celles des grandes tasses gris et sur
Dolium - Pythos, on trouve generalement dans le village dace de Cetăţeni Muscel, dans le Ilie siecle, avant J .C. 149 - „On note l'utilisation des motifs des
rosettes sur la ceramique provinciale de Jidova, en notant toutefois que Ies
potiers adoptes cette „horror vacui" antique, en remplissant avec decoration
geometrique, en angle dans un demi-cercle, compose des petits carres ou des
lignes paralleles, a fait toute la technique d'estampage.
Les branches decorees sur la meme morceau de recipient en ceramique,
sur laquelle est represente et le roette a cinq petales, est une espece des
coniferes dans le classe des gimnospermes, des feuilles aciculaires monoiques
ou dioiques (sapin, pin 150 ), present comme ornement dans Ies faits de la vie
humaine: naissance, mariage, deces, construction d'un bâtiment. Le sapin,
considere comme arbre sacre, a feuilles persistantes qui restent en toute saison,
un symbole de l'immortalite, une longue vie, a passe dans le christianisme avec
le sens de la resurrection et la vie sans fin „au-dela de la mort", sa presence est
requise aux funerailles de l'inventaire de l'epoque medievale 151 • Les motifs
dendrologiques sont ainsi transmises genetiquement, a partir d'ancetres de la
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Dacie, sur Ies bagues ceramiques a usage domestique medievale ou des
funerailles et, plus tard, dans l'epoque moderne, sur la croix 152 •
Aussi a Jidova, on a trouve un certain nombre des fragments de poterie,
dans la pâte brune, petite taille ou, reunifiee apres, resultant dans une casserole
avec quelques ajouts, avec Ies dimensions: I = 0.23 cm, Dg = 18 cm, DF = 8
cm, no. d'inventaire 2546, dans Ies collections du Musee de Câmpulung. Le
vase a un col large, avec le ventre gontle, levre droite avec des rainures
horizontales, avec deux gants, chacune decoree avec un seul bouton au centre,
verticale (boutons coniques qui retletent I' ornementation dace, entretenue et
maintenue par des potiers locaux, qui faisaient de la poterie provinciale
romaine). Dans l'excavation de Cetăţeni, le motif du bouton conique a ete
trouve sur un gant de ceramique similaire a l'identite, avec de la poterie
romaine provinciale de Jidava.
La continuite ornementale dace sur la ceramique romaine provinciale,
pendant Ies II - Ille siecles apres Christ., met I'accent sur une conclusion
importante: Ies conquerants romains ont trouve ici une haute culture, tres
technique et artistique, qui s'irr'lposait d'une maniere continue, !'artisanal
fortement etant represente, principalement en raison de marche. La presence de
la poterie dace decouvert a plus de 100 points, sur le territoire de la Dacie
romaine 153 , Ies II - III siecles apres Christ., soutient de la continuite des
population Daces, et Ies recherches entreprises a la camps Bretcu, Mehadia,
Băile Herculane, ont confirme le melange de la ceramique romaine avec des
fragments de pot dace, faits a la main, par des soldats recrutes parmi Ies
indigenes et la population indigene, utilisee par Ies romains, dans la
construction et la reparation de camps militaires, comme cela est arrivee au
camp romain de Jidava, Ies siecles II - III apres Christ 154 •
Ceramique d'Oratea. La recherche par Ies enceintes du château feodal
Oratea, situe au-dessus du village „Podul Dâmboviţei", sur la route Rucăr Bran, ont decouvert des materiaux, en particulier, la ceramique, en parlant d'un
habitat du plateau, situe a l'est de la viile. On a trouve et deux cabanes,
espacees d'environ 30 m de distance, dans la partie sud du plateau, dans lequel
ont ete trouves de pierres colles, des morceaux des pierres, de la poterie a l'etat
fragmentaire, et dans la hutte no. I et un fragment de moulin primitif.
La ceramique est preponderante tant dans des cabanes et dans le reste du
plateau et peut etre divisee en deux categories: Ies faits a la main et a la roue et
a la main. Poterie foite a la main est moins nombreuse que celle travaillee a la
152
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roue, sa composition contenant une guantite variable de sabie ou de gravier, gui
donnent un aspect grumeleux 155 . Cailloux de la pâte ont des taillcs variables,
des petits lots a un melange des petits cailloux avec guelgues, plus grands, de
3-1 O mm., n' ont pas ete trouves beaucoup de fragments avec des cailloux, ele
plus, comme le ciment en coleur gris un peu rougeâtre, mais rarement
fragments gui contiennent des pâtes, avec du sabie et de gravier concasse et des
copeaux. La ceramique faite a la main a differentes couleurs du brun au grisbrun a la brigue, des fragments presentant une teinte violacee. La forme
commune est le pot - vasse, avec Ies murs faits a la bombe, avec des levres
droits ou legerement apres la constriction, ou des levres arrondis ou droits. Les
fonds des vaisselle sont simples, ou de forme, plus ou moins epaisse. II
.
d e noter et Ia presence
,
d e Ia coupe d e d ace 156 .
conv1ent
Le tour de potier est de deux categories: Ies rugueux et le lisse. La
premiere est foite avec de la pâte melangee avec des cailloux et de sabie,
distribues differemment dans la composition, avec des fragments de tres
nombreuses avec des cailloux uniformement reparties, avec une surface
corrodee. Couleurs communes sont gris - ouvert, gris - brun et relativement
sombre, plus rarement, brun - brigue.
La ceramigue contient des rares pierres concassees, sabie, de gravier fin
avec le pourcentage inferieur ou superieur de „mica". La couleur varie du gris
ouvert, parfois avec teinte jaunâtre au gris fonce. Les guelgues fragments
semblent brCtlees dans la couleur de la brigue rouge ouvert ou rose. La
superficie de la plupart des morceaux est corrodee et traitee avec negligence.
Comme la plupart forme commune, en citant le pot et le bol avec le fonds
droites Oli profiles ou Standring plus Oli moins eleves. Se produissent et de
petits morceaux de vase a col etroit, avec deux poignees. Parmi Ies especes, Ies
tissus pourraient etre reconstruits une des trois bouche tasse lobees. On doit
parler aussi et de la presence de fragments amorphe de pâte fine, avec des
pierres ecrasees avec un mur avec de large rainure, et un petit bout de
157
chandel le .
A vec la ceramigue, ont ete decouverts de gres, avec des fragments de
bois de cervides, aves des traces de la transformation, le traitement peut faire
perdre des peignes, d'un minuscule fragment de vase de verre „Millefiori", et
un type de fibule fragmentaire de type „pied arriere en dessous". Ont ete
egalement trouves, et trois pieces de monnaie imperiale romaine: un en bronze
de Claude I et deux denars, l'une de Marc Aurele et l'autre de Commode.
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Le village antique „Podul Dîmboviţei", modeste et avec une courte
existance, datee par des experts, dans le Ille siecle, la fibule et d'analogies a
certaines formes de la poterie d'autres etablissements ou des cimetieres
constituent des arguments archeologiques. Aussi, la main en ceramique
retrouve des analogies dans plusieurs localites, en particulier, celle observee
dans le IVe siecle du village de Harman, ou elle est accompagnee par des
elements des Sântana - Cerneahov. En outre, tasse dace se retrouve dans
presque toutes Ies colonies des III et IVe siecles, mais le plus proche dans le
158
formulaire, s'affiche a Mătasaru , date au cours des II - Ille siecles.
Nous parlons donc de „Podu Damboviţei", avec la ceramique de tradition
dace, associee avec de la poterie de la province romaine barbarisee, mais avec
une bonne poterie romaine (lampes romaines). Une telle combinaison apparaît
dans le village de Bucov, qui survient d'un fa<;on sporadique et de la poterie
carpien, encore absent sur Podu Damboviţei.
La datation concerne et l'emplacement juste, a câte de la route romaine
qui reliait le Jidova et le camp de Cumidava, et aussi Ies dernieres traces de
limes transalutan conserves a quelques miles aRucăr.
Les recherches archeologiques d'Oratea faites en 1968, 1969 et 1971, ont
trouve des traces d'un etablissment attribue aux Daces libres, sur le versant sud
des Carpates.
Sur le plateau a l'est de la forteresse medievale dans le sud de celui-ci, ou
des fouilles ont identifie, le dit huttes d'habitation, avec d'inventaire du Ille
siecle apres Christ, a trouve dans une motte de terre, quelle etait la superficie
de l'ancien article no. I de fouilles, un objet exceptionnel, fait des rochers gris,
avec un facies alveolaire. Pour une forme particuliere, a savoir un supposant la
fonction, etude pour Ies objects a permis a la determination et l'integration dans
un contexte domestico - militaire, avec des implications pour la question de la
romanisation precoce pour Ies daces libres. Mais, consideree isolee, la piece est
jusqu'a present, unique dans notre region. II s'a~it d'un outil, un roman
59
pistillum un pilon pour former un doigt arque
en position pliee de
dimensions 18 cm de long et 4 cm de large, est ovale dans la section et pesant
600 grammes. Portion horizontale (queue) est poursuivi par une fissure
verticale, en bas, le fin de celte axe se termine par une surface plate, de forme

158
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Gh. Bichir, E. Popescu, Des recherches archeologique de Mătăsaru et la rn11tributio11 de
la co1111ai.m11ce de la rnlture materiale des daces libres, en Musee - Piteşti, des etudes et
des communications, 1968, p. 89.
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ovale (diametre de 8 a7 cm.) A6'ant des traces d'epoitement tres prononcees en
16
raison d'une longue utilisation .
L'utilisation de pilon est foite, en utilisant la ceramique, le type de petit
bol ou une casserole, tous deux tenus ayant des pierres al'interieur avec le fond
en mosaique,et la fonction utilitaire de la facilite de concassage - par frottement
avec le pilon, le contenu trouve dans le vasse. Ils portent le nome de „mortărie"
(en latin - ecrou pour ecrases), appelee dans l'archeologie allemande
Reibschale - Coupe pour frotter. Contenues dans l'equipement des soldats
161
romains, dont la dotation domestique - militaire faisaient partie obligatoire ,
ont ete utilises pour moudre le grain, ration du ble (rarement, orge), donnee a
162
titre de sanction en cas de faute grave de soldats, ou des racines de legumes
comestibles ou etait des unites militaires romaines. Le materiei duquel on foit
la piece, une roche, le soi-disant scories volcaniques ii y a dans la region et est
originaire de Carpates de !'est - volcaniques, au nord - a l'est du comte de
Maramureş, Căliman, Harghita. Pistillum specimens ont ete trouves dans des
camps et des colonies qui etaient loges dans Ies unites de l'armee romaine, 163
mais Ies plus courantes sont des recipients de mortier qui porte parfois et une
marquage: timbres avec le nom du fabricant, comme dans le sud - ouest de la
Dobroudja 1M et Oltenie 165 . Dans Ies zones Argeş- Muscel, vaisselle de mortier
166
ont ete trouve a Jidova, pres de Câmpulung, avant
de 1962, le debut des
fouilles sur le camp. Dans des commentaires publies dans le rapport
preliminaire sur Ies fouilles menees en 1962 - 1967, ce type de vase est que,
tout comme un materiei en ceramique, en general, sans determiner, sans nom
specifique et la fonction - „vaisselle avec des pieITes de la mosaique sur le
167
fond " - et pourrait penser que la decoration sur le fond a de role decoratif,
parce que la route d'accompagnement de la frontiere orientale de la Dacie
romaine, la creation d'excellentes routes, Ies contacts et la diffusion de la vie
materielle et spirituelle des camps et de la vie civile -interne extra muros, la
population indigene est restee "extra provinciam", en dehors du limes. II y a
donc un procede cl'irradiation de romanes, largement repandue dans la Dacie
160
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H. Ionescu, FI. Mîrzu, Une seule pro111·e concemanr l'iradirion de ro111a11i.rnrio11, dans
l'erabilissemenr des dace.1· lihres, en Musei de Câmpulung- Muscel, Des erude.1· er des
m111111u11irnrio11s, 1987, p. 3-8.
M. Macrea, La vie da11s la Dacie Romane, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1969, p. 296 - 297.

~ Pierre Grimai, La ch,ilisation ron1a11e, I, trad.Cizek, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973, p. 193.
D. Tudor, op. cir., p.75.
l6-I V. Culică, Des cacheres sur 111orrair rrou1•es da11s le sud - ouesr de Dobroudja, în SCIY,
V, 22, 2 I 1971, p. 331 - 336.
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D. Tudor, op. cir., p. 35.
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romaine, mais la reception et dans Ies colonies restantes Daces, au-dela de la
limite officielle de l'empire de l'Est, contamines avec une intensite variable,
mais pratique. Dans ce contexte evolutif, la decouverte d'un pistillum romaine,
le type et l'utilisation, dans l'etablissement des Daces de Podu Damboviţei, son
explication est logiquc et inevitable. L'influence multiforme, Ies emetteurs de la
romanisation, deces fortifications militaires, la population locale gratuite dans
la region, mais situee hors province, afin de recevoir et de mettre en service la
vie domestique quotidienne, entre autres romans de materiaux comme la
ceramique provinciau, poterie Roman qualitatif, lampes, romans, etc., et
l'utilisation de deux objets - outils soulevees: pistillum et de mortier. Les
recipientes de mortier et a l'annexe de leurs, pistillum, specifique romans,
parfois portes par des soldats artisans ceramistes dans Ies camps de garnison,
etaient toujours dans Ies equipements militaires roumains dans le cadre du
mecanisme de la campagne de la vie des troupes dans ce cas, le milieu du
troisieme siecle, le reglement mentionne de Daces libres, en dehors de limes
transalutan 161\ est le resultat du procede d'irradiation de la romanisation, qui,
apres le quatrieme siecle et se poursuivra en amont, pour la plupart,
169
definitivement et irreversiblcment •
L'artisanat de la co11structio11. L'histoire de l'architecture roumaine ne
peut etre traitee uniquement a l'espace national. Natre monde a toujours vecu
au carrefour des vents, des nations, Ies interets, Ies vases communicants sur
l'echelle du continent, avec toutes Ies consequences qui se posent de la position
170
de l'etat geopolitique . Bâtiments daces illustrent une ingeniosite particuliere,
a la fois Ies outils trouves dans des sites archeologiques et la grande variete des
materiaux a partir desquels elles ont ete faites, la brique, la picrre et le bois.
Dans le plain de la Valachie (en Popeşti), ou ii y avait des châteaux de pierre
ont ete construites en briques faites de roquet melange avec de la paille, comme
le „vălătuc" pour logement. Briques qu'ils etaient rondes et ont ete seches au
soiei!, montrant le trou au milieu d'eux qu'ils ont ete enfilees sur des bâtons.
Parfois, la brique a ete utilisee pour combler le mur de pierre, ou une
forme carree, taille 48/48cm et 8,5 cm d'epaisseur, a ete bn11e avant utilisation.
Les tuiles, 3 cm d'epaisseur, avec des dimensions de 70/52 cm de tour de taille
sont decorees avec un relief de I cm de haut. Le râle crucial dans la
construction, le bois etait necessaire pour Ies balustrades, escaliers, portes,
fenetres et verandas, la decouverte de clous el Ies pointes de demontrer
168
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Al. Alexandrescu şi A. Păunescu, L'etahlissement du lile .1·iecle e.11. de Podul Dâmhoviţei,
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l'utilisation de bois dans la construction geto - daces. Portes et fenetres des
maisons construites en guirlandes d'etre le plus bas pour ne pas affaiblir la
resistance des murs et d'assurer une temperature confortable 171 • Un bâtiment en
bois, avec seulement la premiere pierre est a l'interieur de l'enceinte de pierre
rouge, avec deux chambres, entouree sur trois câtes par une veranda, gui a ete
construit de bois et avec des portes. Le foit gue Ies portes etaient tout en bois
l'on prouve la recherche sur une colline „Pustiosul", ou, a l'exterieur, pres du
seuil, ont ete trouves des morceaux de clous et de pointes de fer gui forment
l'armure de la porte. Le toit etait probablement foit en bois. Pour soutenir le toit
ont ete utilises de pilliers en bois 172 . La recherche a montre gue Ies Dace-Getes
etaient des bâtisseurs de bâtiments militaires, religieux et civils.
Les constructios militaires. Dans celte categorie, on doit parler de
competences des artisans daces, en elever de vague de terre, des palisades, la
fortification des murs et Ies terrasses, Ies plates-formes sculptees dans la roche,
tours de surveillance sur Ies sommets des collines et des montagnes, et le
creusement de fosses au pied des pentes. Nous notons la similitude entre l'onde
de technigues de bâtiments en terre, a partir de Popeşti 173 , des fortifications de
terre, en Europe centrale au second âge du fer. Une breve description de celte
technigue comprennent: a) - de reglement, au niveau du sol, une couche de
gravier de la riviere, gui a mis plus de grosses poutres et entre elles d'argile et
brisures, melanges avec de ]'argile, b) - la combustion du bois des poutres, gui
determinent la calcination de !'argile etc) - gu'ils ont mis une couche d'argile
non brCile dans Ies couches irregulieres, alternant avec des minces couches de
cendres, gui est battu avec le maillet; d) - II suit le couche de gravier de la
riviere, sur leguelles s' ajoute plus de terres.
En d'autres vagues de la terre, ils sont fournis avec des palissades, ou la
vague de la defense a ete renforcee avec des poteaux de bois epais, plante en
elle, „!ies par un treillis, bien collee au sol, formant une palissade, derriere
laguelle etait Ies defenseurs. La vague ne se ferme pas completement, mais sa
tete allait un de l'autre, formant une entree appelee „tenaille".
Les fortresses de la terre, elevees sur une colline, avec une terrace,
entoure de pentes abruptes, disposent d'un espace etroit d'acces, protegee par
un mur gui se trouvait sur la crete d'une palissade.
La forteresse de pierre, situee dans la plus haute et difficile de parvenir a
une montagne, faisait partie d'une defense globale. Le renforcemant des
forteresses daces avec des murs de pierre a ete consideree comme un sujet pour
Ies grandes figures historiques. Vasile Pârvan a declare gue „pour Ies Celtes,
171
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nous avans plutot des poutres, placees a travers un mur, le long de certaines
autres, a travers le mur et Ies interstices sont remplis du boue et le fragment de
pierre, seules, Ies fronts externes sont plaques de mur de pierre, qui est de
petites blocs irregulieres m_ 11 a defini le mur dace, comme un „Murus gallicus"
special, qui repase sur Ies principes definis par Cesar, mais qui est mieux que le
gallois. En se referant au meme sujet, l'academicien Constantin Daicoviciu, en
regardant le mur dace, a declare qu'il n'est meme pas une tradition celtique, ni
„gallicus murus", mais un principe dans tous Ies anciens peuples
mediterraneens, qui se trouve dans Ies edifices en Crete, a Cnossos, qui n'a pas
cesse d'etre appliquee, en cas de circonstances particulieres ulterieurement. S'il
est une tradition mediterraneenne, elle pourrait etre empruntee a des artisans de
la construction du systeme greque pontique dans Ies villes et villages, avec
lesquelles Ies Daces dans Ies Carpates a eu des contacts frequents et etroits 175 •
Opus dacicum (mur dace) est different de gallicus murus, etant construit
des blocs de pierres, regroupees en deux „paramentes", parmi lesquels etait
assise la terre. Les „paramentes" ont ete attaches, a travers Ies poutres en bois
sculpte dans (Babe), qui sont entres Ies creux a la surface ou blocs de pierre ont
ete utilises comme des agrafes. Ce systeme de mur est utilise dans l'Antiquite,
le monde mediterraneen 176 , mais la technique mur dace a des caracteristiques
differenciees. Nous notons egalement que le mortier etait rarement utilise par
Ies artisans Daces, Ies traces de son utilisation peuvent etre trouves a l'interieur
d'un mur de Piatra Roşie 177 comme le reservoir d'eau de Blidaru, qui avait des
murs double ou triple, en „opus signinum", lies avec mortier impermeable.
Les systemes de fortification des etablissements sont tres communs dans
Ies forteresses daces, Ies fortresses ayant de tours de surveillance construites
par l'ensemble des points d'acces et lieux vulnerables, ayant de baliste, pour
jeter Ies pierres sur l'attaqateures 178 . Les forteresses daces et des villages
fortifics de palissades sont indiques sur la Colonne 179 • II est necessaire la
mention des balcons et des plates-formes creusees dans le roche, pour defense
de la forteresse, de Ies elever est necessaire de creuser une tranchee de
fondation, tout le long de la pente, le fosse qui a ete faite de gravier et de terre
Jaune.
Le camp militaire de Jidova. Commence en 1876, par D. Butculescu et
repris en 190 I, par Grigore Tocilescu, par son collaborateur P. Polonic, des
17

~ V. Pârvan, Cerim .. , p. 475.
m C. Daicoviciu, La fortresse dace de Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 67.
m Vitruviu, De /'architecture, I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1964, p. 21.
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***, L' I1istoire de la Ro11ma11ie, Bucureşti, 1960, voi. I, p. 321.
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R. Tan\ău, op. cit., p. 35.
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fouilles a Jidova (camp situe a 6 km, au sud de Câmpulung-Muscel, village de
Pescăreasa) avait se poursuivre jusqu'a I 962. Les fouilles de Tocilescu Polonic ont contribue a determiner le plan du camp et la decouverte des
materiaux importants en ceramique, argent, inscriptions, poteries, objets en
metal 180, etc.Le deuxieme niveau de la Jidova est contemporain avec l'agger
trouves, partout dans le camp. Â lui correspond la plupart des bâtiments, de
pierre en mortier et le bois ou la pierre avec de la terre. Sur le troisieme et
quatrieme niveau a ete saisis a la maison, entre I' horreum et le mur et pour
quelques tours. Les caracteristique de certains tours rectangulaires, c'est qu'ils
ont trouve de nombreux materiaux (ceramique, metal, os, etc.). Les plus riches,
a cet egard, se sont averees Ies tours de l'ouest et a l'est de la section C. briques,
tuiles sont le type commun dans Ies camps militaires romains au cours des
siecles li - III apres Christ. Certaines briques ont d'inscriptions, ecrites en pâte
crue, et des traces de !'animal et de l'homme.
Des edifices religieux. La construction des edifices religieux par maîtres
gete - daces a prouve la meme image artistique et technique avec des
sanctuaires, ou ils ont utilise le bois et la pierre. Un bâtiment en pierre,
quadrilatere irregulier du etablissments daces de Cetăţeni a ete identifie avec
un sanctuaire du soiei!, 0C1 ils ont apporte le sacrifice annuel 181 . Aussi a
Cetăţeni ont ete trouve de rochers transformes a la main, d'immenses tables Oli
des autels, qui etaient sur le bord de concavite cellulaire. L'un de la concavite
est plus grande, en lui donnant l'impresiond'une auge. Les chercheurs ont
conclu, base sur le materiei archeologique, que ces auges ont ete utilises pour
182
la libation • Les foyers de culte est la caracteristique particuliere de cette
periode. Malgre le foit que sont tres repandue, surtout dans la plaine, toutefois,
sont implantes dans d'autres formes de relief. Les foyers de culte dans
l'etablissment de Cetăţeni ont ete engages sur Ies enterrements traditionnels
hallsttatiene, ce qui represente une singularite pour le monde des daces 1 ~0 . Audessus d'eux ont ete soumis intentionnellemen, os de sanglier, de cerf et le
chevreuil, provenat de la viande r6tie. Ils sont melanges avec des grains
carbonises et poteries, provenant probablement de recipientes de vin.
Les Co11structio11s laiques. Dans cette categorie, on identific la
construction originaux realises par des artisans daces, la forme de logement tours (des villes de Transylvanie), Ies palais de l'aristocratie (Popeşti) ou rond
E. Popescu, Le rnmp militaire roman de JidaFa-Câ111p11/1111g, dans Le Musee de Piteşti,
Des etudes et des communications, Piteşti, 1968, p. 67-69.
181
O. V. Rosetti, II y a1•aie11t des lllllllWl/es en Dac ie?, en Revue historique, nr. 2, 1969, p. 91.
18
~ O.V. Rosetti, Un deplJt d'outils, q11elq11e.1· timbres anepigraphe.1· el une mo1111aie de la
seconde âge du fer, en SCIV, XI ( 1960), p. 395.
18
~ I. Bica, Des aspect.1· religieux dace.1· dans la dgion d'Argeş, lt /'edification des doc11111e111.1·
archeologiques, en ARGESSIS, Studii şi comunicări, VII, Piteşti, 1995, p. 13-16.
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ou rectangulaire pour le logement des gens ordinaires. Aussi ont ete trouves et
des constructions d'emploi en particulier comme bergeries ou des ateliers.
Une breve description d'une tour - le logement fournit Ies renseignements
suivants: la construction avec etage, ou le plancher, utilise comme espace de
stockage des aliments, etait en pierre comme espace de la vie, a ete faite en
bois ou en brique. Acces a l'etage est a travers une echelle interieure ou
exterieure, en bois, posee sur des dalles de pierre. Contrairement, Ies bâtiments
des gens ordinaires sont ronds ou rectangulaires, Ies maisons ajustees par clous
en bois, le plan se compose de deux chambres, des elements visibles sur la
Colonne du Trajan, mais aussi sur un relief romaine, fragmentaire, trouve dans
Ies fouilles.
Comme une exception a ces descriptions, la maison du Popeşti,
composee de plus de chambres, Ies couloirs et Ies dep6ts, qui semblent
organises en une serie de cour aristocratique. Ce bâtiment, comme beaucoup
d'autres bâtiments, avait de plancher d'argile, melange avec beaucoup de
paillettes, et le toit est en bardeaux. On note la presence du porche de la
maison, autour du bâtiment, identifies par la decouverte d'un revetement de
perimetre de !'argile, comme Ies maisons „verandas paysan". On doit ajouter
que, en plus de toit en bardeaux, sont utilises des tui Ies greques 184 .
Approvisionnement d' eau potable et d'egouts, parle du niveau de
civilisation des daces et en ce sens, ii est necessaire la memoire des fouilles
archeologiques, qui ont fourni telles informations. On a decouvert de captage
d'eau de source, ou l'alimentation etait a travers du tube d'argile, le reglement
fait par un court tuyau en plomb, equipes de tamis metalliques. „Les tuyaux en
plomb maintient l'eau capturee dans l'un des points d'un tonneau de sapin,
l'autre d'une bassin creusee en pierre, la bouche a forme d'un ballon recouvert
d'une mosaique romaine. Cela prouve que l'instalation a ete ensuite utilisee par
Ies romains. Le tonneau de decantation de l'eau ii y a une lucarne en cuite. Sur
une des pistes, pres d'une lucarne a ete identifie et un tonneau en bois pour la
185
decantation preliminaire • Parallelement a la cuve doublee de bois, etait le
186
reservoir, trouve apres la technique grecque , d'une salle souterraine de forme
rectangulaire, avec des murs enduits de mortier particulier, etanche, avec du
toit en forme de voute en blocs de calcaire.
II a ete decouvert aussi et un systeme ingenieux de drainage d'une auge
en pierre sculptee et un reservoir de carburant, sans source, une pente de la
colline, en entonnoir, avec d'eau de pluie.
18

~ N.Gostar, Desfortresse.1· dace.1· e11 Moldavie, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1969, p. 33.
R. Tanţău, op. cit„ p. 38.
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On pcut dire que Ies artisans constructeurs - daces ont foit une unite
defensive, qui reliait Ies villages fortifies des monts Apuseni, avec des hautcurs
de Sous - Carpates, ceux qui garclent l'entree dans la plaine de la Vallee d'Olt,
ceux de la Valachie et la Moldavie. Ă. cote de la viile elle-memc, situec en haut
lieu, dificilement accessible, ii y avait des sanctuaires, des maisons, des
bâtiments puhlics, des ateliers amenages au-dessous, selon Ies conditions
naturelles.
Influences grecques ou celtiques montrent I' activi te des maîtres
etrangers, avec des artisans locaux, caracteristique d'origine du bâtiment se
profite, avec des intluences mediterraneennes, en utilisant d'argile, ii y a des
ateliers de transformation des blocs de pierre, en forme, equipe de „Babe" et
Ies creux pour le transport 1 ~0 , qui a une longue tradition de Hallstatt. La haut
technique constantee aux constructions daces, est venue au jour, pendant Ies
fouilles du temps, souligne le haut niveau 9ue la societe dace avait dans Ies
88
derniers siecles avant de la conquete romaine •
La fafonage du bois. Le bois, une richessc naturelle du territoire de la
Roumanie, a connu une forte appreciation dans la culture dace, que Ies
historiens ont note que Ies personnes qui sont collees de montagnes. Les notes
sur la richesse du bois cn Roumanie, on trouve sur la Colonne de Traian, ot1
figurent meme des essences d'arbres (chene), mais la destruction d'objets fait
difficile la reconstruction, concernant le travail du dans cette periode.
Ahordant ce sujet, l'historien V. Pârvan ecrit: „ ... mode de vie imprimc
par environnement, le material le plus important pour l'homme est le bois. Les
logements, Ies outils de travail, moyens de transport, ont ete tout en bois. Les
milenaires tables rondes pour la nourriture, en general, tres peu eleve, par
rapport au sol, ont etc preserves des Thraces, comme nous le voyons
189
aujourd'hui dans nos paysans de la montagnes . Arguments en faveur du
travail du bois sont composces principalement d'outils de menuiserie, trouvees
dans Ies fouilles. Ciseaux, ciseaux (droite et ovale), des haches, de coupe, tres
t·mt,
. ont etc
, , trouves
, dans Ies 1om
I-"
·11 es 190 . L a comp Iexlte
. , et Ie nom bre
.
b1en
191
conduit a l'idce de l'existence
d'outils disponibles sur Grădiştea Muncelului
d'ateliers de menuiserie comparables a ceux de la Grece antique, l'Egypte, la
Mesopotamie, aussi avancee et efficace.
Les quelques objets en bois qui ont traverse des siecles, nous amenent a
conclure que le bois a etc utilisc pour la construction, des meubles, des
187
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menages, des moyens de traction el des armes. Charpentes etaient une
competcnce commune dans Ies Daco-Getes, l'utilisation du bois dans la
construction comme est illustre sur la Colonne. En concernant le mobilier, ii
n'est pas evident, a l'exception d'unc berceau (bois plein) presentee sur la
192
193
Colonne , aussi sur le village de Rudele .
Des vases, des pots, - ces objets menagers sont illustres par la decouverte
d'elements metalliques: des verrouilles, des cloues, des grains melanges, avec
des morceaux de bois brute, des morceaux des vases peints. La Metopes IX du
monument d' Adamclissi 19-t presente le type de boîte ou Ies getes ont conserve
leurs biens, qui avait une boîte a cles a verrouiller. Les grains sont conserves
dans des tonneaux, une partie demontree par l'identification des tourteaux de
195
graines, qui a garde la forme de base d'un tonneau • Si Ies connaissances de
la tonnellerie pour Ies Dace-Getes, le plan de la decouverle de la rabat et
meme des fragments de tonneaux, il peut etre accepte commc hypothese,
concernant l'egrainage Ies choses ne sont pas aussi simples.
Dans Ies sources iconographiques, conscrvees dans l'Egypte
196
hellenistique , on peut reconstruire l'aspect suppose de la roue en bois, du
tour antique, abois, qui a penetre par Ies greques et qui, normalement, pelit etre
utilise, puisque ils etaient utilises la roue du potier, la roue du chariot et le
moyeu (qui ne pouvaient pas etre faites seulement au tour).
II convennait de noter que Ies Dace-Getes frequemment utilisaient
I' ornement en bois, est parvenu a un veri table art. „L' oeuvre d'art en bois, qui
s'impose par Ies constructions en bois, par Ies pots en bois, Ies objets d'usage
pratique et leur decoration en coupes, la sculpture sur bois Ies daces etaient
197
sans doute • 11 est reconnu aussi la theorie, selon laquelle la decoration sur le
bois a etc la principale source d'inspiration pour la decoration de la ceramique
(Ies petites cornes, Ies petits bâtons, Ies crochets, en imitant la carde sur Ies
coupes deliennes semblent etre inspirees par l'art du decor sur bois).
Le bois a etc utilise aussi pour la fabrication du chariot, Ies images sur la
198
99
co Ionne
et ce 11 es sur Ie monument d'Ad amc 1·1s1· 1 , cn prouvant cette
affirmation. En ce qui concerne l'usinage du bois, on pourrait voir une parallele
19

~ C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, La co/01111e„„ la scene 40.

*"''* , Des materiaux et des recherche.1· archeo/ogiques, Bucureşti, Ed. Academiei, voi. V,
p. 389.
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entre la pratique de ce metier aux getes et aux celtes: I) Les Celtes ont utilise le
200
char de combat et des nombreux autres modeles de charettes ; Ies Dace-Getes
utilisaient le char comme un moyen de transport, commes Ies sources montrent
Ies monuments et l'archeologie; 2) Dans Ies fortifications, la construction de
„gallicus murus", utilisee pour defendre Ies colonies celtes, etait une ceuvre
originale, qui consiste en la combinaison du bois en pierre brute. Les Gete Daces onl utilise, dans la construction „Dacicus Murus", qui est une
composition analogue a la „murus gallicus", mais pas iclentique a lui, en etant
adapte par Ies artisans daces aux conditions specifiques et en mettant la marque
sur lui d'autres facteurs externes, comme le grec; 3) Aux celtes, on a identific
des sanctuaires construits entierement en bois. Aux getes-daces, dans Ies villes
de terre daces, on a trouve des sanctuaires similaires en pierre et en bois. Mais
Ies claces se renclaicnt compte de caractere perissable du bois dans la
construction, ce qui nous prouve la transposition des sanctuaires de bois en
pierrc ou la preservation du bois avec des tuiles en terre cuite, comme a
l'enceintc sacrec de Grădiştea Muncelului, des choses que nous ne pouvons pas
constater aux Cehes. En menuiserie, en exceptand des analogies celtiques, on
peut parler d'une influence grecque, si nous admettons que Ies daces - getes
201
utilisaient des tours a bois .
En ce qui concerne Ies outils de travail de la pierre, ii y a une situation
particulicre. „Le nombre et Ies types de celles connues sont beaucoup plus
faibles par rapport aux quantites enonnes de pierre traitee, partiellement ou
integralement incorporee dans Ies constructions civiles, mais, surtout, militaires
et religieux 202 . Pour l'extraction et le fac;onnage de la pierre, ii y a: des haches,
des marteaux, des pioches, des burins, la truelle et la presse pour l'impression
des motifs decoratifs sur Ies murs et Ies revetements du sol.
L'industrie textile domestique. Dans une fosse de provisions de
.
,cn·, on a trouve, des semences ca Icmees,
. '
qu1. montrent Ia cu I ture des
T masu20
plantes textiles. Plus tard, a Poiana \ on a trouve meme des fils vegetaux de
chanvre et lin. Sur cclles ci, nous trouvons des references meme dans Ies
205
ceuvres d'Herodot , qui parle de la culture de la chanvre aux thraces, pour
obtenir le toile pour la confection des vetements; avec le fii de chanvre et de
lin, on parle aussi de la laine comme matiere premiere, l'elevage des moutons,
en etant un metier de base pour Daces.
21

K>

201

202

:!<U
21
).j

205

Raymond Lantier, Le bois dans /'industrie et /'art des celte.1-, en Revue archeologique du
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Dans Ies fouilles archeologiques 206 , on a emerge aussi Ies outils utilises
dans la pratique de )'artisanal domestique: des aiguilles a coudre (bronze), des
crochets (bronze), des aiguilles a tricoter pour ses tissus plus grands pour le
metier a tisser (et qui apparaissent dans la plupart des colonies daces). Le
metier a tisser apparaît comme reference indirecte, du decor original, sur une
207
imitation de tasse delienne .
II n' y a pas des traces textiles de cette epoque, la seule piece de tissu est
de l'âge du bronze. En cchange, on trouve des nombreuses informations sur Ies
tissus de I' Athenaeum geto-dace; en analyssand Ies images de la Colonne, du
monument d' Adamclisi et des etoiles funerailles, on peut constater: I) La
chemise masculine etait divisee en parties et foite en toile epaise (du lin ou de
la chanvre) et se portait avcc des pantalons appeles „iţari". La toile utilisee a la
.
.
. d
. pouvall
. etre p1us mmce,
chemise
pu1sque
sur I a c o Ionne-'!()8 , on peut v01r
es
petites fronces sur Ies manches et le bord, ce qui n'aurait pasete possible dans
un materiei epais. Ces fronces sont visibles sur certaines images
209
d' Adamclisi . La largeur du materiau decoupe donne la mesure aux epaules
de metier a tisser utilisees.
Egalement, „iţarii" apparaient a tailles variables et certains sont etroits (et
epaises), d'autres etant avec des fronces transversales ou disposees a angle. 2)
La chemise feminine est la piece principale du port de sexe feminin. Elle etait
coupee en quatre morceaux: I' endroit, le dos, Ies manches - toutes ridees autour
du cou. La jupe paysanne etait de materiau mince, qui tombait en plis, un
vetement pareille comme une decoration et paraissaient comme deux tasses
getics trouve a Popeşti; 3) Sarica, local de vetements de laine, et l'etoile
apparaît a la maison, portes par le veteran de Julius Crescens, qui a vecu un
certain temps sur le territoire.
On peut dire que, sans le temoignage reel, Ies monuments et Ies sources
archeologiques illustrent une generalisation de l'art du tissu Gete - Dace. La
meme chose peut etre dit et sur le traitement du cuir, Ies images soulevees cidessus donnant Ies details de sandales paysan, gilet, chapeau, outre Ies photos
du conseil d'Săliştea, qui est un type de chaussures (sandales paysanne)
similaire a celui de Adamclissi ou avec le passage de la figurine, decouvert en
A
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D. Popescu, Des recherches archeo/oţ?iques en Transi!Fanie, en MCA, voi. II, 1956,
p.187.
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Popeşti 210 • 3) Sarica, de vetements local de laine, apparaît aussi sur l'etoile de
Căşei 211 , portes par le veteran Julius Crescens, qui a vecu un certain temps sur
le territoire de la Dacie.
On peut dire que sans le temoignage reel, Ies monuments et Ies sources
archeologiques montrent une gencralisation dans l'art du tissu de gete - daces.
La meme chose on peut <lire et sur le traitement du cuir, Ies images soulevees
ci-dessus donnant Ies details sur: sandales paysanes, touloupe, chapeau, ou
s'ajoutent Ies photos de Săliştea 212 , qui est un type de chaussures, (sandales
paysannes), similaires a celui d' Adamclissi ou avec le passage de la figurine,
p
.)11
,
decouvert en opeşt1- ·.
Sur le territoire du comtc d' Argeş, Ies nombreux artefacts trouves, ne
manquent pas meme Ies pieces au debut du Moyen Âge des neuvieme et
dixieme siecles. Des fragments de la poterie, des petites briques et de brisures,
provenant de pots en coleur rouge - rougeâtre, brOles oxydant, travaille dans
une pâte a rude au toucher avec de sabie et de cailloux, meme dans la
composition et decorc avec des lignes paralleles, horizontales et en vagues,
, . .
, . de-) 14 .
sont caractenst1ques
pour I a peno
Dans le village de Leşite, au printemps de 1959, sont trouves une hache
en fer, qui sont Ies seuls derrieres traces d'habitation, dans cette periode
trouvee jusqu'a aujourd'hui, sur la Yalee du Mozacu, des sa formation dans le
village d'Oarja, pres de Piteşti. Un etablissement, le dernier, appartenant acette
periode, a ete constatee sur la Yalee du Dâmbovnic, ot1 des materiaux
archeologiques provenant de neuvieme et dixieme siecles sont trouves avec
ceux qui appartiennent de la culture Chilia, prouve qu'ici Ies colonies du
neuvieme siecle et dixieme siecle se surpose a un reglement plus ancien, a
partir du fin du IJie siecle. La plus grande colonie au IXe siecle - et le X-eme
siecle a ete decouverte a l'automne de 1956, sur la Yalee de Berivoia, a l'ouest
du village Bârlogu, Negraşi, Argeş. Traces du present etablissement
commencent a apparaître sur la Yalee de Berivoia, a 400 - 500 m, au sud de
Măgura Tătarului, situee entre la confluence de la Vallee de Puţul Ciuţului,
avec la Yallee de Berivoia et s'etend d'un câte et d'outre de la vallee, sur Ies
terrasses des pentes, sur une longueur interrompue d'environ 3 km, ce qui nous
fait de l'identifier de comme la plus grande colonie du neuvieme et dixieme
210

211
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m
214

A. V uI pe, Des representations humaines sur Ies tasses daces de Popeşti, en SCIV, 2
/1965, p. 343.
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siecles, connus a ce jour en Roumanie . Sur le câte gauche de Valee de
Berivoia, sur la terrasse de la pente, au nord de „Drumul Goleasca", une autre
decouverte, y compris un second depât d'outils, constitue de 19 morceaux a ete
foite en 1965, dont sont recuperes a seulement 9 morceaux, et a savoir: I. Un
couteau pour charrue, travaille dans une barre de fer rectangulaire en section; 2.
soc pour charrue a l'houe triangulaire. Le soc de la charrue a conserve sa forme
dans cette region jusqu'a aujourd'hui, le „fer de buttoir"; 3. Une serfouette a
lame large et legerement courbee; 4. A vec lame de faucille fortement courbe,
queue aiguise pour etre fixe dans le manche en bois; 5.
Cuillere pour creuser la moyeu de roue du chariot foit dans une barre
rectangulaire massive, plie a angle droit; 6. Clamp - ciseau a bois pour la
menuiserie, avec une lame d'environ I cm de large et le corps, pres du ciseau
propres - dit ii est tubulaire; 7. casse-pierres composes d'un fer solide
parallelepipede; 8. hache de bataille, avec un bord massive et le trou de droite
pour le montage de la queue, Ies quatre partis sont quelques extensions comme
des ailes semi-circulaires, qui contribuent a une meilleure fixation de la queue;
9. hache de bataille 216 avec la lame large. Les dix pieces perdues: un couteau a
charrue, un soc pour charrue, deux faucilles, un marteau, une enclumc massif,
un tenaille de forgeron, deux haches avec la lame etroite et une lance n'ont pu
etre recuperes .
La region a ete exploree plus tard, en puvant observe, le contour du
logement, rectangulaire, en longueur d'environ 5,80 m et une largeur d'environ
4,20 m, orientee perpendiculairement a la pente, la direction est-ouest. Apres la
grande quantite de „chirpici", malaxe avec paille de ble et la balle et sur
lesquelles on peut voir des traces de treillage, sur lesquelles est colie „chirpici'',
on pouvait voir que la fondation des maisons etait faite de poutres solides,
sculptees sur Ies quatre câtes, non places directement sur sol, mais une rangee
de briques fragmentees, mises câte acâte. Les briques peuvent etre divisees en
deux categories: une categorie avec une epaisseur de 4 - 4,5 cm, certaines plus
minces au centre, travaille dans !'argile fine, avec „mica" en composition,
parfois avec moins de sabie et de petits cailloux, decore d'un câte avec de
larges rayures, imprimes, en appuyant Ies doigts dans !'argile moile et brUlee, a
peu pres uniforme et une mttre categorie de briques d'epaisseur 3,5 a 4 cm, foit
a une pâte fine avec plus de sabie grossier et de petits cailloux dans la
composition , sans ornement sur n'importe quel câte, certains ayant noyau
•
• 217
b ruAl,es no1r
- gns
.
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Le logement avait, dans le coindu sud-est de l'interieur, une cheminee ou
un faur. En apreciant le grand nombre de pierres qui se trouvaient dans la terre
creusee de sa surface, on trouve une situation similaire a l'un de l'hutte apparu
dans Ies fouilles organisees par Maria Comşa, ou, sur une cheminee, ii y avait
beaucoup de pierres qui doublaient sa largeur, implantees dans le „chirpici"
mau du mur, ayant, probablement, le role pour proteger d'un chauffage trop
fort, le treillage sur laquelle s'attachait !'argile, methode gardee jusqu'au debut
du XXe siecle a travers la place, surtout, dans Ies huttes construits par des
forestiers et des gardes. Les fragments de tuiles (travaillees d'une pâte fine et
compacte, parfois avec tres belle composition de sabie) illustre leur utilisation
pour une sorte de drainage de l'interieur vers l'exterieur sur une pente.
La ceramique decouverte etait rouge, brG!ee oxydant, Ies formes
predominantes etant Ies pots de tailles differentes, avec des murs assez epaises,
. cases, avec Ie cou court et Ia I'evre ra battue a' I' exteneuc
, · ? 18 .
d ans certams
„La pâte de laquelle Ies pots etaient travailles a du sabie et des petits
cailloux dans sa composition et le paysage est compas de lignes horizontales et
en vague, parfois combines.
Tres peu de fragments de poterie, travailles et decorees de la meme pâte,
sont noirs - rouges ou noirs - grises - avec Ies levres moins rabattues dans
l'exterieur et arrondies.
En ce qui concerne la datation de cette culture, Ies opinions ont ete
partagees. Certains la datent dans la seconde moitie du Xe siecle 219 , d'autres la
considerent presente en Roumanie depuis le neuvieme siecle 220 , Maria Comşa
en fixant, pour le moment, encore quatre horizons archeologiques distinctes
correspondant aux quatre etapes du developpement de cette culture 221 • Sur la
base de ces considerations, la ceramique de la maison pourrait etre du fin de la
premiere phase et le debut de la deuxieme, c'est-a-dire elle pourrait se dater au
milieu du IXe siecle le plus tot et dans Ies deux premieres decennies du Xe
siecle le plus tard, datation qui correspond pour le depot d'outils trouve pres de
la maison.
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Ibidem.
I. Nestor, Des co11tributions archeologiques au probleme des protoroumains, La
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Les outils agricoles ont des traditions millenaires dans notre pays 222 , Ies
cereales et d'autres richesses agricoles en etant obtenues pour la population
locale dans ces lieux. Ils ont garde Ies memes formes longtemps, ce qui fait
difficile une chronologie precise (comme on peut Ies armes, qui sont
caracteristiques de certaines periodes de temps, plus courtes par rapport a
d'autres objets). Ainsi, la hache avec le tranchant etroite bordees et avec Ies
quatre extensions aux quatre câtes du trou rour la fixation de la queue, qui se
rencontre aux Daces de la meme maniere 22 , ii trouve des similitudes dans Ies
·
d ecouverts
,
d ans notre pays a:
, B ucarest 224 , R a d ovanu 22s et
exemp Iaires
226
Dragosloveni , dates du Xe siecle. Des haches similaires ont ete decouverts
dans le territoire d' Argeş, a Leşi le, a la suite d'une cabane, dans Ştefăneşti,
mais dans la commune Curtişoara de departement d'Olt, ou dans le
departement de Vîlcea, dans un depât de mineur. Des analogies de cette hache
se rencontrent aussi dans le depât des outils et des armes du IXe et Xe siecle
decouvert a Iakimovo en Bulgarie. L'hache avec le tranche large, dispose de
fac;on asymetrique du corps, trouve des analogies dans Ies haches du IXe et Xe
siecle, trouvees dans Ies cimetieres en Kolicin, Stare Mesto, Vranovice et
Uherske Ostroh, dans Ies decouvertes de Iakimovo de la Bulgarie, ainsi que Ies
decouvertes de Radovanu 227 et Dragoslăveni 228 de notre pays, dates dans le Xe
siecle.
Pour la datation du depât de Bârlogu, un autre indice sont Ies inscriptions
runiques trouvees sur le soc de la charrue entre Ies deux oreilles pliees, qui
servaient a ganter sous le bois, qui soutainait le soc, donc proteges d'user par
frottement et sur une brique de la deuxieme categorie de briques decrites audessus. Les inscriptions runiques apartiennent aux ecrits turcs qui comprennent
une vaste region geographique de regions de fleuves: Lena et Enisei, Mongolia,
Kirghizia, zona Don - Nipru - Nistru, en se prolongeant vers ouest en
Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie.
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M. Comşa şi Gh. Constantinescu, Le diptJt d'outils et des annes du Xe sii!cle, decouvert a

Dragosloveni (Vrancea), en SCIV A, 20, 1969, 3, 425-435.
227

M. Comşa şi E. Ghiannopoulos, Des outils ... , p. 617-621.
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L'analyse de ces signes montrent qu'ils appartiennent aux runes turques
de type proto-bulgare - un signe de la possession temporairement du premier
229
etat bulgare au nord du Danube . Â cette occasion, la population locale de
Bârlogu a acquis une partie de la culture du sud - le Danube, comme Ies
artisans forgerons ou Ies mac;ons ont appris l'ecriture runique. On peut dire que
„le depât de Bârlogu a ete enterre, en raison des evenements tumultueux de la
seconde moitie du IXe siecle, preuve que la maison-atelier, a câte de laquelle ii
s~ t~ou~ait, a ete ?~~ruite par un ince~die devorant. Les de_couv~rtes, bien ~~~
d1mmuees de m01t1e, permettent de tirer quelques conclus1ons 1mportantes-· :
a) L'etablissement de Berivoia est l'une des plus grandes etablissement de cette
periode dans notre pays, ce qui illustre le niveau eleve auquel !'art d'usinage du
fer, l'artisan forgeron travaillant avec autant d'habilete des outils et des armes,
sans se specialiser par branches, de meme qu'il se passera beaucoup plus tard
dans Ies villes medievales; b) Â propos de la machinerie agricole on peut dire
qu'elle etait de bonne facture, „travailles tres bien rangees et avec des formes
avancees, qui correspondent meme aux outils de la premiere moitie de ce
siecle, prouvant que l'agriculture se pratiquait intensivement, sans absenter,
apres la presence de la serfouette, ni la pratique du jardinage. La vie prospere
d' agriculteurs, des bergers et des ouvriers du IXe et Xe siecles place la
population de notre pays parmi Ies plus avances peuples d'Europe dans la
pratique de l'agriculture et de la metallurgie du fer 231 .
L' extraction et la transformation des metaux est le metier le plus
important de la periode de debut du Moyen Age, en etant le fondement du
developpement de !'economie entiere artisanale. Les metallurgistes ont ete Ies
premiers artisans specialises dans Ies communautes en meme temps que
I' accroissement de la divison du travail.
Pendant celte periode, l'extraction et l'usinage sont Ies attributions du
meme travailleur, partie illustree dans des nombreuses decouvertes
archeologiques: pres de restes de four de reduire le minerai, ont ete decouvertes
des outils, des armes, des moules pour verser usines ou en cours d'usinage,
comme ceux de Bârlogu et Cetăţenii din Vale 232 . Les echanges commerciaux
n'etant pas developpes, la situation pas differenciee de l'artisanat, a ete restee,
le forgeron du village, en couvrant toutes Ies etapes de la technologie, de
]'extraction et la reduction du minerai, l'usinage d'ohjets et leurs valorisation.
219
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G. Bako, Encore une ren1oignage co11cer11a111 la do111inatio11 du pre111ier etat bulgaire au

nord du Du mire, în SCIV, XIII, 2. 1962, p. 461 - 463.
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Ibidem.
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En relation avec l'origine du minerai reduit, en particulier dans Ies
etablissements de la plaine, certains historiens ont accredite ]'idee que, en
raison de difficultes de transport du materiei ferreux dans des endroits eloignes
de zones d'extraction miniere, Ies mineurs fondeurs faisaient la reduction du
233
minerai a la proximite des mines . Les analyses spectrales quantitatives,
realisees sur des certains echantillons de scorie et des loupes de fer de quelques
234
etablissements feodales
de la plaine, de peuplement, ont mene a l'idee que
Ies habitants de Cetăţeni, comme dans tous Ies contreforts des Carpates dans le
Pays Roumain, ont extrait le minerai de fer de niveaux sedimentaires de
formations pliocenes documentes dans zone, ou se produisent des intercalations
sous I' aspect de lentilles et poches des oxydes de fer. Ni dans Ies
etablissements de plaine ne s'agisait pas d'importations, mais seulement des
sources locales d'oxydes de fer d'origine quaternaire sedimentaire - alluviale,
existants dans des niveaux lenticulaires dans le rive des rivieres.
La technique d'extraction des mineraux de la mine a pu etre reconstruite
sur la base de sources plus tardives. Ainsi, avec Ies leviers de fer se foit la
dislocation ~e la roche ~~ m~nerai ou par le cha~1ff~ş'ie de la roch~ ave~ de~
feux, et pms, sa pulvensat1on avec d'eau fro1de-· ·. On passait, pms, a
l'emiettement de la roche le rocher faite avec Ies marteaux a main, l'energie
hydraulique, en entrant dans Ies pays roumains„. dans le XIVe siecle, tandis
qu'en Europe Occidentale, etait entre avec 3 - 4 siecles plus tât, dans la forme
236
des certaines installations appelees „laminoirs ". Le minerai, introduit dans le
four de reduire (ovale, avec le diametre de 60 cm, la profondeur du creuset de
37 cm et la hauteur de 80 - 90 cm, comme le four apparaît decouvert a Hlincea,
datant du XIII - XIVeme siecles 23 \ avec le f usain, etait fondu a environ I OOO
degres C, le fer reduit circulant dans le bas du four comme une pâte epaisse,
appelee loupe (en Angleterre s'appellait bloom). Puis, on ouvrait le four et,
avec Ies crocs de fer, on tirait en exterieur la loupe, une masse spongieuse, qui
etait en train d'etre chauffee et forgee, pour eliminer Ies elements steriles restes
et decalamine pour etre plus facile a travailler. La scorie resultee de la
reduction du minerai contenait environ un pourcentage de 40 a 50% de fer, la
temperature de I OOO degres C etant de 400 a 500 C de moi ns que celle la
necessaire a l'usinage et possible d'obtenir seulement au XIVe siecle, en meme
temps que l'introduction des soufflets hydrauliques.

m

J. Berna I, la science dans/ 'hi.1·toire de la societe, Bucureşti, Ed. Politică, 1964, p. 74.
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Des nombreuses decouvertes archeologiques ont mis a la surface des
ateliers de forgeron dans lesquels on a decouvert: des clous, des lames de
couteau, des briquets, des feuilles papiers de cuivre attaches avec des rivets,
des anses de la chaudron, des hamec;ons, des barres metalliques pour usinage,
des petits modeles d'argile pour la „. des anneaux, faits par impression, dans le
morceau d'argile molie, du modele desire. Tous Ies elements trouves parlent du
fait que I' artisan prelevait le metal (fer ou cuivre) et I'usinait par martelement a
chaud et par la turnarea d'objets de cuivre ou bronze avec Ies modeles d'argile,
ce gui signifie que l'artisan egalement etait mineur, forgeron et bijoutier. Des
decouvertes gui menent a ces conclusions ont ete faites a Cetăţenii din Vale
(Argeş), ou on a ete identifie un centre fortifie, a l'interieur duquel ont ete
trouves des morceaux de scorie de fer, comme preuve de la metallurgie
reductrice et de l'usinage locale, une petite enclume et des nombreuses armes,
des tleches, des cintres d'arbalete, des boucles 238 . II a ete convenu que la
technique de l'usinage presumait le traitement sur 100° c d'une eponge
metallifere, chargee avec des inclusions de scorie, en obtenand ainsi la soudure
du fer 239 • La temperature requise s'obtenait en plac;ant sur l'âtre de fusain d'un
courant d'air a l'aide de soufflets de main. On mentionne qu'il etait utilise
comme combustible, le fusain ou le charbon de bois, obtenu par la combustion
non oxydee du bois, en particulier, d'essence douce.
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O.V. Rosetti, Le cltantier archiologique de Cetăţenii din Vale, en Şt. Olteanu, C. Şerban,
op. cit. p. 17.
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MĂRTURII ARHEOLOGICE ŞI DOCUMENTARE DIN
JUDEŢUL ARGEŞ,

PRIVIND PRACTICAREA

MEŞTEŞUGURILOR

PÂNĂ LA SFÂRŞITUL MILENIULUI ID. CHR.

Rezumat

Pornind de la descoperirea uneltelor eopaleolitice, în prundişurile râurilor
Dâmbovnic, Mozacu şi Neajlov, lucrarea demonstrează existenţa activităţii umane,
încă din paleoliticul inferior, în zona Argeşului.
Sunt puse în evidenţă dovezi arheologice legate de practicarea viticulturii şi
pomiculturii, a metalurgiei fierului şi bronzului, aurului şi argintului şi sunt analizate
depozitele de monede, descoperite la Piteşti şi în alte localităţi: Suseni, Bogaţi.
Un rol aparte îl deţine meşteşugul olăritului care, apărut în urmă cu 6 - 7000
ani, a îndeplinit o funcţie esenţială în existenţa oamenilor, la prepararea, transportarea,
păstrarea şi consumarea alimentelor. Sunt prezentate depozitele de la Mozăceni,
Şerbăneşti, Cetăţeni, Popeşti, Jidova, Oratia. Materialul ceramic descoperit este
predominant, diferenţiat după tehnica de modelare şi calitatea lutului.
Sunt analizate, în continuare, meşteşugul construcţiilor (structurate în trei
categorii: militare, religioase şi civile), prelucrarea lemnului, industria casnică textilă,
precum şi extracţia şi prelucrarea metalelor, aceasta aflându-se la baza dezvoltării
întregii economii meşteşugăreşti, metalurgiştii fiind primii meşteri specializaţi în
cadrul comunităţii, o dată cu creşterea diviziunii muncii.
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În îndelungata sa istorie, Europa a cunoscut, încă din antichitate,
unor imperii a căror forţă se baza pe o vastă întindere
teritorială şi pe imense resurse militare.
Concomitent cu aceste uriaşe puteri de prim rang, au apărut şi au strălucit
pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp, datorită, în primul rând, unor
condiţii deosebite social-economice dar şi politice, cu totul speciale, unele state
mici ca întindere cum ar fi Veneţia, Elveţia, Ţările de Jos, Florenţa, Ţările
Române şi altele.
Despre luptele lui Ştefan cel Mare dar mai ales despre personalitatea
acestui mare domnitor precum şi locul Moldovei în contextul politicii europene
întâlnim doar vagi menţiuni în documentele cancelariilor bătrânului continent.
In istoriografia internă, întreaga istorie şi implicit epoca de glorie care domină
a doua jumătate a secolului al XV-iea a făcut obiectul a numeroase lucrări
elaborate de istorici români, iar în ultimii ani, şi de cei străini. E bine să
amintim aici, că chiar din timpul domniei sale acţiunile lui Ştefan au fost
consemnate de cronicari polonezi, turci sau unguri, în studiile cărora se
întâlnesc, de cele mai multe ori, afirmaţii subiective, în favoarea imperiului
turce sau al regatelor polonez şi maghiar.
Cei mai mari istorici români, A.O. Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan, Ioan Bogdan, Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu, Gheorghe
I. Brătianu, Petre P. Panaitescu ne-au lăsat pagini de neuitat despre Ştefan cel
Mare. Remarcabile sunt, de asemenea, contribuţiile istoricilor Alexandru V.
Boldur, Ioan Ursu, Valeria Costăchel, Şerban Papacostea, Ştefan S. Gorovei,
Sergiu Isopescu, Constantin Rezachevici, Constantin Cihodaru, Dumitru
Ciurea, Thasin Gemil, Leon Şimanschi, Dumitru Agache, Matei Cazacu,
Nicolae Grigoraş, Gheorghe Duzinchevici şi mulţi alţii, care au oferit noi
interpretări, au pus în circulaţie noi documente şi noi cronici, au abordat
domnia marelui voievod în cadrul relaţiilor internaţionale ale vremii şi au
deschis noi şi interesante orizonturi de cercetare. În acest context amintim şi
faptul că au fost elaborate un număr apreciabil de monografii despre Ştefan cel
creşterea şi descreşterea

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 55 - 73.
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Mare, precum cele scrise de Nicolae Iorga, Ioan Ursu, Alexandru V. Boldur,
Şerban Papacostea, Manole Neagoe, Gheorghe Duzinchevici, Ion Cupşa, Al.
Gh. Savu, Nicolae Grigoraş, toate aducând interpretări şi contribuţii originale
1
de mare valoare ştiinţifică •
Este îndeobşte cunoscut faptul că Ştefan cel Mare a fost preţuit şi
deopotrivă iubit de toţi românii fiindcă şi-a urmărit aplicarea planurilor cu o
voinţă de fier şi cu credinţa nestrămutată în viitorul strălucit al neamului său.
Spre deosebire de majoritatea înaintaşilor săi, a întărit aşezămintele publice, în
interiorul cărora s-a dezvoltat viaţa statului moldovenesc. De la Hotin la
Cetatea Albă şi Chilia, de la Suceava la Iaşi şi Vaslui, la Piatra Neamţ şi Târgu
Neamţ, la Borzeşti şi Huşi şi în alte minunate locuri, s-a vorbit şi se vorbeşte în
continuare despre victoriile sale, deşi de la trecerea lui în nefiinţă s-au scurs
peste cinci sute de ani, în decursul cărora poporul român a îndurat umilinţe,
invazii, răşluiri de teritorii, înjosire fizică şi morală. Marele Ştefan a arătat
răspicat că pe acest pământ românesc nu pot trăi decât acei care-l iubesc şi sunt
gata să se jertfească pentru apărarea lui. Amintirea ilustrului voievod şi a
măreţelor lui fapte i-a unit pe toţi românii în cele mai cumplite încercări prin
care au trecut.
Deşi era foarte tânăr când s-a urcat pe tronul tatălui său, Bogdan al Ii-lea,
Ştefan a înţeles că are numeroase şi mari îndatoriri. Cu o mână de fier a
asigurat liniştea şi ordinea internă şi apoi a reîntregit hotarele ciopârţite ale
ţării. Vecinii Moldovei: polonii, ungurii şi turcii se aflau la apogeul gloriei şi
expansiunii lor. Cu toate acestea, responsabilii acestor vecini au trebuit să
recunoască capacitatea diplomatică şi militară a voievodului nostru care a
reuşit să se facă respectat şi apreciat.
Grele au fost pentru români acele vremuri în care Ştefan al Moldovei a
cerut întregii Europe să vină alături de el şi să apere ce trebuia apărat, dar nici
cuvintele lui şi nici ale Papei sau veneţienilor nu au găsit ecoul aşteptat la
conducerile statelor europene.
Despre viaţa şi întreaga sa activitate precum şi cultura deosebită cu care
era înzestrat marele conducător, despre personalitatea lui deosebită, ieşită din
comun, s-au scris încă din timpul vieţii lui cronici în limbile slavonă, polonă,
rusă, germană şi latină, chiar dacă nu atât de numeroase, pe măsura unuia din
cei mai mari conducători de state din Europa, aşa după cum am mai amintit, iar
în limba noastră, neaoş românească, începând cu Grigore Ureche şi continuând

Eugen Denize, Ştefan cel Mare. Dimensi1111ea europeană a do11111iei, Editura Cetatea de
scaun, Târgovişte, 2004, p.7; Adolf Minuţ, Râz.boie11i - Valea Albâ: A fost Ştefan cel Mare
Î1!frâ11t ?, Ori;m1t XXI, Re1•i.1·tii de istorie, Fundaţia Valeriu Florin Dobrinescu, Editura Delta
Carl Educa\ional, An IV, nr. XIV, 2009, Piteşti (sub egida Arhivelor Militare ale
României).
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cu Miron Costin, Ion Neculce, Nicolae Costin şi Dimitrie Cantemir, s-au
consemnat actele lui de justiţie, administraţie publică şi de apărare a ţării.
În majoritatea lucrărilor din literatura de specialitate, atât cele vechi cât şi
cele contemporane nouă, se acreditează ideea că la Valea Albă, Ştefan cel Mare
a suferit o mare înfrângere din partea turcilor, care-şi răzbunau, astfel, uriaşele
pierderi umane şi materiale de la Podul Înalt-Vaslui (I O ianuarie 1475).
În ceea ce ne priveşte, noi am abordat pentru prima dată, în scris dar şi
prin viu grai, în numeroasele conferinţe pe teme istorice ţinute în diverse
locaţii, simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice, această problemă
care a stârnit numeroase aprecieri pozitive dar şi negative în rândul
specialiştilor. „Negativiştii'', câţiva doar, care nu erau de acord cu noi că în
această luptă Ştefan nu a fost înfrânt, în adevăratul sens al cuvântului, reproşau
punerea sub semnul întrebării a afirmaţiilor marelui voievod 2 . Ei nu voiau să
înţeleagă faptul că Ştefan cel Mare era conştient de valoarea proprie de bun
conducător de ţară şi oşti şi în mândria sa exagerată nu-şi putea ierta că la Valea
Albă nu l-a înfrânt definitiv pe Mahomed al II-iea (unii istorici îi spun
Mehmed), uitând că în discuţiile cu conducătorii oastei sale el şi-a propus şi lea propus ca, cu oastea lui mică, să macine, să uzeze fizic şi psihic, să micşoreze
oastea otomană, apreciată de contemporani ca fiind între 150.000 şi 200.000 de
persoane. Această strategie a sa trebuia să-i îngăduie, ca imediat ce va reface
armata la aproximativ 40.000 de oameni, să-i dea lovitura de graţie
cuceritorului Constantinopolului.
Cronicarii vremii, cu precădere Grigore Ureche, precum şi ulterioarele
lucrări istorice, s-au aplecat cu prea multă insistenţă asupra Letopiseţului de la
Bistriţa sau a inscripţiei de la mănăstirea Războieni, cioplită în piatră din
ordinul voievodului, mănăstire ctitorită de Ştefan cel Mare în anul 1496, pe
locul fostei bătălii şi unde voievodul adunase osemintele celor căzuţi în luptă,
creştini şi păgâni. Din acest punct de vedere putem spune că biserica mănăstirii
Războieni este primul osuar sau mausoleu din ţara noastră.
Cu credinţa îndeplinirii unor obligaţii profesionale, încercăm să supunem
atenţiei cititorilor, „filmul" bătăliei de la Valea Albă (azi Războieni), cu
interpretările de rigoare.
Înspăimântat de trista veste a înfrângerii de la Podul Înalt, Mahomed al
II-iea plănuieşte o nouă invazie în Moldova dar, împiedicat de boala de care
suferea (gută la un picior, care îl împiedica să meargă călare), padişahul amână
răzbunarea pentru anul următor, 1476. Între timp cucereşte tot ţărmul nordic al
Mării Negre, devine suzeran al hanatului tătar, creându-şi în acest fel
Adolf Minuţ, Ştefan cel Mare şi Sfânt, în Suplimentul periodicului Clio, editat de
Inspectoratul pentru cultură al judeţului Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
Piatra Neamţ, 26 iulie 1992.
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posibilitatea organizării unor campanii de cucenre spre centrul Europei.
Moldova era singura provincie a aşa zisei sale „suzeranităţi" care stătea în
calea planurilor sale. Menţionăm cu această ocazie, că şi sultanul era conştient
de puterea militară a Moldovei, considerându-l pe Ştefan cel Mare un mare
strateg, un geniu militar. Acestea au fost principalele argumente care l-au
determinat pe sultan ca să conducă personal războiul de „răzbunare" împotriva
„gheaurului", având în spate aureola de cuceritor al Constantinopolului. El
dorea cu orice preţ „să înspăimânte" întreaga Europă. Totuşi dacă din această
postură de mare cuceritor, pe care nimeni nu o punea la îndoială, mai adăugăm
şi faptul că avea de gând să ridice la luptă cea mai mare armată din întreaga
istorie de până atunci, nu denotă numai grandomania ci şi frica ce îl urmărea
din partea unui viteaz al unei ţărişoare incomparabil mai mici decât sultanatul
său. Consideraţiile lui despre Ştefan şi „frica" ce-l obseda, au fost principalele
motive pentru care Mehmed nu dorea o imediată îngenunchere a poporului
moldovenesc cât, mai ales, îndepărtarea din scaun a nesupusului domnitor.
Turcii au avut permanent un complex de inferioritate militar în faţa
patriotismului şi dârzeniei cu care au ştiut locuitorii spaţiului carpatodanubiano-nistriano-pontic să-şi apere „nevoile şi neamul". Acesta a fost şi
motivul principal al neintenţionării transformării acestui teritoriu în paşalâc
turcesc, operaţiune foarte anevoioasă şi cu prea puţine şanse de succes.
Sultanul acorda un interes minor Poloniei şi Ungariei care puteau oricând să fie
aduse la „ascultare", eventual şi cucerite pentru a le scoate din mrejele unor
tratate bilaterale sau multilaterale care le puteau scoate din cursa pentru
atacarea centrului şi vestului Europei. Principala stavilă o reprezenta Moldova.
Trebuie avut în vedere că această ţărişoară pierduse un important număr de
oameni în lupta de la Podul Înalt şi într-o eventuală nouă confruntare cu
Imperiul otoman, fără vreun ajutor din afară şi cu puţinele resurse materiale şi
umane, Ştefan avea să-i facă faţă mult mai greu. Cu ostaşi recrutaţi din toate
provinciile imperiului, Mahomed al II-iea a elaborat un plan nou de atac,
deosebit de cel din toamna şi iarna anilor 1474-1475. Atacul său trebuia să se
desfăşoare pe apă şi pe uscat1.
Vorbind de sprijinul extern, nu putem trece cu vederea că Ştefan a
desfăşurat o intensă activitate diplomatică, punându-şi în evidenţă imensele
capacităţi de negociator internaţional. Însă această meritorie şi intensă sondare
a opiniei europene nu putea să înlocuiască ajutoarele băneşti sau militare de
care avea nevoie stringentă Moldova în faţa marii ameninţări. La 18 februarie
1476, Consiliul Raguzei aducea la cunoştinţa dogelui Veneţiei cucerirea Caffei
de către turci, dar mai ales faptul că turcii pregăteau o mare expediţie împotriva
Moldovei sub comanda directă a sultanului. Tot spre a obţine ajutoare din
Nicolae
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Moldova lui Ştefan cel Mare, Editura Junimea,
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Italia, Ştefan a trimis o solie la Roma şi Veneţia. Ştefan era conştient că
occidentul catolic avea mare nevoie de un bun conducător care să apere
interesele creştinătăţii împotriva „puhoiului păgân". Dacă vestul Europei nu Iar fi ascultat, el putea oricând să încheie pace cu turcii şi lăsa descoperită
întreagă această zonă geografică, expusă cuceririlor otomane, cum aveau să
procedeze urmaşii lui Ştefan, când Ungaria a fost transformată, la 1526, în
paşalâc turcesc. Dar occidentul nu se dezminte. Îl lăudau şi-l „periau" pe
domnitorul moldovean, îndemnându-l să lupte şi să reziste turcilor,
promiţându-i că va primi ajutor pecuniar şi material, pentru ca după ce trecea
„ viforniţa" să vină cu diverse scuze, care mai de care neîncrezătoare. Papa Sixt
al IV-iea, în cele două scrisori, din 20 martie şi 3 aprilie 1476, adresate lui
Ştefan îi arăta că apreciază vitejia sa şi râvna În folosul creştinătăţii ... dar că
ajutorul pecuniar solicitat s-a hotărât să fie trimis ref?elui Matei Corvin,
urmând ca În viitor, din colecta realizată de la principii creştini, sli i se rezerve
o parte directă şi lui. Fără comentarii. După cum se vede, de la Roma solii lui
Ştefan cel Mare nu au obţinut nimic, în afară de promisiuni şi cuvinte
frumoase. Suveranul Pontif nedorind, evident, să treacă peste voinţa lui Matei
(Matia, după unii istorici) Corvin, care se autoconsidera suzeranul
domnitorului Moldovei şi cerea, în consecinţă, ca orice ajutoare pentru lupta
antiotomană să fie îndreptate, în primul rând spre el. De altfel nu era nimic nou
în această poziţie a papalităţii, care prefera Ungaria catolică, Moldovei
4
ortodoxe şi pe Matei Corvin lui Ştefan cel Mare .
Aşadar iată-l pe domnitorul Moldovei singur în faţa ameninţărilor
turceşti. El trebuia să facă faţă unor acţiuni, aşa-zis pregătitoare, care aveau să
premeargă marea invazie. În acest context se înscrie şi acţiunea unei puternice
flote turceşti care a tăiat legăturile pe apă ale Moldovei cu porturile genoveze
de pe coastele Mării Negre, prin care se făcea o bună parte a comerţului
moldovenesc. Una din cetăţile-port vizate de turci pentru a o cuceri, era Caffa,
prin care se derula o parte însemnată a produselor din Moldova, dar şi din
Polonia. Pentru cucerirea ei turcii au mobilizat o flotă compusă din 180 galere,
trei galioane şi circa alte 300 vase, pe care comandantul ei Gedik (supranumit
şi Ştirbul) Ahmed Paşa, transporta 3000 de cai şi 70000 ostaşi. Caffa, care nu
avea nici o flotă, a aflat de destinaţia acesteia, să-i spunem totuşi, uriaşe flote,
abia la 12 martie. Deşi au început pregătirile de apărare, caffezii erau conştienţi
că nu vor putea rezista. Atacul general al întăriturilor portului, sprijinit de tătari
(aliaţi fideli şi constanţi ai turcilor, hrăpăreţi şi dornici de îmbogăţire prin
jafuri), s-a dat în ziua de I iunie 1475. Garnizoana oraşului era formată din
mercenari poloni, unguri, români, greci şi tătari (tătarii din Crimeea care nu
erau supuşi turcilor. Unii locuitori ai oraşului nu voiau să lupte şi cereau o
Eugen Denize, op. cit„ p. 86.
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cu turcii. La 6 iunie, un genovez, Squarciaficio, cu sprijinul
mercenarilor tătari, a trădat, deschizând turcilor porţile cetăţii şi astfel CaiTa a
trebuit să cedeze 5 •
La scurt timp, tot prin trădare, turcii au ocupat şi portul Tana, aşezat la
gura Donului, precum şi principatul greco-genovez Mangup, condus de urmaşii
Comnenilor din Trapezunt. Din acest moment începe dependenţa hanatului
tătar din Crimeea faţă de Poartă. La conducerea acestui hanat a fost instalată
familia Ghirasizilor în frunte cu Mengli Gherey, sprijinit de Mahomed al II-iea.
Surprins de instalarea unei baze maritime, destul de puternice şi a unei
garnizoane otomane destul de numeroase pentru acea vreme, la Caffa, Ştefan
cel Mare şi-a dat seama că următoarele obiective militare ale turcilor sunt
Cetatea Albă şi Chilia. Cum prin aceste două porturi-cetăţi aveau acces şi
polonii, voievodul moldovean şi-a îndreptat atenţia spre regele Poloniei,
Cazimir al IV-iea, cerându-i acestuia ajutoare pentru apărarea porturilor. El îi
cerea doar 2000 de ostaşi instruiţi în apărarea cetăţilor şi concentrarea
principalei forţe armate poloneze în apropierea graniţei nordice a Moldovei.
Cazimir nu s-a sinchisit prea mult de cererea voievodului moldovean, dar totuşi
a solicitat locuitorilor Cracoviei o dare pentru a face faţă cheltuielilor de
apărare a Podoliei şi Moldovei. Şi de data aceasta Ştefan s-a ales doar cu
promisiunea. Să nu uităm că regele Poloniei a promis ajutor şi Caffei, dar nu sa concretizat.
Aşadar cucerind aproape tot nordul Mării Negre, sultanului îi mai stătea
în cale cele două cetăţi moldave. La doar 20 zile de la capitularea Caffei,
aproximativ 20.000 de ostaşi turci, îmbarcaţi pe corăbii au fost trimişi
împotriva Cetăţii Albe şi Chiliei. Informat despre intenţiile turcilor, Ştefan a
cerut, din nou, ajutoare de la polonezi şi unguri, luând totodată măsuri de
întărire a zidurilor celor două cetăţi, mărind numărul oştenilor garnizoanei, iar
populaţia care nu putea participa la apărare a retras-o din cetăţi 6 .
Turcii debarcaţi, deşi erau sprijiniţi de tătari pe uscat, au fost
contraatacaţi de apărătorii garnizoanei şi „aruncaţi în mare". Atacatorii au
suferit pierderi grele în morţi şi prizonieri. Aceeaşi flotă turcească, cât mai
rămăsese din ea, s-a îndreptat spre Chilia, pe care a găsit-o părăsită şi cu
zidurile dărâmate din ordinul lui Ştefan cel Mare, care a socotit că întăriturile ei
nu puteau rezista atacurilor duşmane. Aşadar un nou eşec pentru otomani 7 .
Adolf Minut, op. cit.
Nicolae Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare.Editura Junimea, Iaşi, 1982, p. 139.
Nicolae Grigoraş îl citează în monografia sa şi pe Ioan Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii,
Bucureşti, 1914, p. 57.
Nicolae Grigoraş, op. cit. p. 51; Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe, Bucureşti, 1899.
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Este locul să amintim un caz straniu, dar şi oarecum hazliu al turcilor
după preluarea Caffei. Ei au ales un număr de 120 tineri pentru seraiul
sultanului. Majoritatea erau veneţieni. Au fost îmbarcaţi pe o corabie din
imensul convoi. Unii dintre ei erau marinari buni. Pe drum au desprins corabia
de celorlalte nave, iar noaptea au ucis pe cei patru turci care îi supravegheau şi
datorită unui vânt bun s-au putut refugia în Chilia. Din porunca lui Ştefan cel
Mare, aceşti tineri şi bogăţiile din corabie au fost încărcate în mai multe care şi
duse la Suceava. Tinerii s-au bucurat când au aflat că se află sub ocrotirea
marelui voievod moldovean şi i-au trimis acestuia bani şi daruri ca răsplată
pentru că i-a salvat. Domnitorul a dispus să li se dea haine şi i-a eliberat. O
parte au plecat spre Veneţia iar alţii au rămas în Suceava. Aceasta denotă
relaţiile foarte bune ale Moldovei cu Veneţia şi celelalte state italiene 8 .
Aducându-i-se la cunoştinţă insuccesul atacului pregătit de flota sa
asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, furios la culme, Mahomed al II-iea a ordonat
accelerarea pregătirilor campaniei împotriva Moldovei. Oarecum precaut,
Ştefan începuse să-şi adune forţele armate în apropierea oraşului Iaşi. Turcii,
care de acum controlau limesul dunărean, au intervenit în Ţara Românească
pentru a-l schimba pe domnitorul Basarab Ţepeluş, care era o fire cam
nestatornică şi suspectat de filo-moldovenism (fusese instalat chiar de Ştefan
cel Mare), reinstalându-l pe Laiotă Basarab, devotat trup şi suflet turcilor.
Sultanul era ferm convins că acest domn trebuia să sprijine cu forţele sale
campania sa preconizată împotriva ţărişoarei Moldova.
Refuzat pecuniar şi material de occident, de unde primea numai laude şi
promisiuni vagi de ajutorare, voievodul şi-a îndreptat speranţa asupra Ungariei,
din partea căreia se întrezăreau ceva ajutoare, măcar o parte din cele oferite de
Papa Sixt al IV-iea. Aşa ne explicăm de ce încă din vara lui 1475 o solie
moldovenească purta convorbiri la Buda cu reprezentanţi ai regelui maghiar,
urmând ca aceste discuţii să continue în capitala Moldovei. La 20 iunie, acelaşi
an, domnitorul îşi informa solii din Ungaria (Stanciu, Duma şi Mihău) că turcii
au cucerit deja Caffa şi pregătesc o expediţie navală împotriva Chiliei şi a
Cetăţii Albe precum şi o mare invazie pe uscat condusă de însuşi sultanul.
Numai că informaţiile domnitorului au ajuns la cele două delegaţii în timp ce
acestea se aflau deja la Bistriţa, în Transilvania, în drumul lor spre Moldova,
unde trebuiau să definitiveze un tratat comercial şi de bună vecinătate cu
Ungaria.
Pentru a-şi atrage şi mai mult bunăvoinţa regelui maghiar, Ştefan a
acordat, la 10 iulie 1475, din Suceava, un privilegiu comercial pentru toţi
negustorii unguri. Cuvintele calde, prieteneşti folosite de iscusitul diplomat
Ştefan, demonstrează bunele relaţii care se statorniciseră între cele două ţări şi
Nicolae

Grigoraş,

op. cit„ p. 142.
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unei apropiate colaborări în faţa iminentei primejdii ce se va abătea
asupra Moldovei. Acest document, care a stârnit atâta polemică în rândul
istoricilor, menţiona, printre altele: Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu
domn al Moldovei, dăm şi am dat această scrisoare a noastră, făgăduim şi am
făgăduit tuturor neguţătorilor din sfânta coroană ungurească acestea: să fle
slobozi să vină în bună voie şi fără piedică şi fără pagubă, fie pe vreme de
pace, fle pe vreme de război. Tot aşa să fie slobozi a se întoarce în ţara
ungurească cu toată marfa lor, fără nici o zăbavă sau pagubă. Toate acestea
mai sus scrise le făgăduim tuturor neguţătorilor din Coroană a le ţinea şi a le
împlini, pe cinstea şi pe credinţa noastră creştinească, fără înşelăciune şi fără
vicleşug. Şi spre aceasta este credinţa domniei mele şi credinţa tuturor
boierilor noştri, mari şi mici9 • La 12 iulie 1475, la Iaşi, Ştefan cel Mare a
acceptat să încheie un tratat cu solii regelui Matei Corvin, deşi avea oarecari
suspiciuni în vederea unui sprijin bănesc sau militar din partea infatuatului
rege, dornic mai degrabă să pună mâna şi pe coroana Boemiei, decât să ajute
un vecin. Voievodul a ales „răul cel mai mic", dacă avem în vedere că din
partea regelui Cazimir al IV-iea al Poloniei va întâlni în continuare numai
indiferenţă. Tratatul în discuţie stipula nu numai clauze comerciale ci şi ajutor
cu oaste şi armament în caz de nevoie. El a fost realizat în condiţii de deplină
egalitate între cele două părţi, nepunându-se problema unei suzeranităţi sau
vasalităţi. El a pus capăt diferendelor dintre cele două ţări şi, cu foarte scurte
perioade de întrerupere, a deschis calea unei strânse colaborări şi cooperări în
lupta antiotomană, care va dura până la prăbuşirea Ungariei după bătălia de la
Mohacs, din 1526. Din nefericire, lăudărosul Matei Corvin a informat Veneţia
şi pe Papa Sixt al IV-iea că el este suzeranul Moldovei, lucru neadevărat, dar
abordat şi de unii istorici contemporani nouă, cum ar fi Eugen Denize 10 • lată ce
înseamnă să citezi doar unele documente, de regulă externe ţării noastre, şi să
nu faci o analiză profundă a situaţiei istorice, a conjuncturii şi împrejurărilor în
care a fost încheiat acest tratat. Din fericire sunt şi istorici, precum Ştefan S.
Gorovei, care au abordat documentul şi au concluzionat că tratatul nu conţinea

clauze de suzeranitate din partea lui

Ştefan

cel Mare faţă de Matei Corvin.

În aşteptarea atacului otoman, domnitorul moldovean a continuat
instruirea şi dotarea oastei sale. Lecţia din 1475 l-a determinat pe sultan să
atace pe o vreme călduroasă şi într-un anotimp bogat în resurse alimentare
pentru oameni şi animale. De asemenea s-a hotărât să apeleze la măsuri foarte
riguroase cum ar fi pregătirea unei armate numeroase şi puternice.
La sfârşitul lunii martie 1476, padişahul părăseşte Constantinopolul şi
9

10

Eugen Denize, op cir., p. 80. Istoricul
Mare, voi. II, p. 329-330.
Eugen Denize, op. cir„ p.80-81.
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merge la Adrianopole, unde rămâne 15 zile, aşteptând concentrarea trupelor
sale.
În câteva zile de marş continuu, ajunge lângă Sofia. Aici e vorba,
indiscutabil, de o diversiune a strategului Mahomed (dovadă că totuşi îi era
frică de Moldova) care a creat impresia că va ataca centrul şi vestul Europei.
Singurul care nu putea fi indus în eroare era Ştefan cel Mare, care a apelat din
nou la diplomaţie, trimiţând soli pentru a media pe lângă sultan să nu atace
Moldova. Solia a mai cerut padişahului, printre altele, eliberarea lui Alexandru
Comnenul, cumnatul lui Ştefan voievod luat prizonier la asaltul Mangopului, în
schimbul prizonierilor turci capturaţi în lupta de la Vaslui. Cu toate că
Alexandru fusese decapitat, sultanul dorind să obţină eliberarea prizonierilor
săi, s-a declarat de acord cu schimbul propus de moldoveni. Numai că în locul
lui Alexandru a fost dus şi prezentat solilor un altul, evident instruit să se dea a
fi cel în discuţie. Moldoveanul şi-a dat imediat seama de farsa ticluită, nu a
comentat nimic, nu a dat de înţeles otomanilor că el s-a „prins" de minciună şi
a părăsit imediat imperiul pentru a-l informa pe Ştefan cel Mare. Unii istorici
au avansat ideea că sultanul s-ar fi prefăcut că acceptă propunerea de a nu ataca
Moldova şi ar fi trimis şi el un sol la domnitorul moldovean, propunând, pentru
încheierea păcii următoarele condiţii: plata tributului pe ultimii trei ani şi ca
semn al credinţei domnitorului faţă de Înalta Poartă, Ştefan trebuia să trimită
fiul mai mare Alexandru (sau Alexăndrel) ca ostatic la Constantinopol. De
asemenea trebuia să predea Chilia şi să restituie pe tinerii şi bogăţiile pe care ei
le-ar fi „jefuit" din Caffa şi aflate în corabia care se afla la Cetatea Albă. Ştefan
cel Mare a refuzat să accepte condiţiile puse de sultan. Mai mult, el a pus să fie
executaţi prizonierii turci capturaţi la Vaslui. Considerăm necesară o precizare
şi anume că în afară de istoricul Manole Neagoe, care susţine teza trimiterii şi
de către sultan a unui sol cu propunerile amintite, alţi istorici ca Nicolae
Grigoraş, Ştefan S. Gorovei şi mai ales Nicolae Iorga nu fac nici măcar o aluzie
la trimiterea acestui sol la domnitorul Moldovei. Apoi turcii ştiau că tinerii de
la Caffa erau de mult fie la Suceava, fie la Veneţia. Realitatrea este că
padişahul nu a trimis nici un sol, iar „propunerile" despre care am amintit i-au
fost transmise lui Ştefan de propriul sol trimis la Constantinopol 11•
Cam în aceeaşi perioadă, regele polon Cazimir al IV-iea trimitea un sol la
Mahomed al II-iea care, de data aceasta, se afla la Vama (suntem în 22 mai
1476), aducându-i în dar o haină de zibelină împodobită cu mărgăritare şi pietre
li

Ştefan

S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps Omni lude Maior. O istorie a lui

Ştefan cel Mare. Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop

al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, Editura Muşatinii, pp. 16-28.
Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, Editura pentru literatură, 1966, Bucureşti, pp. 1297. Lucrarea reproduce volumul princeps publicat de Nicolae Iorga în 1904, la împlinirea
a 400 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui domnitor al Moldovei.
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scumpe. În numele regelui, solul îl ruga să renunţe la campania pornită
împotriva Moldovei, pentru că, vezi doamne, Ştefan ar fi „vasalul" regatului
polon, iar atacul turcesc îl va obliga pe Cazimir să pornească împotriva turcilor,
cu toate că el considera util ca cele două puteri să trăiască în relaţii de bună
prietenie. Cât priveşte problema cu vasalitatea, o considerăm o lăudăroşenie
gratuită a regelui polon. Această vasalitate, cu anumite condiţii reciproc
avantajoase, avea să vină mult mai târziu.
Sultanul a primit cu bucurie darul polon, dar i-a răspuns solului că nu
poate îndeplini dorinţa lui Cazimir. Dacă solul l-ar fi găsit la Adrianopole, ar fi
acceptat să renunţe la gândul cuceririi Moldovei, dar atâta vreme „când a făcut
atâtea cheltuieli cu pregătirea campaniei nu mai putea renunţa la război, decât
numai dacă voievodul moldovean acceptă să plătească tributul din trecut şi din
viitor". Aceleaşi sloganuri cu privire la predarea Chiliei, a prizonierilor din
1475 etc. Condiţiile de pace propuse de sultan erau „puţin drepte şi puţin
cinstite ... încât, cum vedea şi solul polon, Martin Charozicz, nu puteau fi, cu
12
nici un preţ, acceptate de Ştefan" •
Neluând în considerare tentativele de curmare a conflictului, padişahul
porneşte spre Dunăre în fruntea unei armate numeroase, încât, spune cronicarul
turc Kemal Paşa Zadek „abia o putea ţine pământul". După acelaşi cronicar ar
fi existat o sută de cete şi fiecare ceată avea o mie de ostaşi. Ori, izvoarele
contemporane sau cele care au consemnat evenimentul la puţină vreme după
1476, dau ca efectiv al oastei otomane cifra, fantastică pentru acea vreme, de
200.000 de oameni. În aceasta era cuprinsă şi oastea Munteniei care număra
aproximativ 10-12.000 persoane. Veneţianul Angiolello, care însoţea pe sultan
în calitate de secretar personal al acestuia, spune că numărul turcilor se ridica la
150.000. Indiferent de cifra reală, pe care nici turcii nu o ştiau cu precizie
matematică, considerăm că a fost cea mai numeroasă armată ridicată la luptă
până atunci şi multe secole de acum încolo, până în vremea lui Napoleon
Bonaparte. Faptul că Europa nu cunoscuse o asemenea „armadă" dovedeşte,
fără putinţă de tăgadă, importanţa pe care sultanul o acorda Moldovei,
voievodului acesteia cu care „nu se putea juca'', scoţând în evidenţă greutatea
de care era conştient în înfăptuirea dezideratului propus. Uriaşa armată a fost
nevoită să se deplaseze spre Dunăre numai pe timpul nopţii, deoarece tocmai
atunci se abătuseră asupra Dobrogei nori de lăcuste care stânjeneau deplasarea
oamenilor şi animalelor. Ajunşi la malul fluviului, sultanul a aşteptat să vină un
număr suficient de bărci de la Vidin şi Silistra, care să-i îngăduie traversarea în
... )1
b une con d 1ţ11 ·.
În ceea ce îl priveşte pe sultanul Mahomed al II-iea, marele Nicolae
12
13

Manole Neagoe, Ştefan cel Mare, Editura Albatros, Bucureşti, 1970, pp. 136-164.
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Iorga, îl caracteriza, în stilul său inconfundabil şi inspirat în Acta estera, voi. V,
ca fiind cel mai „împopoţonat" împărat: Mahomed al Ii-lea strânsese un mare
număr de corăbii pe mare şi În râurile din apropierea Dunării. Beglerbegul
Rumeliei pornise Înainte, oprindu-se la Sofia, şi la 13 mai bătrânul padişah se
îndrepta şi el spre acest oraş, între albele coifuri de pâslă, tuiurile cu crai nou
şi

cozi de cal şi sangeacurile verzi, ce-i întovărăşeau călătoriile de cucerire şi
pradă. Toată lumea credea că el va merge asupra ungurilor ca să li
răsplătească ruşinea de la Şabaţ şi jafurile, neomeniile din Bosnia. La Belgrad
se făceau în grabă întărituri. Un trimis anume al Papei venise la Buda ca să
apere cu sfaturi şi anateme Ungaria.
Din Sofia poate porni o oştire spre Marea Neagră sau părţile apropiate
ale Dunării de Jos şi alta spre Sava, care despărţeau pământurile mai vechi
ale crăiei ungureşti de locurile de veşnice lupte ale Serbiei şi Bosniei. În
stânga se desfăcură numai câteva cete care dădură de lucru ungurilor de la
hotare sau trecură Dunărea pe furiş, prădând în Banat şi în părţile vecine ale
.. 14
Ungane1 .
Urmărind

îndeaproape planurile sale, sultanul a poruncit lui Laiotă
Basarab şi tătarilor să se apropie de hotarele Moldovei. Era pentru prima dată
când turcii reuşeau să organizeze un atac concentric asupra Moldovei 15 .
Izolarea ei era fatală, căci la mijloc se afla şi ameninţarea hanatului tătarilor că
va pomi cu toate forţele asupra Poloniei în eventualitatea că aceasta va acorda
ajutor Moldovei. Acesta este motivul pentru care Cazimir nu a îndrăznit să
schiţeze, la începutul campaniei, nici o acţiune de ajutorare a voievodului
moldovean.
Precaut, sultanul a luat cu el şi o cantitate destul de mare de provizii
pentru oameni şi cai, pe care le-a transportat cu vasele ce navigau pe Marea
Neagră de pe care le-a trecut pe cele de pe Dunăre şi le-a descărcat pe uscat. În
final, neştiind cât de lungă avea să fie campania, acestea s-au dovedit
insuficiente.
Din Vaslui, unde se afla cu întreaga oastea, Ştefan a cerut, la 5 iunie
1476, braşovenilor informaţii despre mişcările turcilor. Le-a scris din nou la
11 iunie, dar de pe Valea Beheciului, unde îşi mutase tabăra, cerându-le
acestora să nu vândă grâu sau alte alimente muntenilor fiindcă domnul lor era
duşmanul său şi al întregii creştinătăţi. La început, voievodul proiectase să
împiedice trecerea Dunării de către armata otomană şi de aceea şi-a dirijat
oastea către Bârlad şi apoi pe Valea Beheciului, de unde putea interveni mai
repede oriunde s-ar fi produs un atac duşman, sau de unde putea face
joncţiunea cu trupele care se spera să-i vină în ajutor din Transilvania sau din
14
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parte prin această provincie. Speranţă deşartă.
La 11 iunie I 4 76, sultanul a ajuns la Isaccea şi înainte de a porunci
trecerea Dunării, el mai trimite încă o solie la voievodul moldovean care i-a
repetat condiţiile puse anterior şi de îndeplinirea cărora depindea neînceperea
ostilităţilor. Nici de data aceasta Ştefan nu le-a acceptat.
În faţa unei asemenea armate, Ştefan, care nu dispunea mai mult de
40.000 de oameni: boieri, ţărani, curteni şi slujitorii domniei şi în plus, nu mai
avea, ca în 1475, sprijinul secuilor şi al polonezilor a trebuit să gândească o
nouă strategie şi să aplice o tactică militară adaptată fiecărui moment În
parte. În nici un document nu apare ideea de a se bate cu turcii pe viaţă şi pe
moarte. El ţinea foarte mult la vieţile oamenilor. Deci metoda hărţuirii,
epuizării fizice şi morale, Înfometarea, atacul prin surprindere a cetelor
răzleţe de atacatori, măcinarea Încrederii În izbândă a duşmanului şi multe
alte mijloace constituiau principalele atuuri pe care se rezema gândirea marelui
nostru strateg.
Hotinul, Cetatea Neamţului şi Suceava au fost întărite şi aprovizionate ca
să poată rezista unui asediu îndelungat. La Suceava, comandantul cetăţii era
însuşi cumnatul voievodului, Şendrea.
Ca întotdeauna, tătarii, destul de uşuratici în gândire şi slobozi în acţiune,
nu au mai aşteptat semnalul sultanului, care încă mai moşmondea pe la Dunăre
şi au trecut Nistru!, avându-l în frunte, „drept far călăuzitor" pe Eminek Mârza,
începând să prade o parte a Moldovei. Nefiind implicat direct cu turcii, în
câteva atacuri succesive ale lui Ştefan cel Mare, tătarii au fost înfrânţi în zona
de sud a Moldovei de dincolo de Prut. Eliberat de o povară, voievodul a pus în
acţiune planul său. Călăreţii moldoveni au urmărit pe turci, atacându-le şi
distrugându-le parţial sau total cetele răzleţe de turci puşi pe jafuri în
localităţile din sudul Moldovei, informându-l, totodată, pe domnitor despre
toate mişcările grosului armatei otomane. Conştient de ce s-ar fi putut
întâmpla, atacându-l pe sultan la Dunăre, domnul Moldovei îşi alege locul
potrivit la adăpostul codrului şi al muntelui.
Un cronicar turc ne informează cu amărăciune, că oastea otomană,
necăjită de secetă şi foamete, pentru că proviziile lor rămăseseră mult în urma
convoiului, iar Ştefan avusese grijă să distrugă totul în calea turcilor, aceştia au
rătăcit multe zile „în acele ţinuturi pline de primejdie. Veşmintele s-au acoperit
de colb şi de cenuşă, iar nasul şi nările s-au umplut de praf şi de scrum".
Angiolello, secretarul sultanului, redă identic imaginea descrisă de cronicarul
turc, reliefând prudenţa cu care turcii au înaintat în Moldova: pretutindeni se
ridică un praf de cărbune Într-atât încât umplea cerul de fum şi de câte ori
ajungeam la popas eram cu toţii negri la faţă şi de asemenea şi hainele noastre
de sus până jos pătimeau. Până şi caii sufereau din cauza prafului ce le intra
În nări. De aceea niciodată sultanul nu cobora de pe cal şi nici cetele de pază
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rupeau rândurile până ce tabăra nu era alcătuită şi paza asigurată din
~ '/ 16
toate parţi
e .
Enervat de faptul că s-a lovit de nişte condiţii vitrege, padişahul voia să
dea lupta decisivă cât mai repede cu putinţă, numai că mai bine de 40 de zile
Ştefan nu era de găsit. Strategia hărţuirii îşi spunea cuvântul. Voievodul era tot
timpul aşezat într-un Ioc sigur şi pregătea căile de atac sau de retragere tactică,
în caz de forţă majoră, aşa cum procedează fiecare mare comandant care voia
să cruţe vieţile ostaşilor săi.

Kemal paşa Zadek (după unii istorici, Zade), considerat a fi cel mai
obiectiv cronicar turc, în stilul analiştilor orientali, spunea că sultanul a
umblat multe zile căutându-l pe Ştefan, dar nu 1-a putut găsi .•. pentru că
domnul se aşezase cu oastea sa într-un loc de unde putea ataca locurile de
popas, surprinzând şi nimicind detaşamentele turceşti trimise în căutare
de hrană. Acelaşi cronicar a susţinut că Ştefan urmărea ca prin umblet să
pricinuiască necazuri.
Hărţuind necontenit oastea otomană, Ştefan se retrăgea spre nord, între
Siret şi munţi, nădăjduind mai departe că, totuşi, îi vor sosi ajutoarele pe care Ie
cerea insistent transilvănenilor.
Conştient de greutatea cuceririi Moldovei, condusă de un asemenea
vajnic comandant de oşti, padişahul cere tătarilor să invadeze din nou mica
ţărişoară românească, pe care abia o părăsiseră în mod ruşinos. În aceste
momente de mare cumpătă, ţăranii, care formau, totuşi, grosul oştirii marelui
voievod, i-au cerut învoire domnitorului pentru a merge Ia casele lor să-şi pună
Ia adăpost familiile şi să vadă câţi din cei refugiaţi în inima codrului au rămas
în viaţă. Ei cereau această îngăduinţă pentru două săptămâni şi bunul Ştefan Iea dat-o, deşi era conştient de greutăţile ce vor veni. Pe lângă el nu a mai rămas
decât oastea de curteni şi boieri, care în total număra între 10.000-12.000
oameni, chiar dacă unele documente străine dau cifra de 20.000, cifră cu care
istoricul Ion Bogdan nu este de acord.
În ziua de 24 iulie, Mahomed a ajuns Ia Roman. Oraşul şi cetatea erau
pustii. Ordinul lui Ştefan a fost dus la îndeplinire de localnici. Sultanul a oprit
înaintarea spre Suceava şi şi-a dirijat oastea spre regiunea Neamţului, despre
care fusese informat că ar exista o cetate în care mai erau reţinuţi o parte din
ostaşii turci luaţi prizonieri Ia Vaslui, cu un an în urmă.
Observând schimbarea direcţiei de mers a oastei turceşti, Ştefan a înţeles
că înfruntarea devenise inevitabilă, că nu o mai putea amâna. Cu toată diferenţa
numerică dintre oastea moldovenească şi cea turcească, Ştefan cel Mare a
angajat pe valea Pârâului Alb (sau Valea Albă), în ziua de 26 iulie 1476, la
16
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- amănuntul ni-l oferă Angiolello - lupta cu avangarda
turcească, al cărei comandant era Suleiman paşa, înfrântul domnitorului
moldovean la Vaslui, în ianuarie 1475 17 • Abia terminaseră turcii masa când au
fost atacaţi cu toată vigoarea de marele Ştefan. În primele momente panica i-a
cuprins pe turci şi moldovenii au reuşit să ajungă la corturile lor, după care
orele trei

după amiază

a urmat imediata repliere spre codru a oastei „creştine". lată un prim
episod al tacticii voievodului, aşa cum am amintit în paginile anterioare.
Ştefan nu şi-a propus o victorie categorică asupra otomanilor, ci hărţuirea
lor, măcinarea numerică şi reducerea, în consecinţă, a potenţialului de
luptă turcesc.
În urma acestei „aventuri" moldovene, Suleiman şi-a adunat trupele,
încurajându-le, pentru a-şi reveni din „surpriză" şi pregătind un contraatac,
profitând şi de superioritatea numerică. Referitor la cele afirmate anterior de
noi, însuşi Angiolello constată că atacul moldovenesc s-a dat prin
surprindere, cu scopul de a provoca panică şi pierderi oastei turceşti 18 •
Important de reţinut e faptul că acest atac avea ca scop să-i atragă pe turci Ia
Valea Albă, locul pe care Ştefan îl întărise din timp, prin: adâncirea râpilor,
tăierea arborilor, blocarea intrărilor cu arbori şi mărăcini, instalarea pieselor de
artilerie în punctele considerate ca fiind mai expuse asalturilor infanteriei
turceşti. Arheologii noştri au identificat poziţia întărită după urmele de şanţuri
cu valuri de apărare. De asemenea, marginile exterioare ale pădurilor au fost
întărite cu şanţuri adânci, arbori tăiaţi şi întărituri făcute din lemn şi pământ, ca
19
şi boturile de deal care flancau intrarea în pădure •
Cronicarul turc Kemal Paşa Zade ne informează că: din trunchiuri de
copaci, din care (căruţe n.n.), săpâmd şanţuri de jur împrejur, Ştefan cel Mare
îşi organizase aici o tabără puternică. La adăpostul acestor întărituri se putea
bate fără pierderi mari. El (Ştefan) a stat cu spatele la o pădure, într-o vale
îngustă şi greu de trecut, cum nu exista alta în ţara Moldovei. Pe luptătorii de
lângă el, făcându-i pe toţi pedestraşi, i-a rânduit pentru luptă. Pe toţi caii
slobozi, câţi erau, legându-i unii de alţii, a închis cu ei spatele oştii şi înşirând
în faţa sa mai multe sute de tunuri, a făcut zid în faţa oştii sale cu acel perete
straşnic. Cifra tunurilor pe care o acreditează cronicarul este exagerată, cu
intenţia de a justifica faptul că turcii nu au putut obţine o victorie aşa cum o
prevedea padişahui2°.
În apropierea Cetăţii Neamţ, unde se afla grosul armatei otomane,
Mahomed al II-iea află tragica veste şi ordonă apropierea de locul luptei. Asta
17
18
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voia marele nostru voievod. Hărţuind oastea „păgână", el voia să câştige
timp pentru refacerea armatei sale, prin venirea ţăranilor din învoirea acordată.
Văzând că primul atac general efectuat de oastea Rumeliei şi Anatoliei nu
a înfrânt rezistenta moldovenilor, sultanul a poruncit ca cel de-al doilea atac să
fie dat de trupele' ienicerilor, corpul de elită al armatei sale. Îngroziţi de focul

bine dirijat al tunurilor şi ploaia de săgeţi a ostaşilor moldoveni, „ vitejii
ieniceri, nesuportând aceste lovituri, deşi erau obişnuiţi să-şi pună
piepturile în faţa tunurilor şi puştilor, s-au culcat cu feţele la pământ",
stârnind crunta mânie a lui Mahomed care a exclamat agalei lor
(comandant n.n.) „ce lucru ciudat au făcut aceşti oglani ! Aşa fac acei care
se încing cu brâul vitejiei"? Apoi luând scutul de apărare în mâinile sale,
sultanul a dat pinteni calului, conducând personal cel de-al treilea atac,
produs la căderea întunericului. Ienicerii, în urma a ceea ce au făcut, pentru a
şterge ruşinea lor, au pornit „să-l nimicească pe duşman", spune un cronicar
turc. De asemenea şi spahii din Anatolia şi Rumelia, văzând sforţările
sultanului, „s-au scurs ca un râu şi s-au năpustit asupra gheaurilor... ", spune
cronicarul Saadedin.
Istoricul Eugen Denize, arată că prima bătălie s-a dat în ziua de 25 iulie,
ceea ce nu corespunde cu nici un document intern sau extern. Iată, aşadar, că
pentru a pătrunde în tabăra organizată de Ştefan cel Mare, a fost nevoie de

intervenţia
directă
a sultanului, a padişahului, a cuceritorul
Constantinopolului, a celui care s-a luptat cu un imperiu, acoperindu-se de
glorie, a comandantului care a ridicat la luptă împotriva unei biete
ţărişoare, cea mai mare armată cunoscută de Europa până atunci. Unul

din cei mai aprigi sultani şi poate unul din cei mai mari comandanţi de oşti, a
fost umilit de Ştefan voievod, care i-a dat o lecţie de cum trebuie condusă o
oaste de doar câteva mii de ostaşi împotriva a sute de mii. Considerăm că
eşuarea celor două atacuri turceşti şi preluarea comenzii de către însuşi
bătrânul împărat este o ruşine istorică, iar susţinătorii „înfrângerii" nu trebuie
să vorbească la general de „turci", ci să amintească de fiecare dată că în fruntea
turcilor se afla marele cuceritor al Bizanţului.
Detaşamentul „de şoc" al oastei otomane, compus în principal din
ieniceri, în rânduri strânse, a fost dirijat spre întăriturile de la Valea Albă, de
data aceasta cuprinse de o tăcere neliniştitoare. Ochi ageri pândeau de după
întărituri, aşteptând semnalul de declanşare a gurilor de foc. La apropierea
ienicerilor, dintre arborii răsturnaţi, de după valurile de pământ şi gardurile de
mărăcini, puştile oastei lui Ştefan, în număr de câteva sute, au slobozit focul
dătător de moarte. Pe lângă proiectilele de piatră ale tunurilor, valurile de săgeţi
ale arcaşilor moldoveni răreau rândurile atacatorilor. Înaintarea „urdiei"
padişahului a fost oprită şi chiar silită să se retragă în afara tirului armelor de
foc şi a săgeţilor apărătorilor. Oricât de insistent şi puternic atacau unităţile de
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moldoveni, obişnuiţi să reziste la asemenea asalturi, cum o
dovediseră şi în lupta de la Vaslui, îndemnaţi şi încurajaţi de domnul lor care se
afla între ei, n-au putut fi clintiţi de la posturile lor. Ei apărau - după cum
afirmă şi istoricul Nicolae Grigoraş - întăriturile de mulţimea păgânilor, care
asalt

turceşti, ostaşii

după

fiecare asalt lăsau în urma lor numeroşi morţi şi răniţi. Chiar atacul
ienicerilor conduşi de Suleiman paşa nu a avut succes, ei neputând răzbate
printre proiectilele armelor de foc şi valurile de săgeţi vale apărătorilor, fiind
siliri să se culce cu feţele la pământ. Valea şi râpele se înroşiseră de sângele
•
21
duşmanilor .
Pe măsură ce întunericul se lăsa peste Valea Albă, Ştefan pune în practică
tactica retragerii organizate şi planificate de mult timp, în desimea codrului,
pentru a cruţa vieţile ostaşilor săi şi pentru a câştiga timp în vederea refacerii
aproape în întregime a armatei sale, în principal prin revenirea oştenilor învoiţi
pentru două săptămâni. Nicidecum nu a fost vorba de o retragere precipitată

sau de o sperietoare În faţa puhoiului, care nu mai Însemna ce a fost,
Întrucât căzuseră prea mulţi turci pe câmpul de luptă şi mulţi dintre ei
umblau răzleţi prin diverse zone ale Moldovei, plecaţi iniţial după pradă şi
rătăciţi Într-atât Încât nu au mai nimerit să ajungă la oastea cea mare.
Majoritatea au fost prinşi de moldoveni şi omorâţi. Nici vorbă de o
laşitate, de o fugă ruşinoasă. Am amintit în paginile anterioare că de la
început, fiind înştiinţat de solii săi şi de braşoveni, Ştefan şi-a dat seama de
amploarea oastei otomane, aplicând strategia hărţuirii şi în final, la adăpostul
codrului şi întunericului să se retragă fără pierderi mari, aşa cum de altfel s-a şi
întâmplat.
Înainte de a porunci retragerea, domnitorul, calm şi hotărât, cum a fost în
tot timpul luptei, a dispus să fie incendiate bagajele, proviziile şi celelalte
bunuri netransportabile. Aşa se face că, la căderea nopţii, turcii nu au avut parte
de o minimă rezistenţă din partea celor lăsaţi de el ca să ţină în loc pe otomani
până ce oastea „mare" moldovenească avea să se îndepărteze destul de mult de
locul bătăliei. Practic a fost un detaşament de sacrificiu, din care foarte mulţi
au scăpat cu viaţă şi au luat-o pe urmele oastei moldovene.
Conform unor izvoare sigure despre această luptă, precum însemnările
lui Angiolello şi cronica polonezului Jan Dlugosz, la care fac referire mai mulţi
istorici, din oastea Moldovei au rămas pe câmpul de luptă doar două sute de
morţi, iar circa opt sute, majoritatea răniţi, au căzut prizonieri, care au fost
ulterior eliberaţi de domnitorul moldovean. În general cronicarii turci nu se
referă la pierderile oastei lor. În orice caz, după toate documentele accesibile,
„învingătorii" au rămas îngroziţi de pierderile grele pe care le-au suferit.
Din cauza oboselii ostaşilor, al marelui număr de morţi, care trebuiau
21
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al marelui număr de răniţi cărora le trebuiau acordate
îngrijiri medicale, Mahomed al Ii-lea a ordonat ca oastea sa să rămână trei zile
pe locul luptei, timp suficient pentru Ştefan ca să purceadă la completarea
oastei sale. În privinţa morţilor, Dlugosz vorbeşte de 30.000. Sigur cifra este
exagerată, dar numărul pierderilor turceşti este foarte mare, comparativ cu al
moldovenilor de doar două sute.
Ţinând cont de disproporţia foarte mare dintre cele două armate, unii
istorici şi-au pus întrebarea de ce a angajat domnitorul lupta la Valea Albă.
Pentru a răspunde la aceasta nu putem să nu apreciem abilitatea de mare strateg
a lui Ştefan. Atragerea turcilor în acest loc avea ca scop principal de a feri
ocuparea Cetăţii de Scaun, Suceava, fără luptă. Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva,
situaţia ar fi creat o imagine negativă asupra oamenilor săi. Odată depăşită
Baia, până la Suceava sultanul ar fi avut drum deschis, întrucât natura nu ridica
în calea năvălitorului piedici de netrecut. Ori, aici la Valea Albă, natura îi
oferea condiţii prielnice de apărare.
Retrăgându-se de la Valea Albă, Ştefan nu s-a adăpostit în Cetatea
Neamţului, cum a crezut Mahomed, ci a urmărit, după cum am mai spus, să-şi
refacă oastea înrolând pe cei ce căutau adăpost în munţi, pe ţăranii care-şi
căutau familiile după alungarea tătarilor şi pe cei ce începuseră să vină în jurul
său după încheierea termenului pentru care fuseseră învoiţi.
Retragerea gândită şi planificată încă de la începutul ostilităţilor de
Ştefan a determinat pe cronicarii timpului ca şi cei care au scris cronici
după zeci şi sute de ani, că voievodul a fost înfrânt, lucru neadevărat.
Dacă, prin absurd acceptăm acest termen, trebuie specificat că e vorba de
„autoînfrângere tactică" şi nu strategică. A pierde o bătălie nu înseamnă a
pierde războiul. Ori, Valea Albă a fost un moment tactic şi nu unul strategic. A
treia bătălie de aici nu a fost nici victorie de partea otomanilor, nici pierdere din
partea lui Ştefan. Dovadă numărul morţilor. Dacă la 200.000 de oameni îţi
permiţi să pierzi câteva mii, când ai doar 10-12.000 de oşteni nu ai voie să faci
sacrificii inutile, de dragul hazardului şi a unei dorinţe de moment. Sigur că,
pentru aureolarea ,,Înălţimii Sale Serenisime" s-a creat iluzia postfactum, că
turcii au învins. Era şi o ruşine pentru iscusitul, de altfel, comandant Mahomed.
Să nu uităm că după primele două atacuri, cronicarii turci au tăcut. La aceasta
se mai adaugă aprecierea nejustificată a cronicarilor moldoveni că la „Pârâul
Alb a pierit floarea boierimii moldovene". Pe de altă parte nici Ştefan cel Mare
nu voia să supere „orgoliul" boierilor, nedându-le dreptate că au căzut o parte
din fiii lor. E adevărat că la numărul boierilor din Moldova, circa 200 de morţi,
din care nu toţi erau fii de boieri, să fim serioşi, poate da de gândit, dar dacă
ar fi murit câteva mii de ţărani din rândul „gloatei celei mari" în mod sigur
nu l-ar mai fi impresionat pe cronicarul Grigore Ureche şi nici pe cei ce au
alcătuit, după o foarte lungă perioadă de timp, Letopiseţul de la Bistriţa.
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Desigur nu putem spune că Ştefan ar fi putut să-i bată definitiv şi
iremediabil pe turci, aici în zona Pârâului Alb, lucru de care era conştient şi
voievodul, dar şocul pe care această bătălie l-a avut pentru turci, avea să
cântărească mult în desfăşurarea ulterioară a campaniei. E bine că mulţi istorici
contemporani afirmă că în partea a doua a confruntării, turcii au fost înfrânţi.
Dar nu cumva această „ulterioară Înfrângere" se datorează şi din cauza
celor Întâmplate la Valea Albă ? Chiar aşa „peste noapte" turcii au slăbit
militar Încât au putut fi Înfrânţi ? După luptă turcii au rămas trei zile să se
odihnească. Acest lucru nu dovedeşte, cumva, că ei nu mai aveau resursele
fizice şi morale pentru a-l urmări pe domnitorul Moldovei, care s-a retras spre
nord, în regiunea subcarpatică şi pe obcinele bucovinene. Letopiseţul amintit a
fost scris „din amintiri", iar pisania bisericii din Războieni, scrisă din porunca
domnitorului după 20 de ani de la marea confruntare nu reflectă în totalitate
adevărul. În 1496, puterea voievodului nu era aceeaşi ca în 1476. El trebuia să
ţină cont şi de „plângerile" boierilor care aveau fii morţi în luptă şi ei încă mai
vieţuiau şi pe deasupra deveniseră şi turco-fiii, şi ei voiau să „gâdile" orgoliul
şi vanitatea imperiului otoman. De asemenea, uităm că de ani buni, Ştefan
acceptase să plătească tributul către turci pentru a-şi asigura liniştea şi pacea în
voievodatul său. Se săturase de a fi stavilă la răsăritul aşa ziselor „puteri
occidentale", care îi adresau, după fiecare victorie, felicitări şi încurajări. Când
i-a lăsat „de izbelişte" pe aceştia s-a văzut ce s-a întâmplat la 1526 la Mohaci, e
adevărat sub urmaşul marelui domnitor. E păcat că din tabăra celor care au
afirmat că Ştefan a fost înfrânt face parte şi ilustrul istoric Nicolae Iorga. Astăzi
trebuie să trecem prin filtrul cercetării cele întâmplate la 1476. Este o datorie
de credinţă istorică să spunem adevărul, chiar dacă îl contrazicem pe marele
voievod.
Referitor la înhumarea osemintelor ostaşilor morţi, creştini şi păgâni,
Grigore Ureche spune că au strânsu Ştefan vodă trupurile morţilor. .. şi pe urmă
au zidit deasupra oaselor o biserică unde trăieşte şi astăzi Întru pomenirea
sufletelor. Ştefan cel Mare a luat hotărârea unică în istoria poporului nostru, ca
deasupra mormântului comun să fie înălţată o biserică, terminată şi sfinţită în
ziua de 8 noiembrie 1496. Biserica, construită din blocuri de piatră cioplită şi
câteva cărămizi smălţuite folosite pentru decorarea paramentului, are o siluetă
avântată, elegantă. Planul este cel moldovenesc, clasic, fără turlă şi fără abside
laterale.
Cercetările făcute în biserică au indicat că pe suprafaţa rezervată
altarului şi naosului, a fost săpată o groapă în care s-au depus, fără vreo ordine,
osemintele tuturor ostaşilor morţi în luptă. Adâncimea gropii este de 35-40 cm.
Deasupra osemintelor s-a aşternut un strat de pământ. Urmele unui alt mormânt
s-au observat la aproape doi metri de tâmpla bisericii, în care s-au găsit resturi
https://biblioteca-digitala.ro

Controverse istorice. Lupta de la Valea Albă - 1476

73

de scândură şi alte oase înhumate tot fără vreo ordine22 •
Hramul bisericii, astăzi mănăstire de măicuţe, este Sf. Arhanghel Mihail.
Sfinţirea s-a făcut în prezenţa domnitorului, cu participarea curţii, a oştenilor,
veteranilor în viaţă, a membrilor familiilor celor căzuţi în luptă.

Abstract

Against over 150.000-200.000 men, the army of Sultan Mahomed II the
Conqueror of Constantinopole, Stephen the Great was opposing merely 12.000
soldiers, the rest of his up to 40.000 men army being on a two weeks leave to prepare
their households for the tatar invasion. In this situation Stephen wasn't planning on
decisive battle with the ottomans, but rather on some small but numerous guerrilla
actions, to reduce the number of the attackers. On the afternoon of July 26, 1476, the
ottomans were surprisingly attacked in two waves by the Moldavian Army, being
forced to retreat towards Cetatea Neamţ, citadel, in the vicinity of which lied the
majority of the Turkish Army.
Upset with the retreat, Mehmed himself lead the battle with his entire Army.
Facing the facts, Stephen the Great proceeded to his retreat into the thick woods as
planned, taking advantage of the falling night. Hence the impression of the historians
and chronicler of his times that Stephen the Great was defeated.

22

Al. Cantacuzino, Biserica lui Ştefan cel Mare din Războieni. Monumente comemorative, în
Memoria Antiquitatis, voi. IV-V, Muzeul de istorie Piatra Neamţ, 1972-1973, p. 231-234.
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CTITORIILE ECLEZIASTICE ALE LUI
MA TEI BASARAB ŞI VASILE LUPU

Mihaela COSTACHE

Din punct de vedere cultural, anii de domnie ai lui Matei Basarab în Ţara
(1632 - 1654) precum şi ai lui Vasile Lupu în Moldova (1634 1653) au constituit, pe drept cuvânt, o perioadă de progres în Ţările Române,
mai ales în ceea ce priveşte ctitoriile bisericeşti deoarece, în timpul domniilor
lor, au fost ridicate din temelii, refăcute, extinse sau consolidate numeroase
lăcaşuri de cult. Relativa îmbunătăţire a vieţii economice înregistrată în
deceniul al patrulea al secolului al XVI -!ea, dezvoltarea meşteşugurilor şi a
comerţului
au favorizat declanşarea activităţilor constructive, ramura
arhitecturii care a beneficiat în primul rând de pe urma înviorării vieţii politice
şi economice fiind aceea a clădirilor cu caracter religios.
În ceea ce-l priveşte pe Matei Basarab, C.C. Giurescu afirma că, după
domnul Moldovei Ştefan cel Mare, domnul muntean a fost cel mai important
ctitor de biserici din Ţările Române'.
Personalitatea lui aga Matei din Brâncoveni, fiul unuia dintre boierii lui
Mihai Viteazul, s-a afirmat pe fondul frământărilor sociale produse de
accentuarea fenomenului de pătrundere a elementelor levantine, care agitau
scena politică a Ţării Româneşti din secolul al XVII-lea 2 • În 1631 Matei
Basarab a fost ales de către Adunarea Stărilor domn al Ţării Româneşti,
împotriva încercărilor turcilor de a impune o nouă formulă domnească,
favorabilă grecilor, tot mai influenţi 3 . După dobândirea tronului, şi-a consolidat
domnia având de partea sa boierimea pământeană şi a urmărit, printre altele, să
dea un nou început culturii tradiţionale. Grija de a strânge enormele sume de
bani necesare pentru a satisface exigenţele Porţii şi întreţinerii armatei sale de
mercenari, precum şi preocuparea de a face faţă atacurilor domnului Moldovei,
Vasile Lupu, care dorea tronul Ţării Româneşti pentru fiul său, l-au împiedicat
pe Matei Basarab să ridice monumente costisitoare. Din acest motiv, meşterii
Românească

C. C. Giurescu, Matei Basarab, cel mai mare ctitor de biserici al neamului nostru, Prinos,

l.P.S.S Nicodim, Patriarhul României, Bucureşti, 1946, p. 167-168.
M. Bărbulescu şi colab, Istoria României, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998, p. 258.
Ibidem., p. 259.

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 75 - 83.
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constructori au fost nevoiţi să adapteze modelele trecutului, devenite clasice,
unor mijloace materiale modeste 4 • Amplasarea noilor monumente şi refacerea
celor din trecut se integrau vastului plan politic şi cultural al lui Matei Basarab.
În pisaniile multora dintre biserici, voievodul era trecut drept ctitor principal,
chiar dacă ele se datorau boierilor săi, unii dintre ei foşti adversari, pe care,
5
după ce a obţinut tronul, i-a asociat politicii sale .
În legătură cu anii lungi şi paşnici ai domniei lui Matei Basarab, cronica
lui Radu Popescu ţinea să remarce: până la acest domn puţine zidiri au făcut
domnii cei mai dinainte, iar Matei Vodă au înfrumuseţat ţara cu tot feliul de
zidiri: mânăstiri, biserici, case domneşti care să pomenesc şi până astăzi6 .
O dispunere cartografică a monumentelor ridicate sau refăcute în epoca
lui Matei Basarab ar arăta că ele împânzeau toate zonele Ţării Româneşti, ca
rezultat al politicii de centralizare şi de supraveghere a întregului teritoriu, dar
şi a înavuţirii peste măsură a boierilor răsplătiţi pentru a rămâne credincioşi
voievodului cu moşii răspândite pretutindeni şi pe unde aceştia construiseră
biserici şi mânăstiri pentru curţile lor7 .
Ctitoriile reprezentative de a căror existenţă se leagă numele domnului
muntean, cum sunt Sadova, Arnota, Plătărăşti şi Topolniţa, apar legate prin
istorie şi prin legende de anii premergători domniei lui Matei Basarab. Despre
Sadova, Arnota 8 şi Plătăreşti 9 s-a spus că ar fi fost ctitorite de voievod în semn
de recunostinţă pentru învingerea năvălitorilor necredincioşi. Legendele, chiar
dacă nu corespund întocmai realităţii, prin definiţie, păstrează totuşi
continuitatea unui trecut de luptă.
Fiu al vornicului Danciu, Matei Basarab făcea parte din neamul
Brâncovenilor, prin care se trăgea, spun cronicile, din neamul Basarabesc.
Voievodul şi-a confirmat descendenţa chiar din primul an de domnie, prin
hotărârea de a zidi mânăstirea Sadova în locul vechiului lăcaş de lemn al
Craioveştilor, boieri prin care se înrudea cu Basarabii rn_
După cum reiese din documente din secolele XVI - XVII, fosta biserică
fusese fondată de Pârvu şi Barbu Craiovescu şi de Datco din Izvorani şi
Brâncoveni, iar voievodul, văzând că este bătrână şi de lemn stricat a ridicat-o

4

6

10

C. Pillat, Pictura murală în epoca lui Matei Basarab, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980, p. 9.
Ibidem., p. 13.
P. Simionescu, P. Cernovodeanu, Cetatea de scaun a Bucureştilor, Bucureşti, Ed.
Albatros, 1976, p. 38.
C. Pillat, op. cit., p. 14.
M. Ghika-Budeşti, BCMI, XXIX, 1936, p. 50.
M. Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, Bucureşti, 1907, p. 52 - 53.
C. Pillat, op. cit., p. 15.
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de izvoană de în temei' 1• Pisania din piatră a dispărut, însă inscripţia din
pronaos, scrisă de zugravul Costache Petrescu arată că biserica a fost terminată
la 26 august 1633 12 .
Tot în primul an de domnie Matei Basarab a înfrânt lângă mânăstirea
Plumbuita oastea lui Radu Vodă şi în amintirea victoriei a refăcut lăcaşul. O
altă ctitorie reprezentativă a lui Matei Basarab a fost mânăstirea Arnota,
necropolă a familiei sale, deoarece în pronaosul acesteia se găseşte mormântul
domnitorului, acoperit cu o frumoasă lespede de marmură cu decoraţii baroce,
precum şi mormântul tatălui său, vei vomicul Danciu 13 •
Vizitând Amota, Paul de Alep nota că pe locul de unde Matei Basarab a
înălţat mânăstirea se afla o biserică de lemn, ctitorită de vornicul Danciu 14 •
În general s-a datat ctitorirea monumentului în perioada 1633 - 1636,
anul primului hrisov de danie în care voievodul declara că l-a urzit din
temelie 15 • Cu plan tronconic şi dimensiuni relativ mici (lungimea de 11, 70 m şi
lăţimea în dreptul absidelor de 7, 20 m) biserica are naosul încoronat cu o turlă
zveltă pe pandantivi, octogonală la interior şi exterior. Pronaosul, un
dreptunghi îngust cu lungimea transversală pe axul bisericii, a fost boltit cu
două calote pe pandativi, despărţite printr-un arc 16 • Pe peretele de vest al
pronaosului au fost reprezentaţi Matei Basarab şi Elena Doamna, la sud
17
străbunicii Voicu, Datco şi soţia sa, Calea, iar la vest Danciu •
Mânăstirea „Dintr-un lemn" precedată, potrivit tradiţiei, de un schit
construit din trupul unui stejar uriaş, a fost construită de Matei Basarab şi Preda
Brâvcoveanu în perioada 1634 - 1635. În preajma anului 1637 domnitorul a
ridicat mânăstirea Măxineni, pe locul unei biserici de nuiele. Această
construcţie a folosit şi ca punct fortificat de apărare împotriva otomanilor. Cu
planul tronconic, cu turlă pe naos şi pridvor cu ziduri mai subţiri decât restul
construcţiei, ea are pronaosul despărţit de naos printr-un mare arc de consolă 18 •
Un an mai târziu va ridica în zona Bucureştilor mânăstirea Căldăruşani, pe

11

12

n

14
15

16

17
18

N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din Ţara Românească, I,
Craiova, 1970, nota 8, p. 61 I.
V. Drăghiceanu, BCMI, p. 134.
R. Constantinescu, M. Sfârlea, Monumente religioase. Biserici şi mânăstiri celebre din
România, Ed. Editis, Bucureşti, 1994, p. 144; Iniţial domnul a dorit să fie îngropat la
Căldăruşani dar după moarte a fost îngropat la Târgovişte; a fost însă dezgropat şi pângărit,
succesorul său ducându-i trupul la Arnota.
***, Călători străini despre Ţările Române, voi. VI, partea I, Bucureşti, 1976, p. 192.
C. Pillat, op. cit., p. 20.
Ibidem., p. 21.
R. Constantinecu, M. Sfârlea, op. cit., p. 145.
Ibidem., p. 44.
https://biblioteca-digitala.ro

M. Costache

78

vechiul unui alt schit din lemn, iar în 1640 a refăcut Brâncoveni, un vechi
aşezământ monahal datând din sec. XV 19 •
În perioada 1644 - 1645 Matei Basarab ctitoreşte mânăstirea Soveja, în
Moldova, pentru a întări pacea semnată cu domnul acestei ţări, Vasile Lupu 20 ,
în reciprocitate cu zidirea bisericii Stelea din Târgovişte. Portalul principal al
acestei constructii este din piatră, el conţinând pisania lui Matei Basarab şi
stema Moldovei 21 .
O altă ctitorie a domnului muntean este şi mânăstirea Strehaia, zidită în
1645, folosindu-se incinta fortificată a fostei bănii construită în sec. XV de
banii Craioveşti. Aici au fost ridicate biserica şi turnul porţii. Pe stânga intrării
în naos sunt reprezentaţi în pictură domnitorul, Doamna Elena şi fiul lor,
Matei 22 •
În 1646 familia voievodală a ctitorit mânăstirea Plătăreşti, un monument
remarcabil prin clara compoziţie a formelor arhitectonice. Textul românesc al
pisaniei săpate în piatră indică ridicarea lăcaşului întru lauda Sfântului Mare
Mucenic militar Mercurie, ca să fie pomană în veci de veac la repausul
sufletelor întru odihna nesfârşită 23 • Biserica, lungă de 19, 70 m şi lată de 10, 20
m are, în dreptul absidelor laterale, pronaos dreptunghiular, cu baza în axul
bisericii, boltit prin două calote ovoidale pe pandantivi, despărţite printr-un arc
24
şi rezemate lateral pe arce înguste, sprijinite pe console • Faţadele sunt
decorate cu ciubuce, formând arcaturi în registrul superior şi panouri
dreptunghiulare în cel inferior25 .
Şi mânăstirea Negoieşti este un alt lăcaş ctitorit de familia voievodală
munteană. Ea a fost ridicată între 1648 - 1649, cu hramul Sfinţii Mihail şi
Gavril 26 .
Mânăstirea Topolniţa, care îl are ca patron spiritual pe Sfântul Ioan
Botezătorul a fost o ctitorie boierească, dar refacerea ei de către Lupu Buliga
vei căpitan, s-a datorat iniţiativei lui Matei Basarab 27 . Biserica are planul
tronconic, naos supraînălţat pe o turlă de pandantivi şi a fost fortificată cu
ziduri de incintă şi turn clopotniţă la intrare 28 •
19

20

21

22

23
24

Ibidem., p. 108.
Conflictele dintre cei doi domni au avut ca motiv dorinţa lui Vasile Lupu de a câştiga
tronul Ţării Româneşti pentru fiul său.
R. Constantinecu, M. Sfârlea, op. cit., p. 147.
Jbide111., p. 96.
C. C. Pillat, op. cit., p. 21.
Ibidem.

25

R. Constantinecu, M. Sfârlea, op. cit., p. 52.

26

Ibidem.

27

C. Pillat, op. cit., p. 23.

28

Ibidem.
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Mânăstirea Vârforâta, ctitorie a domnitorului Vlad al VI-lea Înecatul

între 1530 - 1532, a fost refăcută în întregime de Matei Basarab, care şi
transformat-o în mânăstire de maici 29 .
Acelaşi domnitor a rezidit în Bucureşti mânăstirea Târnovului, numită
ulterior Sfinţii Apostoli, a refăcut mânăstirea Sărindar, după cum tot el se pare
că a ctitorit biserica Zlătari 30 , iar în 1650 a ridicat la Târgovişte o biserică, cu
hramul Sfântul Nicolae 31 •
Contemporan cu Matei Basarab, în Moldova un alt principe bogat şi
ambiţios iniţia sau sprijinea vaste proiecte culturale. Om de aleasă cultură, în
legătură cu ortodoxia răsăriteană, Vasile Lupu (1634 - 1653) a fost numit
domn de către Înalta Poartă, dar s-a bucurat şi de asentimentul boierilor
pământeni. Epoca lui Vasile Lupu se remarcă prin prosperitate economică
datorată comerţului şi exploatării resurselor naturale. Într-o vreme în care
statele Europei Centrale şi Occidentale erau răvăşite de Războiul de 30 de ani,
boierimea moldovenească era atrasă în acţiuni lucrative care au asigurat luxul
curţii domneşti şi care au „împodobit' ţara" 32 • În această atmosferă, Vasile
Lupu, aşezat solid în scaunul domnesc şi având la dispoziţie mijloace materiale
însemnate, ridică biserica Sfântul Ioan Botezătorul din cetatea de scaun33 ,
clădire cu podul întărit ca un fort. După acest act voievodul a dispus
construirea în ţară a altor câteva biserici, de o mai mică importanţă, precum:
Sfântul Atanasie din Copou lângă Iaşi, Sfântul Gheorghe din Şerbeşti, jud.
Bacău; acestea din punct de vedere constructiv şi decorativ nu aduc nimic nou,
deosebit, în arta constructivă moldovenească 34 •
Curând după aceea, domnitorul a ţinut să dea o primă probă evidentă a
năzuinţelor sale de afirmare şi a gustului său pentru artă, punând să se zidească
în Iaşi cunoscuta biserică Trei Ierarhi. Aceasta poate fi socotită o construcţie
unică în arta moldovenească, nu atât planimetric şi structural, deoarece în acest
sens urmează întocmai tradiţia, ci prin fastuosul decor sculptat pe întreg
exteriorul edificiului, lucrare care dovedeşte influenţa orientală sub care a fost
executată 35 . Practic, în spaţiul faţadei se amortizează două viziuni estetice

29
30
31

32

33

34

35

R. Constantinecu, M. Sfârlea, op. cit., p. 65.
P. Simionescu, P. Cernovodeanu, op. cit., p. 38.
I. Ţighiliu, Între Diavol şi Bunul Dumnezeu. Cler şi cultură în principatele dunărene ( 1600
- 1774), Bucureşti, Ed. Paideia, 2002, p. 285.
M. Bărbulescu şi colab., op. cit., p. 281.
Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei
RSR, Bucureşti, 1982, p. 332.
Ibidem.
Alex. Ligor, Prin Moldova în timpul Lui Vasile Lupu, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1987,
p. 113.
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aparent ireconciliabile: Orientul şi Occidentul 36 • Biserica mânăstirii a fost
construită între 1635 - 1639 şi a fost sfinţită de Mitropolitul Varlaam al
Moldovei, la 6 mai 163937 • Faţadele clădirii sunt foarte bine proporţionate,
împărţite după practica muntenească, în două registre prin intermediul unui
brâu compus din trei ciubuce din piatră, împletite şi încastrate într-o placă
continuă de marmură cenuşie, pe care sunt gravate ornamente florale în stil
baroc 38 . În partea superioară cornişa este subliniată de un şir de arcuri mici cu
acoladă, sprijinite pe console cu ornamente sculptate; sub ele se află un şir de
39
ocniţe, ale căror picioruşe sunt alcătuite din colonete de tip rusesc .
Întreaga suprafaţă a zidurilor celor patru faţade, inclusiv montanţii şi
arhivoltele de pe faţadele turlelor şi ale bazelor acestora prezintă o podoabă de
sculpturi mărunte, unitare ca factură, dar diferite ca desen de la o asiză la alta;
motivele ornamentale mărunte sunt în marea lor majoritate geometrice, de
40
origine georgiano-armeană, arabo-otomană şi câteva de factură occidentală •
Subliniată în plus prin colorarea cu lapislazuli şi poleială cu aur, acest original
decor este opera unor meşteri pietrari de provenienţă orientală. Spectaculosul
monument i-a impresionat atât pe localnici, cât şi pe străinii care au trecut prin
Moldova, majoritatea fini cunoscători ai artelor. Paul de Alep 41 vorbeşte despre
podoaba faţadelor făcută cu atâta măiestrie că întrece toată înţelepciunea, iar
W. Miatkowski 42 , şi el în trecere prin Iaşi la începutul anului 1640, scria: mai
întâi este un zid de cărămidă în jurul bisericii şi al cimitirului lat cât doi
oameni, poarta este înaltă, frumos lucrată şi cu acoperiş cu ţigle. Această
poartă are un ceasornic şi sub ceasornic sunt câteva clopote mari la o mare
înălţime, căci, ca să ajungi acolo trebuie să urci 280 de trepte în spirală.
Biserica însăşi este şi mai frumoasă, atât pe dinafară cât şi pe dinăuntru. Pe
dinafară are piatră cu vine colorate şi figuri greceşti vopsite în diferite
culon43 . P. B. Baksic aflându-se la Iaşi către sfârşitul anului 1641 observa că
este o biserică frumoasă dintr-un fel de piatră albă, sculptată toată pe
dinafară, iar înăuntru zugravită cu diferite chipuri de sfinţi şi o pictau acum
44
meşteri aduşi din Polonia şi din ţara Moscovit . Vizitând Trei Ierarhi în 1647,
Bandini nota că biserica este din piatră tăiată şi lucrată cu cizeluri şi e
36

V. Dumitrache, Mânăstirile şi schiturile României, pas cu pas, voi II, Mitropolia Moldovei
Bucovinei, Ed. Nemira, Bucureşti, 2002, p. 45.
Ibidem., p. 43.
Gr. Ionescu, op. cit., p. 333.
Ibidem.
V. Dumitrache, op. cit., p. 46.
Călători străini „., p. 50.
Ibidem., p. 327 - 328.
P. P. Panaitescu, Călători poloni în ţările române, Bucureşti, 1930, p. 48.
Călători străini„., voi. V, p. 234 - 235.
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cu marmură neagră încrustată per modum coronidis şi este
înconjurată de un zid ca de cetate, cu un turn mare pătrat ce se ridică la
intrare, pe care se află un ceasornic şi în care sunt clopotele45 •
Cea mai mare biserică ridicată la mijlocul sec. XVII în Moldova şi una
dintre cele mai mari construcţii din ţările române este biserica Golia. Lăcaşul a
fost ctitorit la 1650 şi prima informaţie istorică legată de el este o inscripţie
care o aminteşte pe Teodora, ctitor al unei biserici din acest loc46 . La 1564 altă
inscripţie, pe o cruce din abanos, aminteşte pe Maxim Bumar şi pe soţia sa
Antima, care au dat acest dar bisericii din Jaşi47 . La 1575 o altă inscripţie, pe o
donaţie a unui Tetraevangheliar, cu foile de pergament, aminteşte pentru prima
dată de Ioan Golia, mare logofăt din timpul lui Petru Şchiopul care răscumpără
de la tătari această podoabă şi o donează pentru sufletul lui şi al neamului să
la această biserică. O inscripţie slavonă din biserică menţionează drept ctitor pe
Vasile Lupu la 1650 şi pe fiul său Ştefăniţă Vodă, la 166048 . Cu lungimea de
39 m şi lăţimea de 30 m, biserica Golia impune atât prin dimensiuni cât şi prin
modul de folosire a blocurilor de piatră făţuită şi prin bogăţia decorului sculptat
în spiritul arhitecturii baroce. Planimetric, edificiul nu se depărtează de tradiţie
(plan dreptunghiular cu altar, naos, pronaos, încăperi pentru altar, pridvor la
care se adaugă gropniţa). Falsele abside şi rezalitele întâlnite aici nu constituie
nici ele o noutate. Arhitectura exterioară aparţine unui stil nou pentru Moldova,
de influenţă italiană, care face trecerea de la Renaştere la Baroc. Faţadele sunt
construite din piatră finisată, pilaştrii au bazele la nivelul solului şi susţin un
antablament de înălţime redusă compus dintr-o arhitectură simplă şi o friză
împodobită cu sculpturi de modă italiană. Calea prin care această arhitectură a
pătruns în Moldova poate fi directă (prin intermediul unui meşter adus chiar
din Peninsula Italică) sau mai probabil, indirectă, prin intermediul Poloniei,
ţară cu care Vasile Lupu a întreţinut legături foarte strânse şi care era copleşită
49
în acea perioadă de influenţa stilului baroc . Pe de altă parte, se constată la
Golia şi utilizarea unor procedee tradiţionale ruseşti in modul de construcţie a
50
bolţilor .
În ceea ce priveşte interiorul, acesta respectă maniera bizantină, având
Sfânta Masă de mari proporţii, cu un baldachin deasupra 51 • Domnul moldovean
a donat lăcaşului, printre altele, policandrul din pronaos şi cele patru sfeşnice
mari din faţa altarului.
45
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Ibidem., 327 - 328.
V. Dumitrache, op. cit., p. 35.
Ibidem., p. 36.
Ibidem., p. 37.
Gr. Ionescu, op. cit., p. 339.
Ibidem.
V. Dumitrache, op. cit., p. 38.
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Cu prilejul vizitei pe care a făcut-o în Moldova în 1652 ca însoţitor al
Patriarhului Macarie al Antiohiei, Paul de Alep îşi exprima admiraţia faţă de
stilul fără precedent al arhitecturii întâlnite aici: de departe este foarte
frumoasă. Turlele care sunt foarte înalte sunt acoperite cu tablă albă care
străluceşte ca argintul, mai ales la soare. Crucile de deasupra sunt uriaşe şi
frumoase; ele strălucesc pute mic datorită aurului cu care sunt acoperite [ .. .].
Cât priveşte stilul[ ... ] nimeni în lume n-a izbutit atât de bine în arta de a clădi
biserici şi mânăstiri din blocuri de piatră făţuită şi sculptată ca voievodul
Vasile 52 .
Acelaşi voievod iubitor de cultură şi artă şi-a pus amprenta asupra
mânăstirii Hlinca, ctitorie a fiicei voievodului Petru Şchiopul, Maria, şi a
soţului acesteia, Zoltu Spătaru, pe care a renovat-0 53 . În 1641 construieşte
turnul clopotniţă al mânăstirii Humor, iar în perioada 1654 - 1662, împreună
cu Gheorghe Ştefan reia planul mânăstirii Putna, ctitorită de Ştefan cel Mare
între 1466 - 147054 .
Ca mărturie a unei vremelnice împăcări cu Matei Basarab, domnul Ţării
Româneşti, a fost ridicată în 1645 la Târgovişte mânăstirea Stelea din ordinul şi
cu cheltuiala voievodului moldovean. Ridicată pe locul unui aşezământ religios
mai vechi, o ctitorie a Spătarului Stelea 55 , mânăstirea Stelea este un exemplu
grăitor de pricepută împerechere a elementelor moldoveneşti şi munteneşti,
deşi a fost lucrată cu meşteri trimişi de la Iaşi. Simplă dar bine proporţionată,
biserica redă din punct de vedere structural o imagine simplificată a celeilalte
ctitorii a lui Vasile Lupu, şi anume Trei Ierarhi. Construită din cărămidă şi
tencuită, biserica Stelea este însă mult sărăcăcioasă decât strălucitorul ei model
de la Iaşi.
Pereţii exteriori, proptiţi de o parte şi de alta a absidelor laterale şi
colţurile exonartexului cu contraforturi puternice, după moda moldovenească,
sunt în schimb decoraţi ca în Muntenia, cu două registre de firide oarbe, şi
înconjurate cu ciubuce rotunjite din cărămidă şi tencuială 56 . Adevăratul aspect
de eleganţă moldovenească îl conferă însă bisericii cele două turle înalte,
decorate cu firide lungi, cu ocniţe sub streaşină şi cu butoni bombaţi, divers
coloraţi, din teracotă smălţuită 57 .
Alături de ctitoriile din Moldova şi cea din Ţara Românească, prin grija
lui Vasile Lupu s-au construit lăcaşuri de cult şi dincolo de graniţele fireşti ale
neamului românesc: o biserică în ţinutul Karavryta în Moreea, Peloponez,
52

53

54
55
56
57

Al. Ligor, op. cit., p. 116.
V. Dumitrache, op. cit., p. 79.
R Constantinescu, M. Sfârlea, op. cit., p. 124.
P. P. Panaitescu, Rev. Ist. Rom., V-VI, p. 389.
Gr. Ionescu, op. cit., p. 370.
Ibidem.
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probabil prin anul 1653 58 ; reface schitul Xestru cu hramul Sfâtul Andrei de la
Vatoped, Muntele Athos 59 , iar la 5 august 1646 au fost încheiate lucrările la
biserica Sfânta Paraschiva din Lvov 60 .
Domniile voievozilor luaţi în discuţie s-au petrecut într-o perioadă în care
Imperiul Otoman exercita un control sporit asupra spaţiului de la nordul
Dunării. Ocupând scaunele voievodale la acceptul Înaltei Porţi şi aflaţi în faţa
unei avalanşe de elemente levantine care pătrundeau tot mai adânc în societatea
românească, ei au „ripostat" pe plan cultural. Sprijinirea artelor şi culturii
româneşti, alocarea unor fonduri importante pentru zidirea de lăcaşuri de cult a
însemnat la fel de mult ca şi cum ar fi repurtat victorii strălucite pe câmpul de
luptă. Nu este o întâmplare că unii dintre cei mai mari voievozi-ctitori români
au fost contemporani, ci este vorba despre faptul că ei au înţeles că au de dus o
bătălie culturală, pe care au câştigat-o de departe.

Abstract

The reigns of prince Matei Basarab in Valachia and prince Vasile Lupu in
Moldavia represented a progress in terms of culture. During their reigns, many
monasteries have been rebuit, constructed, expanded or consolidated.
Matei Basarab was named by C.C. Giurescu the mast important builder of
churches, after Stefan the Great. The mast important monasteries built during his reign
are Sadova, Amota, Plătăresti, Topolniţa, Măxineni, Strehaia, Soveja, Negoieşti.
Contemporary with Matei Basarab, the prince of Moldavia Vasile Lupu built in
turn many monasteries, the mast important being Trei Ierarhi, Galia, Hlinca.
Although they reigned in a period of time when the Otoman Empire strictly
controlled the territory from the north of the Danube, the two princes have contributed
significantly to the development of Romanian art and culture.

58

59
60

N. Iorga, R.I., VII, 1921, 10 - 12, p. 219 - 220.
Al. Ligor, op. cit.
Ibidem.
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ÎNSEMNĂRI DE PE CĂRŢI VECHI

Ilie MÂNDRICEL
Îndelungi căutări prin biblioteci şi arhive, prin poduri de case vechi sau
de biserici şi prin garderoburi scorojite rămase de pe vremea bunicilor mi-au
prilejuit nu puţine şi fericite întâlniri cu vechile noastre cărţi de cult. Arătoase
sau modeste, întregi ori înjumătăţite şi ferfeniţite, unele rupte, arse sau chiar
tăiate, după ce fuseseră îngropate şi dezgropate, m-au atras atât prin forma cât
şi prin conţinutul lor. M-au atras predosloviile care expuneau intenţii, gânduri
şi speranţe ale unor oameni din veacurile trecute, dar m-au încântat şi
încheierile unde copiştii, tipografii sau diortositorii îşi cereau scuze „cu mână
de ţărână" pentru eventualele greşeli strecurate în text (un fel de bunici ale
eratelor cărţilor de azi). Cele mai multe aveau coperte de lemn, îmbrăcate în
piele sau „înzăuate" în ferecături metalice lucrate cu mare gust şi artă. Ca să le
răsfoieşti trebuia mai întâi „să tragi zăvorul" cheotorilor metalice ale coperţilor,
gest asemănător cu descuierea porţii sau uşii de la intrarea unei case. Scrise în
slavoneşte, cu text bilingv (slavo-românesc) sau cele mai multe în româneşte,
dar cu litere chirilice, aceste produse ale vechilor noastre tiparniţe au circulat
nestânjenit, uneori trecute prin „vama cucului", de o parte şi de alta a
Carpaţilor, de la un locaş monahal la altul. Dăruite de domnitori, de marii
boieri sau de ierarhii tipografi şi eparhioţi ctitoriilor lor sau aşezămintelor mai
importante ori mai modeste, purtate în desagă de „cârţanii mânăstirilor", adică
de călugării care peregrinau dintr-o „ţară" în alta, vechile cărţi de cult au
contribuit într-o măsură însemnată la răspândirea scrisului şi la unitatea limbii
şi culturii româneşti.
Filele acestor cărţi îngălbenite şi roase de vreme, pătate de ceara
lumânărilor şi cu marginile protejate cu benzi de foiţă lipite peste scris conţin
nenumărate însemnări, unele banale, fără prea mare importanţă, dar altele
nespus de preţioase pentru istoria generală sau locală. Sunt însemnări ale
copiştilor, ale foştilor proprietari sau ale dăniaşilor, ale clericilor care au slujit
pe ele, ale cumpărătorilor care au contribuit după puteri la procurarea lor
pentru înzestrarea bisericilor săteşti, ale celor care au iniţiat şi intermediat
cumpărarea, ale celor care le-au legat de-a lungul anilor şi, nu în ultimul rând,

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 85 - 131.
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ale cititorilor ori ale unor slujbaşi şi dregători locali în contact cvasipermanent
sau întâmplător cu biserica şi cărţile ei.
Dacă autorii însemnărilor sunt diferiţi, aparţinând tuturor treptelor sociale
ale timpului, conţinutul însemnărilor este şi el, aşa cum se va vedea, extrem de
variat. Aşa-zisele însemnări de familie dau ştire despre naşterea unui copil,
despre un botez sau un alt eveniment familial cum ar fi moartea unora dintre
cei dragi etc., filele cărţilor devenind adevărate pagini de agendă de familie sau
jurnale personale. Destul de numeroase sunt însemnările care consemnează
fenomene meteorologice sau catastrofe şi calamităţi naturale - incendii,
inundaţii, cutremure, molime, năvăliri de lăcuste, ani de secetă şi foamete etc.
Alte însemnări conţin ceea ce numim azi buletine de ştiri, adică sunt ecouri ale
evenimentelor istorice ale trecutului: menţiuni de voievozi, episcopi şi
egumeni, făcute anume parcă pentru cei interesaţi de cronologie, schimbări de
domni, neînţelegeri între boieri şi domni, războaie, numeroase năvăliri şi
ocupaţii străine, bejenii etc. Interesante sunt şi însemnările făcute de sau
privitoare la foştii proprietari, la circulaţia cărţilor dintr-o zonă într-alta, de la
un locaş la altul sau de la o persoană la alta prin cumpărare, moştenire sau
donaţie. Multe cărţi ale unor biserici săteşti conţin lungi liste cu nume de
locuitori în dreptul cărora este trecută suma cu care ei au contribuit la
achiziţionarea cărţii în cauză („obolul săracului"). Unele însemnări conţin
pomelnice ale unui sat, neam sau familie, asemănându-se cu înscrisurile de pe
cruci, consemnează danii şi se referă mai ales la instituţiile de bază ale lumii
rurale, biserica şi şcoala - focurile vii ale timpurilor -, iar altele sunt concepte,
ciorne, încercări de redactare ori copii ale unor acte oficiale etc.
Am întâlnit şi cărţi (manuscrise sau tipărituri) ale căror file conţin
„încercări de condei" sub forma unor linii sau mâzgălituri ori a caligrafierii
repetate a unor litere, nume sau cuvinte cu caractere diferite. Altele, în special
manuscrisele, au chenare şi frontispicii desenate cu mai mult sau mai puţin
talent, în vreme ce multe margini de tipărituri conţin desene ce însoţesc sau nu
textul însemnărilor, adică având sau neavând legătură cu el. Este evident că
altele au servit ca manuale, copiii învăţând pe ele să caligrafieze slovele sau
numerele (care în vechime erau redate tot prin litere). Neurmărind o descriere a
cărţilor, ci doar o redare a însemnărilor pe care ele le conţin, am redus la
minimum necesar datele de identificare şi prezentare. Am grupat cărţile cu
însemnări după criteriul simplu al localităţii de unde provine sau căreia i-a
aparţinut într-o vreme cartea, majoritatea acestora fiind din satele de pe firul de
aţă al Bălănesei, fostul plai al Pârscovului. Acolo unde însemnările nu au putut
fi descifrate integral, acest lucru a fost menţionat ca atare, însoţit de cauză ilizibilitate, ştergerea ulterioară a unor nume sau însemnări, ruperea sau arderea
parţială etc. Alteori, pur şi simplu, nu am reuşit să descifrez integral scrisul. În
final, pentru a uşura consultarea de către cei interesaţi, adăugăm doar lista
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cronologică a cărţilor cu însemnări şi lista autorilor acestora. Se menţionează şi
locul unde poate fi găsită cartea respectivă, iar acolo unde s-a considerat
necesar, persoana şi data când s-a văzut cartea şi au fost copiate însemnările.
Ideea publicării acestor descifrări făcute pentru uz personal s-a născut abia
după ce am citit multe astfel de descifrări făcute de alţii şi este însoţită de
speranţa realizării în timp şi cu contribuţii diverse a unui corpus al însemnărilor
referitoare la zona Buzăului.
I. Cărţi provenind din comuna Brăeşti
1.1 Mss. sl. 444 (Apostol)
Sec. al XV-iea- al XVI-iea, 179 file, hârtie.
F 33 v - 34: „Acest Apostol iaste al Pinului. Şi am scris eu popa Macovei
leat 7231" ( 1723 );
F 51 v: „Scris-am eu Macovei logofătul";
Pe coperta a 3-a, slavoneşte: „Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Voevod.
Dat-am domnia mea această poruncă. Dat-am cartea domniei mele la mâna ... "
(fără continuare).
Păstrat la Biblioteca Academiei Române (B. A. R.), Cabinetul de
manuscrise şi carte rară.
1.2 Mss. sl. 443 (Octoih)
Sec. al XVII-iea, 152 file, hârtie, lipsă început şi sfârşit.
F 40 v, sus: „Scris-am eu Ivan logofăt ginerele diacon(ului) Stan ca să
(să) ştie că o am (a)dus (de) la sfânta mănăstire de la Pin la Brăiaşti, la sfânta
beserică în lt. ... (tăiat urmarea, sec. al XVIII-iea);
F 78 v: „Jitiian Radu logofăt a(l) doi(lea)";
F 104 v, jos: „Să-s(ă) ştie că am scris eu Ivan Jog(ofăt) snă (fiul lui) Iancu
Meşterălu ot (din) Colţi snă Vlad" (sfârşitul secolului al XVII-iea);
F 117 şi 117 v: „Din mila lui Dumnezeu Ioan Matei Vodă"; „A scris
grămăticul Ion din Fârtopeşti popa Cârstea"; „Din mila lui Dumnezeu Ion
Constantin Voevod" ; „Am scris eu Ivan logofăt al doile(a)";
Pe coperta a treia: „Dechemvrii v leat (în anul) 7189" ( 1680).
Păstrat la B. A. R.
2. Cărţi provenind din comuna Vemeşti
2.1 Mss. sl. 446 (Triod de post)
Sec. al XVII-iea, 223 file, hârtie.
F I, slavoneşte: ,,În numele Tatălui şi al fiului şi al Sfântului Duh, amin!
Această carte numită Triod, cu îngăduinţa lui Dumnezeu am copiat-o eu robul
lui Dumnezeu Vasilie dascăl locuitor din Sargorod. Vă rog pe voi, părinţi,
duhovnici şi dascăli, dacă unele cuvinte greşite ... " (fără continuare, sec. al
XVII-iea);
Mai jos, cu chirilice: Această carte numită Triod a copiat-o Vasilie dascăl
dela Focşani den Slobozia postelnic(ului) cel mare";
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„Eu părintele Simion Grama preot în Iavoşelul
Vechi împreună cu Demian pisar dăm ştire şi am zălogit acestă carte părintelui
Ioan preot în această parte a satului Iavoşelul Vechi pentru o măsură de 8 chile
de grâu până la Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe cari avem
să le dăm pentru această măsură de 8 chile de grâu 4 zloţi gata şi o măsură de 8
chile de grâu. Pentru aceasta este credinţă şi cartea aceasta zălog până la acel
ceas.
Şi am dat aceşti bani care sunt scrişi, i-am dat la zi în satul Dialuşcovo în
anul 1660 la întâi Mai, în faţa părintelui Chirii preot dela Hadarov. Şi acea
măsură de 8 chile mâncătoare rămâne să o dăm";
F 1O v - 33, jos, cu chirilice: „Cu numele tatălui şi cu îndemnarea
Fiu(lui) şi a Duhului Sfânt cumpărat-au robul lui Dumnezeu Mihai logofăt snă
popa Jipa ot Verneşti această sfântă carte anume Triod la bani gata tl. 3. Şi o au
cumpărat în zilele creştinului Şărban Voievod când au fost cursul anilor
dinceputul lumii lt. 7188 (1680) de la pop(a) Hrezan ot Verneşti. Şi o au
cumpărat numai el singur, să n-aibă nimeni amestecătură, făr numai ai mei
feciori câţi Dumnezeu (îmi va) dărui. Şi o am pus la biserică în sat în Verneşti,
unde iaste hramul Sfânt(ului) Nicolae să-mi fiie de pomeană. Iar cine ar
ascunde această carte sau a o da într-alte părţi sau va face alte blăstemăţii, aceia
să fie blăstămaţi de vlădica HS şi afurisiţi de 318 părinţi cei de la Nicheia şi cu
luda, cu Ariil într-un loc a lăcui. Dela Hs ai (ani) ... " (data lipseşte);
F 55 v - 69, slavoneşte: ,,În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
amin! Eu Simion Grama preot dela Iaroşov am cumpărat această carte numită
Triod pentru 5 zloţi. Şi a fost cumpărată de la părintele (loc alb). Iar cine o va
lua dela părintele Simion Grama să fie blestemat, anatema şi să aibă a da
răspuns înaintea cinstitei judecăţi fără făţărie";
F 85 v - 97 v, cu chirilice: „Această carte ce să cheamă Triod iaste a
sfântului schit ce să cheamă Ulmiasa, unde este hramul Ovidenii lt. 7200"
(1692);
F 201 v: „Am scris Hrezan ereu ot Verneşti. Să-s(ă) ştie cum am
cumpărat această sfântă carte anume Triod dela Vasilie dascălul rus dela
Focşani, dela Slobozia vei Post., în zilele creştinului Domnu nostru Io Duca
Voievod, dela facerea lumii lt. 7187 (1678 luna O. zile 25 crugul soarelui 18 şi
al lunii 4";
Pe foaia lipită pe coperta a 3-a, invers: „Să-s(ă) ştie că am scris eu Stan
grămăticul ot Pârscov".
Păstrat la B. A. R.
3. Cărţi provenind din comuna Odăile
3.1 „ Cazanii", Buc., Tip. Mitropoliei, 1828
Tipărită cu cheltuiala episcopilor Neofit al Râmnicului ş1 Chesarie al
F 8 - 1O,

slavoneşte:

Buzăului.
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A aparţinut bisericii Capu Satului, din comuna Odăile.
Pe fila lipită pe coperta a 2-a: „Această Cazanie este a sfintei biserici
(unde) să prăznu(i)eşte hramul Cuvioas(e)i maici Paraschivei. 839 Octo(m)vrie
26";
Pe fila de titlu, jos: „Taleri dooăzeci şi trei preţu legat, precum se vede";
F 1 - 3: „Această Cazanie este a biserici(i) satului Posobeşti datu de mine
dela Niţă ( ... ) Preotul Gheorghe din satu Posobeşti. Cu ajutorul lui
Dumnezeu";
F 4 - 49 v: „Această Cazanie ce au fostu a biserici(i) Posobeşti cu hramu
Prea Cuvioasei Paraschiva care s-a stricat de preotu Gheorghe Dragomir şi
Agapie Sfinteşu care au umblat să o facă lângă Murătoare la Moise Onelu şi nu
s-a mai făcut nici azi. Acum dari am găsit-o rătăcită la biserica Valea Fântâni(i)
şi am spus la locuitori(i) Posobeşti şi au luat-o dela Valea Fântâni(i) şi au lăsat
o biserici(i) din Capu Satului Odăile. Veşnică pomenire în veci amin! Pentru că
ace(as)tă biserică este făcută de toţi moşneni(i) Odăile ce să numescu Posobeşti
numele moşi(ei). Dăruită prin mine supt scrisu Sava Iordache Ganea titoru şi
întâiu începătoru aceşti biserici ... (F 25 lipsă). Ghenarie 16 zile şi s-au sfinţit
la anu 1864 Iulie 4 în patru zile. Ctitorii ai aceşti biserici este cum am zis
înt(â)iu Sava Iordache Ganea din satu Odăile şi alţi, dar mai întăiu este
Dumnezeu care au făcut ceru şi pământu. Şi cine va îndră(z)ni a strica această
sfântă biserică să fie blestemat de trei sute ... (F 36 ruptă) ... şi de cele şapte
soboare ale sfinţilor părinţi şi de Maica Domnului căci ea este păzitoarea
acestei biserici. Iari cei ce o va prienoi în locu în care este înâiu zidită să fie
blagosloviţi de Dumnezeu şi de cele şapte soboare şi de toţi sfinţi(i) lui
Dumnezeu şi de Maica Domnului şi să fie blagosloviţi şi toată seminţia lor de
acum şi pân(ă) în vecii vecilor aminu! Scris-am eu Sava Iordache cu mână de
lutu şi cine va citi să fie pomenitu în veci, amin!";
F 81: „Damiean Sava cântăreţ corn. Odăile, jud. Buzău, 31 Iul(i)e 938".
Păstrată azi la Muzeul Judeţean de Istorie Buzău. Văzută de mme ş1
copiat însemnările la Agapie Laurenţiu din Bozioru, 6 februarie 2001.
4. Cărţi provenind din comuna Cozieni
a) Biserica Bălăneşti
4.1 Pomelnicul bisericii Bălăneşti (icoană)
Triptic pliant cu Sf. Vasile şi Sf. Gheorghe pe margini, 37 x 29 cm., sec.
al XVIII-iea.
„Pomenecul ctitorilor sfintei biserici Băloneşti
(În mijloc) Călin erei, Rada, Preda, Dospina, Niacşa Pre(oteasa), Ion
Diaconul, Negoiţă erei, Tudora Pre, Călin erei, Arghira Prezv(itera), Ion,
Mateio, Arghira, Giurgea, Vlad, Marica, Natalia, Dimian, Macovei Irod(iacon),
Dragole, Radul erei, Maria Prezv, Niacşul erei, Vasilca Prezv, Dan, Rada,
Gheorghe, Manda, Iordache, Enache, Stoica, Gheorghe, Bălaşa, Tudora, ( ... ),
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Lefterie erei, Mihalcea erei, Jipa Irod, Dimitrie, Mihai, Brătila Prezv,
Gligore, Aniţa, Negoiţă, ( ... ), Stana, Şărban, Voica, Vasile, Stana, Stoica erei,
( ... ),Mihai, Stana, Vasile Ierod, Andronic, Ilie, Ştefan,( ... ), Petca, Ion, Neaga,
Ivan, Mariea, Sandală, Stoica,( ... ), Neacşu), Stanca, Păuna şi cu tot niamul lor.
(Stânga) Ion , Drăgoi erod(iacon), Samoil, ( ... ), Teodosia, Mona, Ilie,
Preda, Sava, Ion, Maria, Dragomir, Maican, Simion, Bunea, Stana, ( ... ),
Dumitra, Ene, Petre, Meletie, Anica, Stanca, Costandin, Viţa, ( ... ), Stana,
Meletie, Anca, ( ... ).
(Dreapta) Leontie, Sora, Dumitru, Mardalia, Dragomir, Ioana, Mihai,
Buna, Iordan, Dobra, Vlad, Mariea, Ion, Rada, Radul, Stanca, Radul log(ofăt),
Armenia, Vintilă, Dochiţa, Stănimir, Dobra, Stanciu erod, Stanca cu tot niamul
lor".
Păstrat la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 89.
4.2 „Evanghelie", Buc., Tip. Mitropoliei, 1775
Lipsă ultima copertă.
F 149: „Ştefan sin Popa".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3221.
4.3 „Evanghelie", Buda, Tip. Univ. din Pesta, 1812
Primul forzaţ: „Această sfântă carte ce să cheamă Evanghelie este
cumpărată de dumnealui polcovnic Dumitrache ce este trecut şi la Mineiu".
4.4 „Molitvenic bogat", Buc., Tip. Mitropoliei, 1814
Pe foaia lipită pe coperta a 2-a, două însemnări şterse, ilizibile. Una e
datată „ 1842 Oct( om)vr(ie) 4";
Fila lipită pe coperta a 3-a: „Acestu Molitfelnic este cumpărat de mine
preot Toma ( ... ) Drăgo( ... ) po tl. 40, adică patruzeci şi cine să va ispiti ca să-l
fure să fie întru( ... ) şapte arhierei. 1833 Aprilie 4".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3224.
4.5 „Antologhion ce să zice floarea cuvintelor", Mân. Neamţ,
1825 Iulie 4
Pe ultima filă: „Eu nevrednicul (care) am cules păcate mă aflu bolnav în
patul neputinţii. Cine va citi să să îndure a mă pomeni pe mine mult păcătos şi
singur pomenit să fie la cereasca împărăţie. Scris cu mână de ţărână. 1850 Apr.
2". Semnătura indescifrabilă.
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3212
4.6 (Minei), Mân. Neamţ, 1825 Martie 1
Pe prima filă: „Acest Mineiu este alu sfintei biserici dela Băluneşti ce
este cumpărat de robu lui Dumnezeu Dumitru ce (1- )au dăruit la Cocârceni a fi
lui răposatului. Dumitru sin Crăciun Moise( ... )":
Verso: „Să-s(ă) ştiie că această carte ce să numeşte Mineiu întreg şi
Sfânta Evanghelie s-au cumpărat de dumnealui jupân Costandin Caricadi cu
bani din rămasurile răposatului polcovnic Dumitrache din târgu Drăgăici(i) ca
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să-i pomenească pomelnicu ce l-au lăsat înscris în diiată. 1826 Iunie 24". Mai
jos: „Şi aceste cărţi doo Minei o şi Sf. Evanghelie sunt cumpărate în tl. 123.
Scris de mine Ştefan Popescu. 1829 Iulie 20".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3214.
4.7 „Mineiul lunii Fevruarie'', Mân. Neamţ, 1831
Pe ultimul forzaţ: „Lei Par(ale)
Stoian sin Ştefan Dogar
9 1O
9 10
Ştefan tată-său
6
Viţa Văduva
5
Dumitraşcu Moraru
2
Gavrilă sin Gheorghe.
29 20
Aceşti de mai sus arătaţi şi alţii cu câte cevaşi de la care s-au adunat lei
34 şi par. 20 de au cumpărat această sfântă carte ce să cheamă Mineiatul lunii
lui Fevruarie, în zilele marelui împărat a toată Rosiia Nicolae Pavlovici, ca să
fie neapărat şi nestrămutat dela sfânta biserică a satului Băluneşti ce să
cinsteşte şi să prăznueşte hramul Prea Cuvioasei Paraschiv(e)i, ca să cetească
preoţii ce vor fi la această biserică. Şi s-au cumpărat dela sfinţia sa părintele
protopop Ioniţă al plaiului Pârscov. Şi orcarele va îndrăzni a înstriina această
carte, acela va fi supr blestemul sfinţilor părinţi ca unul ce este fur de cele
sfinte. Iar noi rămânem ai tuturor sufleteşti rugători. 1834 Fevr. 16. Scris de
mineŞtefan sin Popa". Mai jos: „Mă aflu între cei vii până astăzi 845 Fevr. 24.
Ştefan Popa Ştefan".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3192.
4.8 „Mineiul lunii lui Martie", Mân. Neamţ, 1831
Pe primul forzaţ, verso: ,,Să fie ştiut că în anul 1887 August 20 mam
făcut(!) preot şi spre ţinere de minte mam sub scrisu(!). Preot G. Georgescu".
Pe ultimul forzaţ: „Să să ştie că această sfântă şi Dumnezeească carte ce
să chiamă Mineiatul lunii lui Martie, ce coprinde în sine toată slujba sfintelor
bunelor vestiri ale Prea Sfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare cum
şi alte sfinte slujbe ale multor sfinţi şi pentru a fi ştiut că această sfântă carte sau cumpărat de noi smeriţii Ştefan Săvulescu şi Ştefan sin Popa, adică în taleri
34 şi jumătate, cum şi alte 11 minee, fiind toate un trup 12. Şi acelea să va
vedea fieşcare de cine s-au cumpărat ca să fie pă seama bisericii ot satu
Băluneşti. Orice preoţi vor fi, să fie neapărat la biserică. În zilele prea
puternicului împărat Neculai Pavlovici. Şi ca să fie ştiut de cei din urmă şi (de)
alţi(i), ne-am şi iscălit. Iar cine va îndrăzni a o streina de la numita biserică,
unul ca acela va fi supt blestemul sfinţilor părinţi ca un fur de cele sfinte.
Pentru care rămânem ai tuturor prea plecaţi şi de bine voitori. 1834 Fevr. 16.
Ştefan Săvulescu. Ştefan sin Popa. Şi această carte s-au cumpărat din mâna
sfinţiei sale părintelui protopop Ioniţă. Scris de mine, Ştefan sin Popa".
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Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3193.
4.9 „Mineiul lunii lui Aprilie", Mân. Neamţ, 1831
Pe ultimul forzaţ: „Să să ştiie că această sfântă carte ce să cheamă
Mineiatul lunii Aprilie s.au cumpărat în tl. 34 par. 20 de robii lui Dumnezeu
Gheorghe sin Vasile şi Stan Săvulescu, cum unul şi altul, în zilele marelui
împărat a toată Rusiia Nicolae Pavlovici, ca să fie neapărat şi nestrămutat dela
sfânta biserică a satului Băluneşti ce să cinsteşte şi să prăznueşte hramul Prea
Cuvioasei Paraschivei, ca să cetească sfintele slujbe orice preoţi vor fi. Şi s-au
cumpărat din mâna sfinţiei sale părintelui protopop Ioniţă al plaiului Pârscov,
fiind date în seamă de Preaosfinţia Sa Episcopul Chesarie carele acum să află
arhiereu. Şi oricarele va îndrăzni să o streineze, unul ca acela va fi supt
blestemul sfinţilor părinţi ca un fur de cele sfinte. Iar noi rămânem ai tuturor
sufleteşti rugători. 1834 Fevr. 16. Scris de mine, Ştefan sin Popa".
Între semnătură şi textul de mai sus, altă însemnare: „Leatul 1850 Aprilie
23. Paştele cu Sf. Gheorghe tot într-o zi. Şi în zioa de Paşti, adică în zioa de Sf.
Gheorghe (era) codru negru fără frunză şi tare frig şi lapoviţe reci. Iama a fost
tare grea şi s-au prăpădit vite multe şi oameni mulţi au degerat pe drumuri şi au
fost un ger care n-a mai fost în ţara noastră şi acel ger au ţinut 3 zile şi cându
sătenii mâncau ca tot de iarnă şi i-au coprinsu lipsa de bucate. Şi am scris ca să
să pomenească la urmaşi. 1850 Aprilie 23. Niţă Teodorescu am scris spre ţinere
de minte".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3194.
4.10 „Mineiul lunii lui Mai'', Mân. Neamţ, 1831
Pe ultimul forzaţ: „Să să şti ie că ... (idem), unde să cinsteşte hramul Prea
Cuvioasei Paraschiv(e)i, iar acum după al doilea preînnoire a bisericii s-au
adăugat şi hramul Naşterii Stăpânii Noastre cât şi al Sfinţilor Voievozi Mihail
şi Gavriil ... (idem). Preot Radu sin Giurgea. Preot Stoica. S-au scris de mine
cu zisa mai sus numiţilor părinţi, aflându-mă şi bolnav cu slujba de candedat,
Ştefan sin Popa. 1843 Aprilie 30 Vineri".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3195.
4.11 „Mineiul lunii lui Junie", Mân. Neamţ, 1831
Pe ultimul forzaţ: „Să să ştie . . . (idem) ... s-au cumpărat de dum-lor
Gheorghe sin Ene, Petrea brat (fratele) lui i (şi) Gheorghe sin Tudor cu (idem).
Scris de mine, Ştefan sin Popa. 1834 Fevr. 16".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3196.
4.12 „Mineiul lunii lui August", Mân. Neamţ, 1831
Pe primul forzaţ: „Această sfântă carte ce să chiamă Mineiatul lunii lui
August este cumpărat(ă) în lei 32 de d. logof. Niţă Teodorescu pă seama
bisericii satului Băluneşti, ca să cetească preoţii ce vor fi spre pomenirea
tuturor poporanilor nestrămutat. În zilele marelui împărat Nicolae Pavlovici.
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de minte am însemnat, Niţă Teodorescu (m. p.). Scris de mine,
sin Popa".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3198.
4.13 „Mineiul lunii lui Octombrie", Mân. Neamţ, 1832
Pe ultimul forzaţ: „(Idem) ... ce coprinde în sine slujbele sfinţilor celor
dintr-această lună, s-au cumpărat în tl. 34 par 20 de dumnealor Costandin
Săvulescu şi Costandin Căminar . . . (idem). S-au scris de mine, Ştefan sm
Popa. 1834 Fevr. 16".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3200.
4.14 „Mineiul lunii lui Noiembrie", Mân. Neamţ, 1832
Pe ultimul forzaţ: „(Idem) ... de dumnealor Neculai Corneanu, Neculai
Şocariciu şi Preda Bercu (idem). S-au scris de mine, Ştefan sin Popa. 1834
Fevr. 16".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3210.
4.15 „Mineiul lunii lui Dechemvrie '', Mân. Neamţ, 1832
Ultimul forzaţ, rupt jumătate: „(Idem) ... de sfinţia sa părintele Ştefan
duho(vnic) şi de dumnealui jupân Radu Mănescu ... (idem)"Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3211.
4.16 „ Octoih mic", Buzău, Tip. Episcopiei Buzăului, 1839
Oct.27
F 101: „4 iunie 1928. N. Pietrăreanu perceptor Bălăneşti";
F 102: „Ţinerea de minte este una (!) din cele mai frumoase daruri cu
care Dumnezeu în podobeşte pe om ( ... )".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3222.
4.17 „ Penticostar", fără început
Pe ultima filă, 217 v: „Pomeneşte-ne pre noi ( ... ) împărăţii Tale cei
îngereşti. Neagul sin Neagul".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3215.
b) Biserica Mărculeşti
4.18 „ Octoih", Râmnic, Tip. Episcopiei, 1750
F 1 - 8: „Acest Octoih românesc cu obşte precum (F 2 lipseşte) Popa kir
Dragomir diacon drept tl. 30 şi l-au dăruit Sfintei Episcopii Buzăului ca să-i fie
întru pomenire, episcop fiind întru acia vreme kir Rafail, cursul anilor fiind
dela Hs 1775 Iulie 23 zile".
Păstrat la Biserica Mărculeşti, din corn. Cozieni, ca şi următoarele.
Văzute de mine şi copiat însemnările la 7 mai 1997 prin bunăvoinţa preotului
paroh Constantin Drăgoi.
4. 19 „ Triod", Râmnic, Tip. Episcopiei, 1761
Fără început şi sfârşit.
Spre

ţinere

Ştefan
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Pe primul forzaţ: „Am însemnat şi eu pă această sfântă carte cel jos
însemnat întru (un) curs de zile ale vieţi(i) mele şi cine va citi mă va pomeni.
1853 Fevr. 22. Popa Dimiian Neculae";
Lipsă f. 1 (nenumerotată). Pe ea începuse o însemnare care se continuă
pe f. 2 - 3: „ ... cu jupâneasa dumnealui Voica şi l-am dat sfintei biserici a
noastre ce să cheamă Tihuleşti şi să prăznuiaşte Sfânta Troiţă pentru pomenire
veşnică. Cine o va fura sau să va strămuta la alt loc să fiie afurisit şi anatema";
F 49 v, 51 - 54: „S-au legat de robul lui D-zeu Climent ierodiiac
Episcopi(e)i. Mart. 7: 1793";
F 112 v - 113: „( ... ) Eu care mă voi iscăli, Costandin ierodiacon Sfintei
Episcupii egumenaş în Cozieni leat 792".
4. 20 „ Penticostarion ", Râmnic, Tip Episcopiei, 1767
Pe primele file s-au acoperit însemnările cu fâşii lipite pentru protejarea
marginilor. F 3 - 11: „( ... ) carte ce să chiamă Penticostaru l-am cumpărat eu
care mă voi iscăli cu mâna mia în tl. 13 de la dum-lui unchiaş Gheorghe
Unguriu (?) şi au ajutat şi ( ... ), iar ceilanţi i-am răspuns eu la dum-lui şi l-am
dat să fie al sfântului schit Aluniş unde să cinsteşte hramul Tă(i)erii Cinstitului
Cap al Sfântului Ioan Botezătorul să-m(i) fiie pomenire mie şi fiilor miei şi
părinţilor şi acelor creştini ce au mai ajutat. Şi am scris eu cu mâna mia
Gheorghe( ... )";
F 22 v - 23 v: „Să-s ştiie că această carte ce să numeşte Penticostar au
fost al popi(i) lui Călin ot Băluneşti şi fiind dator dum-lui cocon(ului)
Gheorghe Sălceanu logof ( ... );
F 28 v: „Vă rog pre toţi preoţi(i) urmaşi mie ca urmând sfinţia voastră
Sfânta Liturghie să vă aduceţi aminte şi de mine că ca tot omul trupesc multe
am greşit şi eu, dar nădăjduind spre ale sfinţiei voastre pomeniri mă crez scăpat
de osândire. Preot Ioan";
F 47: „P(opa) Neagu ot Aluniş (monogramă). 1806 Mai 6";
F 158 „Să să ştie că această carte este a lui logofăt Gligore Şanta şi
Gheorghe al Banului din Chilia( ... );
F 206: „Vă rog pre toţi domni(i) cântăreţi şi paracliseri ca, servind slujba
înainte pusă, să arătaţi numele meu preotului slujitor să mă pomenească. 1869
Iulie 14. Preot Ioan";
F 220: „Pe timpul aflat la biserica cătunului Cozieni de Sus ca preot mam silit cu toată suita ce am avut a săvârşi cu plăcere toate slujbele în biserică
până aici. Vă rog dar pe toţi următori(i) preoţi, cântăreţi şi paracliseri să urmaţi
cu mare râvnă, crezând că veţi avea de la D-zeu mare plată, iar pe mine să mă
pomeniţi. 1869 Iunie 15. Preot Ioan";
F 227 lateral: „Să să ştiie de când s-au luoat schiturile la Episcupie,
Sfântu Gheorghe şi Vomici, la leatu 1805. Popa Neagu. Mai 28: 1806";
https://biblioteca-digitala.ro

Însemnări de pe cărţi vechi

95

F 240 - 241: „Să să ştiie de când s-au întâmplat ardere foarte mare în
care nu s-au mai pomenit niciodată. Şi am scris eu popa Neagu Fetu
egumen la Schitul Aluniş în zilele Mării Sale Ion C-din Ipsilant Voievod. 1804
Oct.".
4. 21 „ Octoih", Râmnic, Tip. Episcopiei, 1776
1
Tipărit de popa Constantin Tipograful Râmniceanu •
F 3 v, după Predoslovie, câteva pomelnice: „Neagu, Maria, Cârstea,
Voina şi tot niamul lor". Alt scris: „Manea, Stoica şi tot niamul lor"; „Vlad,
Oprina cu tot niamul lor"; „Vlad, Comei, Stana cu tot niamul lor".
4. 22 „Antologhion ", Buc., Tip. Mitropoliei, 1786
F 2 - 4: „Acest minei (!) s-au cumpărat de mine robul lui D-zeu Climent
er( o )monah şi s-au dat la sfântul schit Coz(ieni). Ghenarie 1792".
4. 23 „ Cazanii", Buc., Tip. Mitropoliei, 1828
Fila de titlu, jos: „Tl. 22 preţul legăturii, precum să vede";
Ultimul forzaţ, verso: „Această sfântă Cazanie s-au cumpărat de
dumnealor logof. Ene sin Anton ( ... ), Ilie Cerbu ot Buzău şi cu logof. Demian
sin Popa Gheorghe şi s-au dat la sfânta biserică Băluneşti de Jos 2 ca să fiie
pomeniţi de câţi preoţi să vor afla la această sfântă biserică. 829 Mai 21 ".
4. 24 „Minei", luna ianuarie, Mân. Neamţ, 1830
Primul forzaţ, verso: „Acest mineio s-au cumpărat prin osârdia celor jos
însemnaţi spre a fi spre pomenirea dumnealor şi a niamurilor lor:
Tal(eri)
4
Vasile sin Zahariea
4
Ion Catacheru (?) zet (ginerele lui) Burlacu
4
Ion Burhală
4
Radu Brânzea
Ion sin Mircea Heraru
4
Ioan sin Dumitru".
3
4. 25 „Minei", luna Mai, Mân. Neamţ, 1831
Primul forzaţ: „Acest minei s-au cumpărat prin osârdiia celor mai jos
însemnaţi spre pomenirea dumnealor şi a niamurilor lor:
Tal(eri)
logof. Niţă sin Dinul Teodor Blănar
11
4
Stoica sin Radu Rotar";
Bucureşti

,,În galeria marilor meşteri tipografi râmniceni se cuvine să menţionăm şi pe Popa
Constantin, Dimitrie Pandovici, Constantin Râmniceanul, Dumitru şi Ion Râmniceanu" (C.
Marinoiu, Istoria cărţii vâlcene, Craiova, Ed. Scrisul românesc, 1981, p. 101.
Actualul sat Tulburea, din comuna Cozieni, s-a numit în vechime Tihuleşti, Bălăneşti de
Jos şi Cozieni de Sus. Biserica se află lângă grupul de case Mărculeşti sau Fâcâiana.
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Ultimul forzaţ, verso: „La anul 1908 au fost Paştele la 13 Aprilie. Dulce
suvenire las cu ne murire pe această carte în eternitate; mâna putrezeşte, iari ce
e scris se citeşte. Scris de mine în Vinerea Paştelui. 11 Aprilie 1908. Toader I.
Chiroiu cântăreţ".
4. 26 „Minei", luna Iunie, Mân. Neamţ, 1931
Primul forzaţ: „Acest minei s-au cumpărat prin osârdia celor mai jos
însemnaţi spre a le fi spre pomenire dumnealor şi niamurilor lor:
Tal(eri)
5
Petre Oltianu".
4. 27 „Minei", luna Septembrie, Mân. Neamţ, 1831
Primul forzaţ: „(Idem) ... 5 - Stanciu Chirileanu, 2 - Doicea sin Stan".
4. 28 „Minei", luna Noiembrie", Mân. Neamţ, 1832
Primul forzaţ: „(Idem) ... 4 - Oancea sin Stan i Calei, 5 - Giurgea sin
Dragolei, 5 - Negoiţă sin Bratul, 3 - Stoica Sterpul, 3 - Sava sin Tănase, 4 Sfinteş, 3 - Ioan sin Stanciu}".
4. 29 „ Triod", Mân. Neamţ, 1833
F 307 v: „La anul 1859 mam înfiinţat (!) cântăreţ la biserica Cozieni de
Sus cu hramul Adormirea Maicii Domnului cu pecetluit dat de episcopu
Filoftiu şi am servit până acum şi voi servi cât voi trăi. De ştiinţă mam iscălit
(!), Silivestru. 1883 Aprilie 17. Soţiia sa Ana";
Ultimul forzaţ: „La anul 1878 au murit preotu Ion Dicofilacsu" 3 .
4. 30 „Psaltire", Buzău, Tip. Episcopiei Buzăului, 1835 Ianuarie
JO
Fila de titlu, verso: „Această Psaltire din stăpânească poruncă s-au dat pă
siama sfintei biserici Bâsceni de Jos a să întrebuinţa cu dânsa şi a să plăti de
ctitori cu lei 22 pentru sfinţia sa părintele protopop Grigorie";
Ultimul forzaţ: ,,Însemnare de câte parale am dat lu văr Grigore, cum în
jos arată, anume:
Lei Par(ale)
12
unu sfanţu
2
26
cinci c6le hârtie
11
când acum la Anghel s-au făcut cheltuială
14 20
un bou de jugu i-am dat de cumpărătoare
7
la o lumânare.
Aprilie 17 m-am săvârşit preot ziua joi 1841 ";

În dreapta bisericii Mărculeşti se află mormântul acestui slujitor: „Aici repauseză robi(i)
lui O-zeu Preot Ion Dikeofilaks şi soţie sa Efrosina. Născut la anu 1833, căsătorit la 1852,
încetat la a. 1878 Mai". Vezi, I. Mândricel, Chemarea clopotelor sc1ifundate, Ed. Vega,
Buzău, 2006, p. 97.
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Coperta a 3-a: „Niţă logofăt satului Grabicina de Sus am scris (cu) mână
la leat 1841 ".
4. 31 („Slujba Sfintelor Patimi", Buzău, 1853)
Fără început şi sfârşit.
F 330: „Aflându-mă preot la biserica satului Cozieni cu hramul
Adormirea, cu mare râvnă am săvârşit sfintele slujbe ale Patimilor Domnului
Nostru Iisus Hristos. Vă rog, fraţilor preoţi ce după mine veţi urma, să mă
pomeniţi. Preot Ioan".
4. 32 (Penticostar.fără început şi sfârşit)
F 13: „Să-s ştiie de când am scris eu popa Iliie ot Cozieni în leat ... " (nu
am putut descifra);
F 29 v - 30: „Această sfântă carte este a moş popii Ilie. Şi am scris eu
Stanciu logofăt ot Cozieni cu smerită plecăciune ca unul mai mic";
Ultima filă: „Am cântat şi eu pă această sfântă carte într-un curs de zile
ale vieţi(i) mele şi cine va citi mă va pomeni. Ioan Dimiian cel mai păcătos
decât toţi. 852 Mai 17".
4. 33 C. r. v., fără început şi sfârşit
F 34 v: „La anu 1860 Mai 1-iu mam înfiinţat ( !) eu cântăreţ la biserica
satului Cozieni de Sus cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi am servit
până acum şi voi servi cât (v)oi trăi şi de ştiinţă mam iscălit ( !). 1883 Aprilie
15. Silivestru Costac(h)e soţia sa Ana".
5. Cărţi provenind din comuna Bozioru
5. 1 Mss. sl. 439 (Tetraevanghel)
Secolul al XVI-iea, fără început şi sfârşit, 109 file, pergament. Donat B.
A. R .. , unde se păstrează în prezent, de către episcopul de Buzău Dionisie
Romano. A aparţinut în mod cert, aşa cum dovedesc numele de persoane de pe
filele lui, fostei mânăstiri Găvanele, din comuna Bozioru4 .
F 19 v: „Adică eu Radu Caraiman";
F 24 v: „Am scris Io Anghel D(iacon)";
F 39 v: „Ghedeon schit Scă(eni)"; lateral, dreapta: „A sens logofăt
Anton";
F 43 v: „Anghel Diiacon"; idem, f. 50 v;
F 54 v, jos: „Adică eu Radu Caraiman";
F 60 v: „Stan Pântece";
F 66 v: „ 1631 ";
F 73, slavoneşte: „Această sfântă şi Dumnezeească Evanghelie este a
mult păcătosului Nicodim monah" (începutul secolului al XVI-lea) 5 ;
de

4

ţărână

I. Mândricel, Chemarea clopotelor scufundate, Buzău, Ed. Vega, 2006, pp. 9 - 38.
Pentru manuscrisele în slavoneşte am consultat, P.P.Panaitescu, Catalogul manuscrise/or
slave, manuscris dactilografiat, 2 volume, B.A.R„ Cabinetul de manuscrise şi carte rară.
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F 105, lateral dreapta: „Anghel log.";
F 109, jos: „Preot Pop(a) Şerban cu plecăciune mă închin sfinţii sale
proin protopop ... " (nu am putut descifra).
5. 2 „Evanghelie învăţătoare sau Cazanie", Govora, Septe(m)vrio
ziua 12, 1642
Dăruită de boierii Cândeşti mânăstirii Cetăţuia (Berca), a aparţinut o
vreme şi unora dintre lăcaşurile monahale din zona vestigiilor rupestre (Pinu şi
Găvanele). În continuare, câteva dintre nenumăratele însemnări de pe această
carte:
F 1: „Mihalcea vei stolnic Cândescu l-am dat (cu) cheltuiala (mea) de Iau legat( ... )";
F 5: „Climent eromonah eg(umen) ot Pin leat 7261" (1725);
F 15, lateral: „Să să ştie de când am venit eu egumenul mân(ăstirii)
Pinului pus de părintele episcop Cozma în zilele prea înălţatului domn Io
Constantin Ra(co)v(iţă) Vv, în leat 1764. Nicodim Ier(o)m(onah) ot Pin";
F 82, lateral: „Să-s ştie de când au robit tătarii Ţara Rumânească şi era
domn Io Grigoraşco Vv 7171" (1622- 1623);
F 83: „Mihalcea Cândescu vei stolnic";
F 156: „La 1804 fiind răzmeriţă moscalii cu turcii, aflându-să domn
măriia sa Ionu Costandin Alexandru Ipsilant Vvod, s-au întâmplat de au (i)eşit
turcii brăileni şi au venit la Buzău unde au făcut mari stricăciuni, tă(i)eri, robii.
Iar eu, scăpând din Episcopie cu nasul tăiat, am venit aici la Pin. Ilarion
Ierodiacon";
F 167: „Să să ştie de când au fost gorştina de vin şi de vite, bir (pe) care
Io Costandin Hangerli Vv l-au scos la leat 1798 Decv. 18 şi au luat săvârşire la
Fevr. 18: 1799 şi l-au sosit moartea şi i s-au tăiat şi capul în scaunul
Bucureştilor";

F 185, lateral: „Aici am scris eu Anghel Diacon din Scăeni. Pe această
carte ce să cheamă Pilda Sfintelor Evanghelii am cetit şi eu. Foarte
m-am bucurat de la mila lui Dumnezeu. Iar cine va avea inemă de creştin să
cetească la Dumineca lăsatului de carbe, se va înţelepţi în a sa inemă de
pricepere. Ian. 12: 1786";
F 198, lateral: „Să să ştie că am scris eu Anghel Diiaconu de la Scăeni,
fiind vreme de răzmeriţă când să învrăjbise înpărăţia turcească cu cea
nemţească şi cu înpărăţia muscalilor şi umbla anu 1788";
F 309: „Scris-am eu popa Moise ot Brăeşti când şădiam aici la satu
Brăeşti. Şi pă a(cea) vre(me) era episcop Buz(ăului) Anthemu. Şi multă vrajbă
întru domnu şi (în)tru boeri. Şi făcu pă Văcărişti surgun, la luna lui Iunie 1
d(ni) 1755. Eu popa Moisi sin popa Manta";
F 451: „Să (să) ştiie că am scris eu Rafail stareţu Găvănean(ul), fiind pus
de părintele episcop Costandie în vremea (?) mării sale domnului Moruzi";
sfântă
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F 485, jos: „Să-s ştie că am scris eu Anghel Diiaconu din Gomet ( ... )";
F 499, lateral stânga: „Scris-am eu Dobre copil care învaţă la popa
Neagu" (?);
F 524: Altă însemnare a lui Anghel Diaconu, datată „Noemv. 1787".
Păstrată la B. A. R„ Cabinetul de manuscrise şi carte rară, C. r. v. 42
dublet 36 .
5. 3 „Pateric" manuscris românesc, 1686
Copiat la fosta mânăstire Găvanele, din comuna Bozioru, de Nicolae
Grămăticul, hârtie, 427 f„ plus 3 albe la început şi 2 la sfârşit, adăugate
probabil la legare. Foile, grupate în coli de câte 6, au câte 19 rânduri scrise şi
numerotate în româneşte (chirilică semiuncială) 7 • Fără început şi sfârşit (prima
pagină păstrată are nr. 23). Conţine 50 de povestiri cu caracter religios, care
includ citate în slavoneşte, însoţite de traducerea în limba română, după
cuvântul „Rumâneşte", scris cu roşu.
Prima foaie albă de la început, verso: rugăciunea ,,Împărate ceresc";
Pagina a 2-a, verso: versuri în greceşte din diferite rugăciuni 8 ;
Pagina a 3-a, verso: „Băgare de seamă. Găsit-am în această carte că s-au
legat o dată la schitul Găvanilor, dar la ce leat nu să ştii. Şi am mai găsit la un
loc chearu de mâna scriitorului scris cu vorbire sârbească zicând: scris-am eu
Neculai Grămăticu la leat 1686, Martie 4. Arca monah, 1862 Septembrie 8";
F 23 - 29, jos: „Acest Patericu ce să cheamă Otecnecu este al sfântului
schitu Găvanele şi acum s-au legat a do-oră de părintele Sofronie v leat 1822
Fevroare 25";
F 32 - 38, jos, însemnare parţial tăiată la legat. Pe f. 37 - 38 s-a putut
descifra: „„. zilele domnului Io Constantin Cantacuzino „." (13 sept. 1848 iunie 1849, caimacam);
F 164 v: „Arca monah". Sub însemnarea copistului: „Băgare de seamă.
Rumăneşti va să zică: am scris eu Neculai Dascălul, Martie 4, leat 1686 de la
Hs.";
Prima filă albă de la sfârşit, însemnare a ieromonahului Calinic, care a
citit cartea la 1830.
Din loc în loc, filele manuscrisului poartă pecetea „Ieroskim(onah)
Ştefan".

Păstrat

azi în Bulgaria, Biblioteca Naţională din Sofia, Mss. rom. 1.
5. 4 „Evanghelie", Snagov, 1697

6

Alte însemnări de pe ea la, Ilie Corfus, Însemnări de demult, Iaşi, Ed. Junimea, 1975,
passim.
Semnalat în Manuscrise de origine românească din colecţii străine. Repertoriu, întocmit
de R. Constantinescu, Bucureşti, DGAS, 1986, p. 238.
O descriere completă, la Maria Rădulescu, Manuscrise româneşti în Biblioteca Naţională
Chirii şi Metodie din Sofia, în Romanoslavica, 12/1965, pp. 253 - 255.
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A aparţinut bisericii Bozioru.
Primul forzaţ, cu creion chimic, litere latine: „Nicolae Agapie Stoian
născut 16.Xl.1874- 24. IX. 1959"; mai jos, cu creion negru: „Pr. Şt. Ionescu";
Ultimul forzaţ, cu chirilice: „Să-s ştiie de când am scris eu Sofroniie
ero monah dela sfântul sc(hit) Pin ( ... ) fratele sfânt părintelui Metodiie
er(o)m(onâ)h Găvanile. Ş-am scris ca să-s ştiie de când am fost la schitul
Găvanelor. Iar cine va citi să zică Dumnezeu să-l (i)erte ca să-i (i)erte şi
Dumnezeu lui păcatile. Dar să nu-m pue la pomelnic. Şi era atunci episcop
sfinţia sa kir Cosma, domnu Io Ştefan Mihail Racoviţă Vvod. I 765 Mart. 15.
Sofroniie eromonah ( ... ) Metodiie eromonah ot schit Găvane".
Cartea a fost preluată de la Parohia Bozioru pentru restaurare şi
conservare. Dorind să o mai consult, nu am putut-o depista nici în Colecţia
muzeală a episcopiei, nici la Oficiul judeţean pentru patrimoniu.
5. 5 „Apostol", Buzău, Tip. Episcopiei Buzăului, 1704
A aparţinut bisericii Nucu, din comuna Bozioru. Văzut de mine şi copiat
însemnările la 25 iunie 1980. Cărţile vechi ale bisericii Nucu au fost şi ele
preluate pentru conservare şi depozitare.
Primul forzaţ, verso: „Această sfântă carte ce să numeşte Apostol iaste a
sfântului schit Vornici 9 ce să prăznueşte hramul Intrării în Biserică al Prea
Sfintei Împărătesei Maicei lui Hs Dumnezeul Nostru, din plaiul dă su(d)
(judeţul) Buzău. 1802 Aprilie 19. Ş-am scris eu monahul Inochentie şi
împreună cu mine Vasile logof. satul den beserica Despoiaţilor;
Pe filele albe de la sfârşit: „Pomenecu lui Cârstea sin popa Vasile";
Pe coperta a 3-a „Acest sfânt Apostol iaste al Sfântului Gheorghe de la
plaiul Buzăului, 1807. Inochentie monah".
5. 6 „Evanghelie", Buc., Tip. Mitropoliei, 1742
A aparţinut bisericii Scăeni, din comuna Bozioru.
Fila de titlu, jos ş. u.: „Această sfântă şi Dumnezeias (filele arse) ...
vătăşăl ot Bâsca cu femeia mea Aurica şi noi cumpăr ( ... ) atului şi prea
înălţatului domn Io Costandin Nicolai ( ... ) tl. p(arale) 30, iar cine s-ar scula
din rudele mele sau d ( ... )soţii mele să rămâie suptî blestemul lui Dumnezeu şi
( ... ) sau s-ar năpusti cineva a o fura şi să o vânză să fie ( ... ) şi să lăcuiască în
lăcuinţă şi cu sata ) ... ) Eu Stoica Bâşceanul cu soţia( ... ) eu cel (ce) mai în jos
mă voi iscăli acum cu zisa dumnealui taica( ... )".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3052.
5. 7 „Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii", Buc., Tip. Mitropoliei,
1742

9

Un istoric al acestui

aşezământ

monahal este inserat în Ilie Mândricel, op. cit., pp. 47 - 55.
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Aparţine

bisericii Văvălugi (azi, oficial greşit, Văvălucile), din comuna
de mine şi copiat însemnarea la 11 decembrie 1997, prin
bunăvoinţa preotului Mihai Stanciu.
Coperta a doua: „Să-s ştiie de când au murit preoteasa Anasiia 183 ... (loc
alb) Martie 20. Ereu Neculae".
5. 8 „Penticostar'', Buc„ Tiţ- Mitropoliei, 1743.
A aparţinut schitului Fundătura, 1 apoi bisericii Nucu, unde a fost văzut
de mine şi am copiat însemnarea la 25 iunie 1980.
F 3 - 6, jos: „Această carte ce să numeşte Pendicostarî amu cumpărat eu
(rupt) ... nicul de la peatra Fundătura însă ( ... ) tl. 77 ,30. Iar cine s-ar îs ( ... )
vlădica Hristos. Fevr ( ... )".
5. 9 (Mărgăritare sau Colecţiune de cuvinte alese, 1691 sau
174611 )
A aparţinut fostei mânăstiri Sf. Gheorghe, de lângă satul Nucu, comuna
Bozioru 12 • Fără început şi sfârşit.
F 54 v - 63: „Acestî Mărgărit este a(l) bisericii din Fitioneşti unde să
prăznueşte hramul sfântului erarh Nicolae ( ... ) împărat ( ... ) ţânutul Putnei
unde sunt 4 preoţi, anume Ioan Călinescu} duhovnic ( ... ) Lupul Ploşniţă
duhovnic, Anuţu ( ... ) Tănase preot numai, Toader Mazăre preot numai. Şi
pentru ca să să ştie am scris. 1813 Iulie 20. Teodor preot ot Mănăstioara am
scris";
F 67 v - 76, parţial tăiată la legat: „( ... ) mai nainte s-au însemnat numele
( ... ) cu 4 lei şi o para, însă 1 leu a dat ereu Ion, 1 leu au dat ereu Stratilat, 2 lei
au dat Tănasie dascălul, 1 leu au dat Ştefan Gra ( ... ) şi l-am cumpărat( ... ) în
zilele luminatului şi pre(a) înălţatului domn Io Costandin Mihail Racoviţă
Voevod la liat 1762. Şi această sfântă carte s-au cumpărat şi pe urmă m-am
sculat eu dascălul Tănasie şi i-am întors preotului Ioan un leu înapoi şi
preotului Stratulat un leu şi au rămas curat al mieu, leat 1779. Erei Sava";
F 77 - 79: „Am scris şi l-am dat eu preutul Ioan şi preutul Stratulat
Dascălului Tănasie ca să fie aceluia, însă eu am şi iscălit";
F 80 „Aici am citit eu preotul Teodor Călini, 1814 Iol. 19";
F 82 - 84: „Adică să să ştie că am cetit eu preotul Dumitru pe acest
Mărgăritu la leatul acesta 7291 Fevr. 2. Am scris să-s ştiie, 1783 Fevr. 2 zile";
F 90: „Să-s şti ie când am cetit aici eu cel mai josnic. 1815 Ghenar 1.
Teodor erei ot Mănăstirea";
Bozioru.

10
11

12

Văzut

Ibidem., pp. 38 - 47.
Identificarea ediţiei după Bibliografia românească modernă, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, voi. III, 1989, p. 268.
Ilie Mândricel, op. cit., pp. 55 - 79.
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F 122: „Teodor ereu ot Mănăstioara. Şi această carte Mărgărit iaste în
Fitioneşti în biserică";
F 151: „Erei Dumitru sin Popa Bădilă ot Focşani";
F 156 - 161: ,,Să să ştiie că acestu Mărgărit l-am cumpărat eu Dascălul
Tănasie (rupt) cu bani ai mei drepţi 4 lei şi 1O par., iar cine s-ar scula ca să-l ia
că este al lui să aibă a da răspuns la dreptul judecător.Leat 1819 Iulie 20";
F 164 v - 165: „Să să ştiie că am citit aici la liat 1814. Teodor erei";
F 212 v - 214: „( ... )tul Dumitru sin Popa Bădilă ot Focşani pe acest
Mărgărit dela biserica Fitioneşti la liat 7291 (1783) Iule 20";
F 220: „Să să ştiie de cându au murit oameni de ciumă otî 1813. Şi am
scris ca să să şti ie. Teodor Călini, 1814".
În posesia lui Nicolae Oancea din Nucu, Bozioru. Văzut de mine şi
copiat însemnările la IO decembrie 1997, acasă la preotul Mihai Stanciu.
5. IO „Evanghelie", Buc., Tip. Mitropoliei, 1750
A aparţinut bisericii Văvălucile.
Primul forzaţ: „Această sfântă şi Dumnezeească Evanghelie este
cumpărată de toţi poporanii sfintei biserici ce se află astăzi închinători la sfânta
biserică. Anul 1856 Noe(m)vrie 28. Preot Toma";
Mai jos, altă însemnare, din care am putut descifra: „Preot Toma sat
Văvălugi. 1857 Dec. 9";
Verso: „Această Evanghelie este legată de toţi poporanii şi cumpărată de
preot Zaharia. Anul 1859 Iunie 18";
Al doilea forzaţ, verso: „Leat de când cu arvaţiea cu muscalii cei dintâi
25 de ani de atunci, dar de când cu muscalii cei de pă urmă sunt 8 care ( ... )
1848 Martie 9. Toma sin Stan sat Văvălugi".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3058.
5. 1 I „Evanghelie", Buc., Tip. Mitropoliei, 1760
A aparţinut schitului Fundătura, apoi bisericii Nucu.
Fila a 2-a, nenumerotată: „S-au milostivit Stan vătăşăl ot Sibiceu de Sus
de au dat bani 30 la această sfântă carte să fiie pântru pomenirea lui cât va ţinea
sfânta carte: Stan, Dobra şi tot niamu lor";
F 1 - 15, jos: „Această sfântă Evanghelie o am cumpărat noi robul lui
Dumnezeu Toma şi Preda şi o am dat sfântului schit ce să chiamă Fundătura
unde să cinsteşte şi să prăznăeşte hram(ul) Sf. Preobrajeniia Domnului Hs. să
fie pentru pomenirea noastră şi a părinţilor noştri. Iar veri cine sau din
chivernisitorii acelui schit sau din alţi dregători ar înstrăina-o dela acel schit să
aibă a da siamă înaintia Domnului nostru Is Hs dreptul judecător şi să fie iar
supt blestemul la 300 părinţi dela Nicheia. Semni şi Iasos (?). Am scris eu,
Popa Mihai Dârzianu şi am dat şi un sărindar pedeapsă".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 12 „Evanghelie", Buc., Tip. Mitropoliei, 1760
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A aparţinut bisericii Găvanele. Văzută de mine aici şi copiat însemnările
la 1 august 1979.
F 3, nenumerotată: „Am cetit şi eu Meftodie Deaconu care eram profesor
de istoria naturală la satele Năsipenii şi Hărboca, leat 1838, în zilele ( ... )";
Ultima filă tipărită: „(Criptogramă) ot Mănăstirea Găvanele".
„ Triod", Râmnic, Tip. Episcopiei, 1761
A aparţinut bisericii Găvanele.
F 350 „ 1805 Mart(i)e I-iu".
5. 14 (Biblie în slavoneşte, 1769)
A aparţinut bisericii Găvanele. Lipsă fila de titlu.
Coperta a 2-a: „Suptocârmuirea plaiului Ciocăneşti. Trimite-se acest
dorobanţ până la satul de mai sus ca să facă neşte care arătate, dar care să fie cu
6 boi la un car pentru adusul magazii dă făină";
F 2 v: „Dintre alte cărţi ale Sfintei Mitropolii Bucureşti".
Văzută de mine şi copiat însemnările la 25 iunie 1980.
5. 15 „Minei ... ", 12 volume, Râmnic, Tip. Episcopiei, 1776-1780
Au aparţinut bisericii Găvanele. Mineiele lunilor ianuarie, februarie,
iunie, iulie (păstrate până la preluarea de către episcopie în biserica Nucu),
septembrie şi decembrie poartă însemnarea „Din cărţile schitului Găvanile,
1858", făcută de preotul Toma care le dăduse la legat.
Mineiul pe iunie, f. 135 v: „ Spre aducere aminte. Azi 29 iunie 1939 am
făcut slujbă cu părintele Ilarion Oncianu servind ca cântăreţ eu Stelian M.
Popescu dela parohia V(alea) Lupului. (ss) St. M. Popescu, fiind la băi";
Mineiul pe octombrie, f. 2, nenumerotată: „La leat 1802 Oct( o )mv(rie)
14, zioa Sfintei Paraschivei, s-au cutremurat pământul foarte tare cât multe
biserici şi alte clădiri mari s-au stricat şi primejdii de moarte s-au făcut. La
acest înfricoşat cutremur şi acest schit Găvanele cel de peatră s-au stricat
dărămându-se de tot. Dar căutător fiind sfinţia sa părintele Climent
ieroschimonah stareţu au făcut altă biserică de lemn, înfrumuseţând-o atât cu
slujba (cât) şi cu zugrăvitul, după cum să vede. 1802 Octv. 14". Însemnarea
este ulterioară anului 1802, deoarece construcţia bisericii de lemn a început în
1803, iar de zugrăvit s-a terminat abia în 1810, după cum dovedeşte pisania 13 .
Un alt minei din secolul al XVIII-iea, fără fila de titlu, a fost văzut de
mine pe 25 iunie 1980 în biserica Nucu. Pe ultimul forzaţ avea însemnarea:
„Acest sfânt Minei este al bisericii Vornici şi cine l-ar fura să fie blestemat de
13

Despre urmările cutremurului din 1802 asupra schitului Găvanele depun mărturie şi
predosloviile lui Gh. Dieconescu, cel care a copiat pentru Găvanele manuscrisul Patericol
Pecerscăi, împrumutat în acest scop de la Schitul Găvanul, din comuna Mânzăleşti (Pr.
Sandu Tudor, Predoslovii inedite, în Glasul bisericii, nr. 3-411969 (XXVIII), pp. 443 448.
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trei sute opzeci de sfinţi şi de mine păcătosul. Scris-am 81 O. Şi am scris în luna
Noev. În 20 şi 5" (!)
5. 16 „Octoih'', Râmnic, Tip. Episcopiei, 1776
Fără fila de titlu şi fără sfârşit. Pentru identificarea ediţiei m-am folosit de
predoslovia semnată de Filaret Arhimandritul (f. 1-3), de predoslovia către
cititori a lui Macarie diortositorul tipografiei (f. 4) şi de semnăturile unor
desene: „Popa Costandin Tipograf Râm(niceanul)" şi „De Grigore Ieromonah"
(f. 14 V Şi 15) 14 •
F 136 v: „Ohtoihul sfintei biserici Boz(ioru)";
F 176 v: „G. G. Ionescu învăţătorul comunei Bozioru, plaiul Pârscov,
judeţul Buzeu. 1889".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 17 „ Evanghelie", Râmnic, Tip. Episcopiei, 1794
A aparţinut mânăstirii Găvanele, iar după desfiinţarea acesteia (1903) a
ajuns la schitul Găvanul, comuna Mânzăleşti.
Pe cotor, jos: „Această sf. Evanghelie s-a afierosit de dum. Medelnicerul
Nicolae Pâcleanu la sfântul schit Găvanele, 1825". 15
5. 18 „Liturghii", Buc., Tip. Mitropoliei, 1797
A aparţinut bisericii Găvanele.
F 68 v, lateral: „Să (să) ştiie că această sfântă şi Dumnezeească leturghie
este alu deacon Negoiţă";
F 99 v - I 00 v: „Această sfântă şi Dumnezeească Leturghie este alu
Negoiţă Deacon sin Popa Voinea ot Bozior şi cine să va ispiti ca să o fure să
fiie afurisit de trei sute sfinţi părinţi de la Nicheea. 1820 Ghenar 7".
5. 19 „ Triodion ", Buc., Tip. Mitropoliei, 1798
A aparţinut mânăstirii şi apoi bisericii Găvanele.
Primul forzaţ, cu tuş negru: „Acest Triod s-a cumpărat de ... " (semnătură
indescifrabilă);

Coperta a 3-a, cu litere latine: „Ah, triodule, triodule! Fost-ai prelăudat
odată şi forte considerat, iar acum n-ai nici o val6re pentrucă n-ai studieat şi tu
bonjuru şi mersii, ci te-ai ţinut de Milueşte.mă, Dumnezeule!"
5. 20 Molitvelnic, (sec. al XVIII-iea)
Fără fila de titlu. Ultima filă numerotată (556) este ruptă, lipsind finalul.
A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
F 1 nenumerotată: „ Acest Molitfenici este al popii Radului ot Bozioru şi
după moartea sfinţiei sale mi l-au dat mie preot popa Dragomir ca să fiie
părintele pomenit. 1830. Popa Dragomir";

14
15

C. Marinoiu, op. cit., p. I OI.
Descrierea ferecăturii, în Mousaios, VIl/2001, fig. 4 p. I 00.
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F 1, 3, 5, jos: „Acest Molitfenic este dintr-ale lui Misail al Diac. Mart.
15: 1797";
F 79: „Eu popa Dragomir sin popa Dobre (?)";
F 82: „ 1834 Ghenar I -o";
F 156: „Şi cine va citi mă va pomeni, aceasta scriu";
F 161: „Acest Molif(tel)nic este al pop Radului ot sat Bozioru. Şi am
scris eu cel mai jos iscălit" (semnătura lipseşte);
F 238: „ 1833 Iunie 5. Doamne Isuse Hristoase, iartă-mă pre mme
păcătosul (semnătură în criptogramă)":
F 356: „Acest Molitfelnic este al preot Radu ot Bozioru";
F 368: „Acest Molitfelnic este al preot Dragomir";
F 540: „Să să ştie dă când au făcut pă Costandin, m-ţa (luna) Noemvrie,
vineri la 17 zile leat 1797". Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 21 (Molitvelnic, sec. al XVIII-lea),fărăfila de titlu
A aparţinut bisericii Găvanele.
F 117 - 131, doar pe cele fără soţ: „ Să să ştie că acest Molitfelnic este al
feciorului preotului Dumitru şi cine s-ar ispiti ca să-l fure să fure (!) să fie
anatima!".
5. 22 (Molitfelnic, sec. al XVIII-lea), fără Început
A aparţinut bisericii Găvanele. Are o predoslovie a lui Dositeu
arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei.
Ultima filă, nenumerotată, a predosloviei: „Să să ştiie că acest sfânt şi
Dumnezeesc Molitfelnic este al răposatului popa Preda ot Pârscov şi cine s-o
ispiti a-l fura sau a-l arde să fie afurisit şi blestemat de trei sute de sfinţi părinţi
de la Nicheea. Şi am scris eu mult păcătos robu lui Dumnezeu popa Mihulea ot
Vipereşti. Mai ( ... ) 1811 ".
5. 23 (Octoih, sec. al XV/ll-lea)
Predoslovie semnată de „Smeritul episcop al Argeşului Iosif'. A
aparţinut bisericii Găvanele.
F 248: „Acest Octoih este cumpărat de mine Dumitru sin Mihai
postelnicu, 824 Ghenar 31, mahalaoa Hagiului. Şi am scris numili dii Joi, în
zilele lui Grigorie Dimitrie Ghica voivodu. Vii: Mihai, Ecaterina, Dimitrie,
Elena, Joiţa, Apostu, Joiţa, Manea, Neaga. Morţi: Dineu, Ana, Gheorghe,
Mihalache,Ştefan, Safta, Maria, Stan, Închinatu, Elena, Costandin şi cu tot
niamul. Acest sfânt Octoih s-au cumpărat de mine robul lui Dumnezeu
Gheorghe păcătosul cu tl. 40 la le(a)tu 824 Ghenar 31 ".
5. 24 (Molitvelnic, sec. al XVIII-lea)
A aparţinut bisericii Scăeni.
Pe prima copertă, o însemnare din care nu am putut descifra decât: „( ... )
preotul Ioan ( ... ) diaconu Dumitru Dreptu dela Scăeni ( ... ) dela Muşcelu ( ... )
cumpărat";
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F 13: „Spre pomenire 3 Mai 1932 Paştile Domnului. (ss) N. I.
Buduianu".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3053.
5. 25 (Octoih, prima jumătate a sec. al XVIII-iea)
A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
F 42 - 47: însemnare ilizibilă a unui preot „lt. 790"Ş
F 252: ,,Începerea înţelepciunii este frica lui Dumnezeu şi înţelegerea
bună celor ce o iartă pre dânsa( ... )";
Mai jos: „Şi am însemnat eu robul lui
Dumnezeu Ioan logof. când şi leato am însemnat, anume lt. 1801 Dec. 3";
Mai jos: „Aici au scris vără-mieu Cârstea mai sus un cuvânt foarte de
folos şi am însemnat şi eu mai jos robul lui Dumnezeu Ioan sin Marcu Spoială
ot Bozior. Văzând că şi răposatul au pus veleat şi eu am pus mai jos la vremea
ce am scris şi m-am iscălit. Ioan logof. 1799 Decv. 8" (?);
F 297 v: ,,În Sâmbăta sfântului şi dreptului Lazăr la poluloştniţă după
cele ce să văd mai sus arătate voi urma. Şi am scris eu suptiscălitul Griigore sin
Gheorghe candedat al satului fiind, adică învăţător de copii. Scris la anul 1847
Noev. 13".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 4060.
5. 26 (Molitvelnic, sec. al XVIII-iea)
Lipsă începutul până la f. 29. A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
Pe fila lipită pe coperta a 2-a, de-a curmezişul: „Cinstitei Suptocârmuiri a
plasei Râmnicului de Jos, Logofătul satului Şocariciu, Cutia nu să află în bună
stare pentru că într-însa nu s-au pus prisosul cel trimestrial de către pârcălab şi
judeţi supt cuvânt că n-au scos bani(i) oilor, vite la obor nu au intrat la obor(!).
(„.) nu s-au urmat în cursul săptămânii. 1846 Ghenar. (ss) V. Suriu (?)".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3062.
5. 27 (Ceaslov, secolul al XVIII-iea)
A aparţinut Schitului Fundătura. Lipsă începutul. File răzleţe - 57 şi 89.
Lipsă f. 90 - 102. Ultima filă păstrată: 268. Lipsă sfârşitul.
Fila lipită pe coperta a 2-a: „Să să ştie că acestu cias(lov) es(te) al
schitul(ui) Fundătur(a) (cumpăra)tu de sfinţiia sa schimnicul.„" (restul rupt).
Alte însemnări pe care nu le-am putut descifra pe coperta a treia.
Proprietar Ion Mirică, din Scăeni-Bozioru. Văzut de mine şi copiat
însemnările pe 1O februarie 1999 la Şcoala Bozioru, pnn bunăvoinţa
proprietarului.
5. 28 (Ceaslov, sfârşit secol al XVIII-iea)
Carte de familie. Provine de la Găvanele. Lipsă f- 1 - 24. Ultima filă
păstrată: 614. Lipsă sfârşitul.
F 324: „Domnul Ion I. Creţu cătunul Găvanele, plaiul Pârscovu"; F 326:
„judeţul Buzău";
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F 500, lateral stânga: „Anul 1909 Duminică 15 Martie după cântarea
de 2 ori ş-au dat sfârşitul fratele nostru Constantin Ion I. Creţu de 35
de ani. Sfintele Paşti la 29 Martie. Scris de mine Ion I. I. Creţu".
Azi în posesia lui Andrei Drăgnescu din Bozioru. Văzut de mine şi copiat
însemnările pe 7 iunie 1995 şi 21 ianuarie 2000, acasă la proprietar.
5. 29 „Penticostarion ",Buc., Tip. Mitropoliei, 1800
A aparţinut bisericii Râu, din comuna Bozioru.
F 1 „Acestu carte ce să numeşte Penticostar este dăruită de un părinte ce-l
cheamă Iulian duhovnic ot schit Ciolanu ( ... ) 1847 Octv. 12";
Mai jos: „Preot Dragomir ot Râu";
Verso: „Morţi: Şărban ereu, ( ... ), Gheorghe preot, Aviiana preot(easa),
Stanca preot(easa), Oprea ereu, Stan, Marina, Ion, Ana, Ivan, Dima, Stancu";
F 27 v: „Această sfântă şi Dumnezeească carte Pendicostar s-au dăruit
sfintei biserici Sfânta Troiţă (de) la Cheia Proşcii de dum-lui biv vt(ori) logf.
Ghica Poenar";
F 58: „Şi cine să va ispiti să o străineze să n-aibă înpreunare cu Sfânta
Troiţă şi să fie supt blestemul tuturor sfinţilor. Amin! 816 Ocv. Gh. Răducan
Badea;
F 74: „Ioan Stănescu";
F 205 v: „Ereu Stroe, Dobra preot(easa), Bratul, Băjan, Dumitra, Marin,
Anghelina";
F 206 v: „S-au dăruit de dum-lui logf. Ghica Sfintei Troiţe din Cheia
Proşcii şi cine să va ispiti a o înstrăina să fie supt blestemul tuturor sfinţilor.
Amin! Gh. Răducan Badea";
Fila lipită pe coperta a 3-a: „Cu frăţească dragoste! Părinte Dragomire,
iată că trimesei un Pendicostari şi aciaste nume să le pomeniţi, că astă vară am
căutat la Moldova ca-s cumpăr şi n-am găsit. Aciasta şi vi să dăruiaşte spre a fi
pomeniţi. Şi sunt întru Hristos frate, Iulian d(u)h(o)v(nic) Ciol(ăneanul). Ar fi
bi ne să-l legaţi mai curând ca să nu să strice foile".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 30 Mss. rom. 1306 (Miscelaneu religios), 1801, 300file
A aparţinut unui schit de la Bozioru sau din zonă. Conţine numeroase
socoteli.
F 56: „De când s-au scrisî, 1801 Noemvre 24";
F 256: „1828 Avgust 15. Venit tl. 80 s-au luoat pe ceară şi pe cusut, pe
cocoşilor

lână";

ţară

F 271: „TI. 15 pr. - s-au cheltuit la stupi";
F 298: „Să se ştie că în anul 1824 luna lui Augost au venit
şi au făcut mare stricăciune la bucate";
F 298 v: „TI. 20 amî prinsu la zeciuiala fânului de pă Bâsca".
Azi la B. A. R., Cabinetul de manuscrise şi carte rară.
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5. 31 „ Penticostarion ", Sibiu, Tip. Ioan Bart, 1805
A aparţinut schitului Fundătura şi ulterior bisericii Găvanele.
F I v, 2, 3: „Această sfântă carte anume Pendi (rupt) taleri 25 şi am dat-o
la sfântul schit Fundătura( ... ) în locul Pendicostarului celui vechiu".
5. 32 (Molitfelnic.fine sec. al XVIII-lea, Început sec. al XIX-iea)
Fără început şi sfârşit. A aparţinut lui Vasile V. Văcăroiu, din Nucu; azi
la moştenitori.
F 4 nenumerotată: „Acest Molitfelnicu este alui preot Costandin";
F 134: „Acest Molitfelnic este al popii Dumitru ot Mănăstirea Banului.
Pop Dumitru, 1824";
F 414: „Ierei Dumitru 1824 Noemv.";
F 460: „Subsemnatul Vasile V. Văcăroiu din această comună numită Râu
am onoarea de (a) vă face ... (fără continuare)";
F 474: „1824 Octomv. 11 Am tocmit cu căpitan Ioniţă a ţine pă toată
săptămâna , adică lunea o sfeştanie, vinerea asemenea, sâmbăta păresemi drept
tl. 25, douăzeci şi cinci";
F 51 O: „Să să ştiie de când s-au născut Ion fii-meu la şapte ceasuri din
noapte la Ianuari 15: 1821 ";
F 512: „La anul 1959 Ianuarie 7 scriu aici ca amintire căci ca o floare
este omul cât trăieşte pe pământ, astăzi râde şi petrece, mâine zace în
mormânt".
Văzut de mine şi copiat însemnările pe 11 decembrie 1997, acasă la
preotul Mihai Stanciu.
5. 33 (Octoih mare, fine sec. al XVIII-iea, Început sec. al XIX-iea)
Fără început şi sfârşit. A aparţinut bisericii Nucu.
Ultima filă: „Natanail protopop, Fevr. 8, 814, s-au dat la biserica
Zoreşti".

5. 34 Mss. rom. 4385, „ Catastihul ctitorilor schitului Găvanele", 15
Sept. I806
F I: „Dăruit de Ion C. Filitti, şed(inţa) 28 Mai 1915";
F 2, sus, vinietă: „Ioan C. Filitti. Ex libris";
F 2 v Desen în peniţă (frontispiciu): „Testamentu
Îngerii ţin testamentul sfântului schitu
Ca să fie tot numele ctitorilor pomenitu
Pre câţi ctitori cu numele lor iscălit
Sufletele lor în odihna raiului odihnit.
Mântuitorul nostru Is Hs îi blagosloveaşte
Şi la cartea vieţii scriindu-i îi pomeneaşte,
Celor răposaţi odihnă bună dăruindu-le
Şi viaţă fericită în rai făgăduindu-le.
Celor vii iarăşi viaţă cu fericire
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Şi de toate fărădelegile le dă izbăvire".
F 3 Desen - doi lei care încadrează un cerc în care scrie: „Sfântul schit
Găvanele, 1806". Tot pe această filă se află cuprinsul. Începe cu pomelnicul lui
Costandie Filitti, Episcopul Buzăului, continuă cu al domnitorului Alexandru
Şuţu şi cu ale celorlalţi ctitori, scrise la date şi de mâini diferite.
A fost descris de I. C. Filitti şi Gabriel Ştrempel.
Azi la B. A. R., Cabinetul de manuscrise şi carte rară.
5. 35 „Patericol Pecerskăi'', 1806
Mss. rom., 8 + 190 file, 30 x 21 cm. A fost copiat la Găvanele după altul
împrumutat de la Găvanu, de către proin logofătul de vistierie Gh. Dieconescu
între 7 aprilie şi 11 iunie 1806, din însărcinarea stareţului Climent
ieroschimonahul. După desfiinţarea schitului Găvanele, a ajuns la Găvanu, în
comuna Mânzăleşti şi a fost descris de Pr. Sandu Tudor. Pe primele 8 file
nenumerotate se află rugăciunea de începere şi de iertăciune, o predoslovie în
două părţi, altă predoslovie către cititori şi scara.
Spicuiri din predoslovia către stareţ: „ ... pomenesc numai dă cutremurul
ce au fost acum la lt. 803(corect, 1802, n.n.) Octv. 14, de carele multe
mănăstiri şi biserici s-au dărăpănat cu vătămare, precum am văzut cu ochii.
Aşadar, s-au dărăpănat şi schitul acesta cel de piiatră al Găvanelor, unde iarăşi
câtă fărămare de inemă, câtă durere, câtă asudare, ostenele şi nesocotită osârdie
(„râvna casei Tale m-au mâncat") puindu s-au rădicat de isnoavă schit dă lemn
şi cu ajutoriul lui Dumnezeu, cu blagosloveniia Maicii Sale şi a Ierarhului
Nicolae (al cărora e hramul), pă cum şi cu râvna ctitorilor l-ai adus întru
fericita stare ce acum să află, arzându cu duhul şi ne dându trupului odihna nici
cât până nu l-ai înnoit şi l-ai întemeiat. ..
După ce ai înzestrat cu toate trebuincioasele cărţi dă tot felul, câte în
forma tiparului, câte scrise cu mâna, cu osteneală şi plată îndestulându-l spre
folosul de obşte, care să citesc la vremea lor, toate cu bună orânduială,
nelăsând vreuna a zăcea ascunsă întru nebăgare de seamă ...
Deci încă neîndestulându-te cu acestea, ci pururi râvnind şi plimbându-te
cu duhul, cercând cu gândul a mai afla vreo carte vestită spre a înmulţi darul, ai
aflat de la cuviosul stareţ de la Găvanu, chir Visarion, o prea minunată şi
vestită carte, care n-au fost pă aicea niciodată, adică Patericol Pecerskăi de
vieţile prea cuvioşilor părinţi dă acolo din ţara rusească. Şi vânându-l cu undiţa
dragostii cei sufleteşti, pă dată cu scrisori dă rugăciune primindu-l de la schitul
Găvanul, nu ştiu ce pricină sau din cele ce mai înainte am scris eu ticălosul şi
am adus pârgă sfinţii tale, cum copiia aceiia de judecata lui Pilat, altă cărticică
de părinteşti învăţături, precum şi altă cărticică iarăşi frumoasă călugărească
după cea dela schitul Răteştilor i din alte scrisori sau din vreo înştiinţare de la
Bucureşti ce vei fi primit p(en)tru ticăloşia mea că aş fi oare ceva ( ... ), m-ai
însărcinat pre mine ticălosul cu numitul acesta pateri col a-l scrie ( ... )
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Din bătrâne zile obiceiu iaste oameni(i) cei buni şi Dumnezeeşti când văd
că o să se mute din lumea aceasta, mai nainte lasă învăţături părinteşti rudelor,
prietenilor şi fiilor săi pentru rândul casii, pentru agonisita lor, cum o vor ţinea
şi cum o vor înpărţi pentru sufletul lor. Cărora şi pre duhovnicia ta vedem dar
bun următoriu, că laşi sfinte cărţi dă tot felul, laşi învăţături părinteşti, povăţuiri
şi sfaturi şi prin graio, precum şi în scris în cuvioasa adiată ce ai făcut la Octv.
20 lt. 1805 întru care laşi diiadoh (gr. = succesor) pe ucenicul sfinţii tale, pre
părintele Gherasim Cemat cu scumpa duhovnicii tale băgare de seamă şi ales,
pă otcârmuirea căruia ţi să odihneşte sufletu şi în rămăşiţa vieţii ce vei mai
avea şi după ce te vei muta de aicea".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală.
5. 36 „Evhologhion", Buc., Tip. Mitropoliei, 1808
A aparţinut bisericii Râu.
Fila dinaintea titlului: „Să (să) ştiie că la an cu lt. 1831 Avg. 1 s-au
îngropat preot Ilie aici la sfânta biserică Gura Văi(i) neslujit au lăut de foarte
grabnică (moarte) ce-i zice holeră. Şi cine va ceti să zică Dumnezeu să-l erte.
Şi am scris eu Ion Dascăl";
Mai jos: „Şi doao (cuvânt şters) au adus moş Iordache dela Odăi";
Mai jos: „Să să ştiie că acest Molfenecu (!) este al părintelui Ilie ot Gura
Văi(i) şi s-au cumpărat de însuşi sfinţia sa popa";
Mai jos: „Să să ştiie că acest Molifelnecu este alui logofătului Ioan sin
popa Ilie ot sat Gura Văi(i). Şi este cumpărat de însuşi sfinţia sa. Şi cine să va
ispiti să-l fure să fie afurisit şi anatema. Şi am scris eu Ioan Dascăl";
Verso, cu creionul: „Preot Dragomir"; „Dinu Popescu păcătosu şi mai
mic decât toţi"; „Preot Dinu";
F 173: „Acest Molvianic (!) iaste al sfinţii sale părintelui Ilie ot Gura
Tegăi (?), cumpărat de însuşi sfinţia sa, în care aflându-mă şi eu ceteţ, am
însemnat aici ca să să ştie. 1813 August 26 (ss) Indescifrabil)";
F 340 - 341: „Să să ştie că la anul cu leat 1835 Mai 20 s-a întâmplat aici
în ţara noastră o foamete cât au fost ocaoa de mălai 24";
F 362, cu creionul: „Acest Molitfelnec este alu preot Dragomir dăruit de
socri-su preotu Ilie ot Gura Văi(i) şi cine să va ispiti să-l fure să fie supt
blestemul sfinţilor părinţi trei sute optusprezece".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 37 „Panihidă înpreună cu litia mică", Râmnic, Tip. Episcopiei,
1809
A aparţinut bisericii Găvanele.
F 2 - 7: „Această pocoavnă este a mea, adică a Oprii (rupt) fecior dă pă
Voico căpraru ce au fost („ .) pe uliţa Boiangiilor („ .) Anton Zăbunar, Ancuţa
soţiia, Costandin, Elena şi iar Costandin fii(i) lor. Iar cei morţi sunt: Ion,
Manole, Nicolae, („ .), părinţii Voicol, Sava şi Marin. Cât şi pentru a se
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cunoaşte

am însemnat eu cu mâna mia la leat 1813 Fevruare 8 în zilele lui Ioan
Caragea Domnu după pacea muscalilor când s-au adăpostit aici multă
lume din toate părţile. Oprea ( ... )".
5. 38 (Panihidă înpreună cu litia mică, Râmnic, Tip. Episcopiei,
1809)
Fără fila de titlu. A aparţinut bisericii Văvălugi.
Coperta a doua: „60 Stan Sulivăstru";
F 3: „Preot Toma";
F 7: „Acest Pomenecu este alu bisericii Văvălugi;
F 35: „Vasile Dumitru";
F 46: „Dascălu Gheorghe Dumitrescu";
F 48: „Iordache Voicu";
F 50: „Această Panaghie este cumpărată de suptiscălit(ul) preot Toma sin
popa Zaharia".
5. 39 „ Octoih", Buda, Tip. Universităţii, 1811
A aparţinut bisericii Găvanele.
Primul forzaţ: „Răspunderea 107 ,20. A răspuns cu lucrul mâinilor în 73
de zile lucrate la schitu la dialu şi Ivăneţu ( ... ).
5. 40 „Evanghelie", Buda, Tip. Universităţii, 1812
A aparţinut bisericii Râu.
Fila albă dinaintea titlului: „Să să ştiie că această Evanghelie este luată
prin osteneala robilor lui Dumnezeu Barbu Brăgău şi Toader Diiaconu cu
întocmire şi bună silinţă şi cu darea de bani a lui Gheorghe Grecu ot Brăeşti
prin osteneala mai sus numiţilor, în tl. 50, adică cincizeci, de aceştia robi şi
mari păcătoşi Barbu, Toader Diiaconu şi Gheorghe Grecu ca să fie a sfintei
biserici ot Râu şi să nu aibă nimeni treabă cu această Evanghelie. 1818 Iulie 18.
Eu Barbu robul lui Dum(nezeu), Eu Toader Diiaconu robul lui Dum(nezeu), Eu
Gheorghe Grecu robul lui Dum(nezeu). Iar de se va întâmpla vreo judecată sau
vreo întrebare, rămâne numai a noastră, a celor păcătoşi mai sus numiţi şi nici o
judecată să nu fiie cu aceasta că sf. apostol (!)este numai al miau cumpărat de
robu lui Dum(nezeu). Dară ni s-au întors 18, adică opsprezece de la mireani şi
12 au rămas ai mei bun şi drept. Cărţi(i) tot noi suntem slugi ( ... )";
Fila dinaintea coperţii a 3-a, verso: „Preoţia, ce este mai înaltă decât
cerurile şi mai curată decât strălucirea soarelui care ne-au izbăvit pe noi din
blestem prin stăpâna lumi(i), cu cântări să o mărim!";
Fila lipită pe coperta a 3-a: „Această sfântă Evanghelie este a sfintei
biserici ot Râu şi s-au cumpărat de dumnealui robu lui Dumnezeu Sfântul
Gheorghe Grecu ot Brăeşti prin silinţa silitorilor bisericii. Şi am scris eu Barbu
Brăgău ot sat Râu. 831 Aprile 9".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 41 „Triodion", Blaj, Tip. Mitropoliei, 1813
Vodă
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A aparţinut bisericii Găvanele.
Ultimul forzaţ: „Scris-am şi eu pe acest Triod ca să fiie ştiut o(!) oricine
va citi. 866 Fevruarie 19. Iruschim(onah) (Criptogramă)".
5. 42 „ Triod'', Buda, Tip. Universităţii Pesta, 1816
A aparţinut bisericii Râu, unde a fost adus, probabil, de la Găvanele.
Fila lipită pe coperta a 2-a, invers: „Datoria clăcii, Grama Heraru, 1853
Decv. 20
Lei Par(ale)
Grama, claca acelor 22 (de zile) cu mâinile
Dat dijma fânului o căpiţă fiind că nu i s-au luoat fânu
1O
Rămăşiţă de anul trecut fiind că i s-au dat lână şi parale din mână
8
1O Grama dator
3
dator
Răspunderea

Grama a

răspuns

cu lucrul mâinilor

pă

la dial

şi

la fân

şi

cu lucru

herării

10
10

71
25
10
7

20

7 20
15
5
25
143 25

Idem lucru herării
A răspuns Grama peste tot
Grama rămâne a mai răspunde".
„Datoria clăci(i) lui Ion Heraru, 1853 Decv. 20
Ion Heraru datoria clăcii acelor 22 de zile cu mâinile
Dijma fânului fiind că nu i s-a luoat din fânu
Idem o căpiţă de la Grama asupra lui Ion
Ematec şi văratic la o mânzată ce au fostu în vitile schitului
Erbăritu la 5 râmători
Rămăşiţă din anul trecut
I s-au dat 2 şi jumătate ocă lână
Toată datoria
Răspunderea

83 25
l.H. a răspuns la schitu cu lucru la dial, la vie şi la orice a fost
chemat şi cu lucru herării
60
Ion rămâne a mai răspunde în viitor".
„Datoria clăci(i) Dinului Simini(i), claca cu 2 boi, 1853 Gerar 23
49 20
Dinul Simini(i) claca celor 22 de zile cu 2 boi
30
Adică Dinu) rămăşiţă din anul trecut
20
Adică o păreche de opinci, iar lei 16 ce era Dinu dator din socotiala
4
oilor şi a boilor când au mâncat fânu vitele casi(i) la Băluneşti s-au ţinut în
siamă la paza porcilor când i-au păzit băiatu pă o vară
84
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Răspunderea

48
Dinul a răspuns cu lucrul la schitu, cu care este a să scădea din
datoria lui de mai sus
36
Dinul rămâne a mai răspunde în viitor
4
20
Dat Dinul din arăturile moşii şi simbria oilor din anul trecut
40 20
Dinul toată datoria".
Prima filă adăugată la legat: „Cititorilor! Eu, cel iscălit din josul acestei
inscripţiuni, cel mai păcătos decât toţi, am avut fericirea de am citit această
sfântă şi Dumnezeească carte şi am rămas plin de gelosie văzând cuprinsul ei
care este foarte însemnat şi osebit de toate cele alte cărţi bisericeşti spre mai
multă mărire lui D-zeu şi oricâţi o va citi foarte se va umili, cum am înţeles şi
din mila lui D-zeu rugăciuni de umilinţă ce te întoarce la credinţă. Şi pentru a
termina, pe D-zeu vom ruga, căci dar (de-ar) fii cerul hârtie şi oceanul călimări,
nar putia (!) casă descrie (!) ale mele cugetări. Am scris cu mână di lut din
porunca celui sfânt, a rămânia suvenire pentru dulce pomenire, care mă va
pomeni toţi cei care va citi (!) şi va zice cu cuvântul ajutei (!) D-zeu sfântul
robului său pomenit care aici sa iscălit ( !). I 897 Faur II. Dimitrie Stan ot (rupt);
F 2 v, lateral: „Am scris restul după alt Triod, fiind aici lipsă, rugând pe
cel ce m-a zidit să-mi dea şi mie îndreptarea vameşului. 1902. Dimitrie
Stănescu păcătosul";

F I 5, lateral dreapta, jos: „S-au cumpărat de preot";
F 22, jos: „ I 852 Marte 24 Buna Vestire în Marţea cea Mare";
F 37, jos: „Să-s ştie că la lt. 1837 s-au întâmplat în ţara noastră foamete
mare, cât au dus o („ .)";
F 210 (ultima tipărită): „Această sfântă şi Dumnezeească carte ce să
numeşte Triod este al sfintei biserici dela Râu cumpărată de părintele (şters
numele)";
Verso: „Această scrisoare ce este scrisă de Dumitru sin popa Ion
Bărculescu ot Vale(a) Sibiceului ce arată că au dat una sută şi zece lei să nu să
ţie nici într-o seamă că s-au dat lui toţi bani(i) înapoi";
Mai jos, altă cerneală: ,,Să să ştie de când s-au cumpărat această sfântă
carte ce să chiamă Triod. Şi s-au cumpărat cu osteneala preotului popa Ion
Bărculescu ot Valea Sibiceului. Şi s-au cumpărat cu tl. 100 adică una sută şi
zece(!). Ş-am scris eu Dumitru sin popa Ion Bărculescu şi am scris cu mână de
ţărână, mâna va putrezi, dar cine va citi mă va pomeni. Şi am scris la lt. I 824
Noevr. I 8";
Mai jos: „Oricine va ajuta atât la cumpărătoarea aceştii sfinte cărţi cât şi
la orice alt sfânt odorî sufletului său îi agoniseşte milă dela împăratul ceresc şi
odihnă întru împărăţia sa. 1830 Fevr. 4. (ss) („.) Pârscov. Par(ale)
30
Au dat Rada ( „.) I 830 Fevr. 12
5
Au dat Ilie Nicolae sin Ilinca Fevr. 13".
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Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 43 „Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii", Râmnic, Tip.
Episcopiei, 1819
A aparţinut bisericii Nucu.
Coperta a 2-a: „Această sfântă Liturghie este a popi(i) Gheorghie
Tacherevici" (?).
5. 44 „Penticostar", Buc., Tip. Mitropoliei", 1820
F 1 nenumerotată, jos: „Acest Penticostar este al schitului Găvanile".
5. 45 „Apostol", Buc., Tip. Mitropoliei, 1820
A aparţinut bisericii Râu.
Fila lipită pe coperta a 2-a: „ 1894 Aprilie 13. Niţă Popescu, comuna
Bozioru, cătunu Râu, plaiu Pârscov, judeţu Buzău. Acest sfânt Apostol este
alcătuit de Apostolul Petru şi Ion şi Pavel, adică de Apostolii lui Isus Cristos ce
se numeşte Isus Nazarineanu care s-a întrupat din femeie. P(opescu) Niţă";
Fila dinaintea titlului: însemnare din 1880 August 18 a lui Petre S.
Stănescu.

Mai jos: „Această carte este cumpărată pe vremea lui Preotu Dragomir
când slujea la biserica din cătunul Râu acest preot";
Verso: „ Înspre marea amintire azi 31 Oct. 1948. Petrea Costache";
Fila albă dinaintea coperţii a 3-a: „Acest Apostol ce este la sfânta biserică
cătun Râu este cumpărat de robul lui Dumnezeu Barbu Brăgău (fără a ajuta)
nimenia, ca să fie pomenit în veci oricâţi preoţi vor fi slujitori la această sfântă
biserică. Şi am scris eu cel mai jos iscălit cu mână de ţărână (Semnătura ştearsă
şi scris deasupra cu litere latine) Barbu Brăgău";
Tot acolo, lateral: „Ion Popescu învăţător satului Pin. Popescu".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 46 „Antologhion", Mân. Neamţ, 1825
Lipsă sfârşitul.

F 550: „Această carte este a sfintei biserici a Râului, 1833".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 47 „Liturghii", Sibiu, Tip. lui Ioan Bart, 1827
A aparţinut bisericii Scăeni.
F 279: „Multă sănătate dumitale, logofete Dumitre Crăciun!"
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3071.
5. 48 „Liturghii", Sibiu, Tip. lui Ioan Bart, 1831
A aparţinut bisericii Găvanele.
Primul forzaţ: „Părintele Anania";
Verso, cu creionul: „Bonifatie Monachu".
5. 49 „Liturghii", Sibiu, Tip. lui Ioan Bart, 1831
A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
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lipită pe coperta a 2-a: „Să să ştiie de când s-au născut f(iul) (. „)
la leat 1831 Noevr. 28 de Sfântul Neculai";
Fila de titlu, verso: „Însemnare ( ... ) au dat tal(eri) la această (Letur)ghie,
cum în jos arată:
T(aleri) P(arale)
1
Po ... (şters)
20
... (şters)".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 50 „ Vieţile sfinţilor, luna Mai", Mân. Neamţ, 1831
A aparţinut bisericii Găvanele.
F 333: „Am cetit şi eu pă această sfântă carte robul lui Dumnezeu
Climent eromonah ce eram şi stareţ la sf(â)nt(ul) schit Găvanele. Leat 1838
Iunie 29";
„Şi al doilea am cetit, leat 1839 Octvr. 17''.
5. 51 „ Vieţile sfinţilor, luna Noiembrie", Mân. Neamţ, 1831
F 333: „Am cetit şi eu păcătos(ul) Climent eromonah pă această carte
până aicea şi foarte mulţumesc. 1842 Iulie 10" 16 •
5. 52 „Slujba sfintei Filo(j)tiei", Buc., În privilegiata tipografie,
1831
Se păstrează în biserica Scăeni.
F 40 (ultima): „I. Mirică".
5. 53 „ Triodion ", Mân. Neamţ, 1833
A aparţinut schitului Vornici şi apoi bisericii Nucu. Fără sfârşit.
F 25: „Această sfântă carte iastea Vomicilor".
5. 54 „Molitvednic bogat", Buzău, Tip. Episcopiei, 1835 Iun. 25
Are 664 de pagini, nu 644 17 •
Fila albă dinaintea titlului: „Acest Molitfelnic este al celui mai jos iscălit
şi s-au cumpărat de poporanii Râului lei 20. Şi lei 15 au rămas buni ai mei şi
am mai cheltuit lei 5 încă de m-am dus la Buzău de l-am luat. Preot Dragomir
ot Râu, 1836 Avg.";
Să să ştiie cine au ajutat la acest Molitfenicu:
Tal(eri) Par(ale)
1
Ene Torcea
20
Negoiţă Pleşoi(u)
40
Oprea sin Ene
30
Ion Ciobanu

Foaia

S-au

16

17

născut

Descrisă de Pr. Sandu Tudor, Schitul Găvanu, în Glasul bisericii, nr. 9-10/1968 (XXVII),
p. 1040.
Pr. G. Cocora, Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate şi simţire românească, Buzău,
Ed. Episcopiei Buzăului, 1986, p. 253.
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Moise Brăgău
Ion Râureanu
Iordache Râureanu
20
1
Cârstea Râureanu
Tănase Ganea
1
Manea Coleşu
20
Radu Gâscanu
20
Toader Pleşoi(u)
1
5
25
Iordan
Marcu sin Radu Gâscan(u)
20
Maria lui Gheorghe Iliuşu
15
Ion Spătaru
Ion Pleşoi(u)
20
Moş Marin Brăgău
Ion Cismaru
Draghia sin Diacon Toader
1
Stanciu Pleşoi(u)
1
Marin Mazâlu
1
20
Gligore Râureanu
6
Vasile Giurgiu]";
Penultima filă, verso: „Cine au scris aicea în acest Moliftelnic să fie ertat
de Dumnezeu. Şi pe mine Niţă Ion Preotu Dragomir din comuna Bozior,
cătunu Râu. Acel om au scris cu mână de ţărână, pentru aceasta zicem ca tot
omul ca Dumnezeu să-i erte toate greşalile pe care noi suntem de la Dumnezeu
orânduiţi să ertăm, să-i binecuvântăm, precum Dumnezeu au binecuvântat pe
Aron de i-au înverzit toiagul în mână, uscat fiind( ... )";
Ultima filă: „Preot Dragomir"; „Niţă Ion Popescu";
Fila lipită pe coperta a 3-a: „Să să ştiie de când s-au cutremurat pământul
foarte tare, cât nici bătrânii noştri n-au pomenit astfel de cutremur, că multe
case au stricat, întru care să îngrozise oamenii ( ... )de Dumnezeu la anu cu leat
1838 Ghenar 11 zile, în zioa de Sfântul cuviosul părintele nostru Teodosie
începătorul de obşte, în zi marţi noaptea spre miercuri ca la 3 ceasuri din
noapte. Şi am scris eu cel mai jos iscălit ca să-s pomenească. Preot Dragomie
ot Râu".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 55 „Liturghii", Buzău, Tip. Episcopiei, 1835
A aparţinut bisericii Găvanele.
Primul forzaţ: „Această sfântă şi Dumnezeească leturghie cea mica
oarecine o va păzi (ars). Şi am scris eu preot Toma cu mână de ţărână, oricine
va ceti pe ea va nădăjdui întru Domnul până la( ... )";
Mai jos: „La leat 1858 s-au legat( ... )";
30
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Mai jos: „La leat 1858 s-au legat această leturghie (rupt). Şi am plătit eu
preotu Toma 22 lei şi parale 30, de m-o feri Dumnezeu de necazuri. Preot
Toma";
Ultimul forzaţ: „Să să ştiie că eu Tudor Croială amu dăruitu unu măru
creţescu şi doi peri, unu meiosu şi unu dulce din partia mia moş popa Zaharia
ca să fiu pomenitu la Sfânta Let(ur)ghie. Şi oricine s-ar scula din feciori(i) mei
sau din fraţi(i) mei sau din rubedeni(i)le mele cu vreun cuvânt asupra dani(ei)
mele să fie anatimisitu (?) şi de lume şi de Dumnezeu câtu şi de preotu
slujitoru. 1841 Dechem. 5. Eu Tudor Croială dăniiaş";
Verso: „Această liturghie este legată de preot Toma cu lei 18, adică
optusprezece. 1858 Aprilie 8. Preot Toma".
5. 56 (Psaltire, Buzău, 1835)
Fără început. A aparţinut bisericii Robeşti şi apoi bisericii Bozioru de
Sus.
Fila lipită pe coperta a 2-a, invers: „( ... ) la altari bisericii Robeştilor";
Mai jos: „Această saltire este a sfintei biserici a satului Robeşti, iar cine
să va ispiti să o fure să fie supt blestemurile a trei sute sfinţi părinţi de la
Nicheia";
De-a curmezişul; „Adică eu cel mai jos iscălit dau zapisul mieu la mâna
părintelui Nicandru precum să să ştiie că mam rugat de sfinţia sa să-mi facă
bine cu taleri 21, adică douazeci şi unu ( „. )";
F 47: „Preotu paroh Iancu Stanciu";
F 56: „S-au cumpărat la leat 1837";
F 366: „Această saltire este a lui Iancu priot Stanciu";
F 368: „Această sfântă saltire este a lui Iancu Pr. Stanciu";
Fila albă dinaintea coperţii a 3-a: „Las înscrisul meu către dumnealor sat
Robeştii de a fi ştiut că după 2 zapise ce mi-au dat, unul de dascăl al biserici(i)
ci şi învăţătura copiilor din leat 1837 Martie zi-ntăi, al 2-ele unu pentru a fi
logofăt al d-lor în întrebuinţarea slujbei înpărăteşti şi acest cu leat 1837 Mart. 8
zile, le-am urmat cu slujba, iar plată n-am văzut. Aşa acum le-am luat înscris
cât le-am slujit să fie ştiut: din leatul de mai sus până azi, iarăşi 1837 Iunie
întăi. Şi pentru că va fi păcat să nu fiu eu lipsit (!) de simbria ce le-am slujit 3
luni, am însemnat ca în urmă să-m(i) caut de aceasta. Şi am iscălit pentru ţinere
de minte. 1837 Iunie 1. Costandin dascălul Moldovianul";
Verso, însemnări suprapuse şi şterse parţial, din care am putut descifra:
,,Însemnare ce am de luat de la satul Robeştii ( ... )să să ştiie.
Lei Par(ale)
27 4
Jupanul Dimitrie cu învăţătura la patru copii
1
Banii pentru slujba bisericii
20 D-lui D(„ .)
Stan la Robeşti
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Gheorghe la Robeşti
Toader brat ego (fratele leui)
Stoian
Stoicea
Dobrişan

Ion brat ego
( ... )
Moş Drăghici

Robu
( ... ) Simbria biserici(i) cu banii ei";
Fila lipită pe coperta a 3-a: „Acei ce le-am învăţat copii(i) i-am însemnat:
( ... ) Ai lui( ... ) Robeşti trei luni fără( ... ) n-am primit nimic
( ... ) Numai pă o oca dă rachiu
( ... ) Toma trei luni
( ... ) ( ... ) oca netopit şi un sfanţ ( ... )".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 57 „Apostol", Buzău, Tip. Episcopiei, 1836 Mai 2
A aparţinut bisericii Găvanele, apoi schitului Găvanu.
Primul forzaţ: „Acest sfânt şi Dumnezeesc Apostol să hărăzeşte Schitului
Găvanele spre pomenirea răposatului pomenitului proinprotopop Gheorghe
schivofilache. 1855 Fevroarie 18";
F 231: „Acest sfânt (şi) Dumnezeesc Apostol cumpărându-se de sfinţia sa
părintele proinprotopop Gheorghe schivofilache şi fiind că după trecirea
sfinţiei sale din viaţă au rămas pă sama casi(i), în unire fiind eu suptiscălitul cu
mătuşa mia preoteasa Anca soţia răposatului moşi-meu, l-am hărăzit la sfânta
mănăstire Găvanele unde acolo este (!) să prăznueşte hramul Adormirii Maicii
Domnului şi în această mănăstire fiind rămas de părinţi m-am tras şi eu la acest
cin călugăresc sau mai bine zis îngeresc şi dau aceasta ca să fie spre pom(eni)re
susului zis. 1855 Fevr. 6. Nic( olae) Protopopescu".
5. 58 „Apostol", Buzău, Tip. Episcopiei, 1836 Mai 2
A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
Coperta a 2-a, cu litere latine: „Mihai Dumitrescu"; „Paracliseru
Constantin Ag. St. Popa";
Primul forzaţ: „Acest Apostol este al bisericii parohieală. Preot Ştefan
Ionescu"; „D. Stan Popa cîntăreţ";
F 2 v: „Plecăciune dumitale, logofete Stoene, te rogu mătură tu în
biserică( ... )";
A 2-a filă albă dinaintea coperţii a 3-a: „ 1927 Noembrie 13. Sf. Ion
G(ură) d(e) A(ur). S-au oficiat Sf. Liturghie de preotul eremonah Irineu
Ştefănescu împreună cu noi cântăreţ Mihai R. Dumitrescu( ... )".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5, 59 „Apostol", Buzău, Tip. Episcopiei, 1836.Mai 2
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A aparţinut bisericii Bozioru de Sus.
Primul forzaţ: „Suvenir 1898 O-brie 7, Dimitrie Stan Popa cântăreţ la
parohiea Bozioru";
F 231: „Mihai R. Dumitrescu cântăreţ".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3075.
5. 60 „ Tipic bisericesc'', Buc., Tip. lui Anton Pann, 1851
A aparţinut bisericii Văvălugi.
F 6, cu creionul: „Cine citeşte ştie, iar cine nu citeşte este ca orbu pre
pământ".

Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3065.
Biserica a mai deţinut un exemplar, inv. 3067, fără însemnări.
5. 61 „Ceasoslov" (!),Sibiu, Tip. Gh. de Clozius, 1852
Carte de familie, provine de la Scăeni. Lipsă text de la f. 174 până la f.
387.
Primul forzaţ, cu chirilice: „Eu Ion Moise faţă". Se repetă.
Cu litere latine: „Ionu Moise celu Mare. Gheorghe Croială. Croieală
George. George G. G. Croielă";
Verso, cu chirilice: „Această carte ieste alui Ion Moise Croială din sat
Scăeni". Cu litere latine: „Marinu Ionu Moisescu". Cu chirilice: „Să să ştie că
la anul 180 (?) Ianuarie 12 s-au născutu un băiatu Ionu şi mi l-a botezat naşa
Comana de la Buduie ş-am petrecut bine( ... )"; „ An 1901 !anuar 6 zile Botezu
Domnului nostru Isus Hristos. Moise Ion". Cu chirilice: „La 1869 Aprilie în 8
au ploatu ploaie neîncetată şi au şi tunat";
F 2 (cea cu scara): „M. I. Moisescu" (Criptogramă);
F 95: „1902 Martie 2 zile. M. I. Moisescu";
F 106: „1927 Ianuariu în 16. Vreme închisă cu negură";
F 174: „I. Mirică, 1960 noembrie 21".
În proprietatea pr. Stelian Moise. Văzut de mine şi copiat însemnările la
Bozioru, 12 iunie 1994.
5. 62 (Ceaslov, Sibiu, Tip. Gh. de Clozius, 1852)
Carte de familie, azi în posesia lui Andrei Drăgnescu, din Bozioru. Lipsă
fila de titlu şi f. 1 - 6. Ultima filă 372. Lipsă sfârşitul.
Pe prima copertă (de carton): „Gherase Cv. Ion";
Pe coperta a 3-a şi a 4-a: „Ioana Drăgnescu" (mama actualului
proprietar).
Văzut de mine pe 21 ianuarie 2000.
5. 63 „Slujba Sfintelor şi Dumnezeeştilor Patimi", Buzău, Tip.
Episcopiei, 1853
Are numai 276 de file, lipsindu-i finalul. A aparţinut bisericii Râu.
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Primul forzaţ: „Această sfântă şi Dumnezeească carte este cumpărată de
preot Dragomir cu lei 1O şi cine s-ar ispiti să o fure să fie supt blestemu celor
318 sfinţi părinţi de la Nicheia. 1854 A vgust 18";
Mai jos: „Şi am scris eu suptiscălitul preot Gheorghe Dragomir";
F 202, 219 ş.a.: „Ion D. Popescu".
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 64 „Slujba Sfintelor şi Dumnezeeştilor Patimi", Buzău, Tip.
Episcopiei, 1853
A aparţinut bisericii Bozioru de Sus şi apoi bisericii Bozioru.
Fila de titlu, jos, cu creion chimic: „Nicolae Agapie Stoian născut
16.Xl.1874".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3059.
5. 65 „Slujba Sfintelor şi Dumnezeeştilor Patimi", Buzău, Tip.
Episcopiei, 1853
A aparţinut bisericii Văvălugi.
Coperta a 2-a: „Această Anastasmataru (?) este allui Juvenalie Monah.
1869";
F 1: „Această carte este a preotului Toma. Preot Toma iscălit";
F 88 - 89: „Preot Toma dela satul nostru Scăeni dat";
F 140: „Radu Vlad preot luna Mai"
F 156: „Preot Grigore dela satu nostru";
F 229: „T. Drăgoescu, 1902 A. 7";
F 285 v (ultima): „Această carte este plătită de mine suptiscălitul cu lei
paisprezece şi parale doăzeci. Şi este cumpărată de când eram dascăl flăcău.
1862 Mart. 15. Preot Toma".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3069.
5. 66 „Slujba Sfintelor şi Dumnezeeştilor Patimi", Buzău, Tip.
Episcopiei, 1853
A aparţinut bisericii Scăeni.
F 36, cu culoare albastră: „Dobrescu Nicolae";
F 67: „Anul 1899 Aprilie 1. Am fost ales ca epi (marginea ruptă) parohu
al Parohii comuni Bozioru şi am fost ( ... ) tropu 7 ani. Toader Drăgoescu"; „Şi
juru comunal a( „.) fostu 12 ani neîntrerupt şi delegat al Sfatului sătesc Scăeni
am fost 4 ani şi am eşit bine. T. Drăgoescu. Anul 1908 Marte 12".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3057.
5. 67 „Slujba Sfintelor şi Dumnezeeştilor Patimi", Buzău, Tip.
Episcopiei, 1853
Exemplar complet. A aparţinut bisericii Văvălugi.
Primul forzaţ: „Aici am scris io Gheorghie Ionescu şi cine va citi va zice
că n-am scris bine căci eu am întins cerneala pe hârtie. 1864 Marte 14.
Gheorghie Ionescu. Plaiul Pârscov, judeţul Buzău";
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F 29: „1905 Iuni(e) 19. Drăgoescu";
F 243: „Anul 1903 Aprile 4 vineri";
F 285: „Azi 22 Aprile 1938 fiind cu preotul I. Stănescu la înpărtăşitul
copiilor şi mărturisitul" (ss) Indescifrabil; „Această carte am luat-o dela sfânta
biserică Scăeni spre a învăţa ca să citesc literile româneşti astăzi 22 decembrie
I 946. Gheorghiţă I. Moise. Sub domnia M. S. Regele Mihai I Româniia".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3051.
5. 68 „ Cuvinte la Apostolii duminicilor", Buzău, Tip. Episcopiei,
1853 Oct. JO
A aparţinut bisericii Râu.
Fila de titlu, verso: „Azi 18 Martie 1934. Am citit pe această carte şi am
constatat-o foarte folositoare. Cine citeşte ştie să se ferească de păcat, iar cine
nu citeşte cărţi bisericeşti se tăvăleşte în noroiul păcatului. Mihai R.
Dumitrescu cântăreţ";
Ultimul forzaţ, verso: „Cei ce au dat la această carte:
Lei Par(ale)
1 5
Logofătu Ion Agapie
I 5
Logofătu Ion Torcea
Stan Popa
1 5
5
Ion Torcea
5
Moise( ... )
5
Dimiian Râureanu
5
Costandin ( ... )
5
Dumitru Râureanu
3
Neculai Torcea
6
Gheorghe Ganea
5
Negoiţă( ... )
5
Dimiian ( ... )
5
Ion zet Ciobanu
5
Moise Brăgău
5
Agapie sin Agapie
1 5
Moşu Ion Ciobanu
1 5
Costandin Coleşu
4
Oprea Torcea
5
Păun Drăgulin
1 5
Costea Râureanu
1 5
Frăţilă Râureanu
1 5
Moise Spătaru
1 5
Gheorghe ( ... )
1 5
Ion( ... )
I 5
Stan Dorobanţu
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5
Dimiian Ganea
Tănase Ganea
5
Petrea Ursu
5
Marin Torcea
5
Draghiia
5
Tudora
5
Marin Mihalcea
5
Stan („ .)
5
Marcu Coleşu
5
( ... )
1 5
Gheorghe Coleşu
1 5
1 5
Dimiian Draghia
Zmaranda Stanciului".
5
Azi la biserica Bozioru, Colecţia muzeală.
5. 69 „ Optglasar şi catavasier", Buzău, Tip. Episcopiei, 1853
Fevr. JO
A aparţinut schitului Vornici, apoi bisericii Nucu.
Primul forzaţ: „Această carte ce să numeşte Octoih mic este al sfintei
biserici Vornici şi s-au cu(m)părat de mine suptiscălitu cu cheltuiala mea. Şi sau cumpărat la liat 1854 Aprilie 16. Cârstia ( ... )";
„Această cărticică este a bisericii Vomici. Eu Dimitrie Hristea. Anul 1864
Aprilie 30".
5. 70 „Penticostar", Buzău, Tip. Episcopiei, 1854 Fevruarie 8
Primul forzaţ: „Ion Enache Beganu, Dumitru sin Gheorghe, Ene Beganu,
Oprea Oancea, Coman Şuviţeanu"; Verso: „Ion Popa, Dimiean Beganu, Petrea
Crăciun, Neculai Petrescu, Neanţa Văduva, Ioana Văduva, Dimiean Nan,
Dumitru Calen, Ioan Radu Petrescu, Vasile Onel, Drina Văduva, Radu
Crăciun, Mariea Dinu, Radu Ursu, Vasile Beganu, Dumitru Văcăroiu, Andrei
Petrescu, Sora Văduva, Dobra Văduva, Ioan Vasile Ursu, Duţu Ion, Gheorghe
Nanu";
Ultimul forzaţ: „ 1867 - Enache Beganu, Ioana Văduva, Ioan Dumitru,
Vasile Beganu, Marin Dragna, Ilie Beganu, Vasile Ursu, Ştefan Petrescu,
Toader Ioan, Dimiean Beganu, Norica Văduva, Dobra Văduva, Ioan Ion
Vasile, Ilinca Văduva, Ion Radu Petrescu, Radu Crăciun, Petrea Crăciun,
Coman Şuviţeanu, Sora Văduva, Duţu Voina Banu, Stanca Văcăroae, Dumitru
Văcăroiu, Stanca Burlacu, Mariea Văduva sin Gheorghe Nanu, Dumitru calen,
Oprea Oancea, Petrea Popa, Calen Grama, Gheorghe Dragna, Dragomir
Dimiean, Nanu Vasilica.
1871 - Ioana Beganu, Vasile Ne (!) Ursu, Ion sin Radu Petrescu, Marin
Dragna, Dobra Văduva, Ilinca Văduva, Dimiean Beganu, Dumitru calen,
Gheorghe Dragna, Dimiean Nanu, Ion sin Vasile, Costandin Dragna, Ştefan
https://biblioteca-digitala.ro

Însemnări de pe cărţi vechi

123

Oprea, Radu Crăciun, Oprea Oancea, Ene Beganu, Stanca Văcăroiu, Vasile Gh.
Burlacu, Calen Grama, Vasile Onel, Maria Văduva sin Nan, Vasile Beganu,
Ilie Beganu, Voica Văduva, Dumitru Nan, Dumitru Văcaru".
5. 71 „ Ceasoslov", Sibiu, Tip. Gh. de Clozius, 1859
Fără sfârşit. Provine de la Scăeni şi a aparţinut familiei Buduianu, din
Boziom.
F 228: „Amintire, Mihai Dumitru";
F 229: „Ilie Stelian".
Azi în posesia autorului.
5. 72 „Evanghelie", Buzău, Tip. Episcopiei, 1869
A aparţinut Mânăstirii Sf. Gheorghe şi apoi Schitului Barbu, din comuna
Tisău.

Primul forzaţ: „ 14 noiembrie 1959. În urma Decretului 410 din august
1959, desfiinţându-se mănăstirea de maici Barbu, din Raionul Buzăului, s-a
adus această sfântă şi Dumnezeească Evanghelie la sfânta Episcopie a
Buzăului".

Ferecătură parţială din argint aurit. Pe prima copertă e menţionat anul
refacerii acesteia: „ 1890 Dechembr. 20". Pe ultima copertă, tot în ferecătură:
„S-a făcut cu cheltuiala cuv. stariţe Agripina a Schitului St. Gg. şi ajutoriu
chinovii fiind Ep. Eparhii Pr. St. Sa Dionisie Buzeu. 1869" 18 •
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3354.
5. 73 (Rojdanic manuscris), 1872 Iulie 3
A aparţinut familiei Buduianu, din Bozioru.
F 1: „Neculae Buduianu. Azi duminică 26 februarie 1923 cătunu
Buduile";
F 38: „Pe ziua de 2.11.953 am mai citit pe acest calendar şi mam gândit
(!) să scriu pe această foaie. Era duminică şi Mămiţa era la biserică la Scăeni şi
eu eram singur acasă şi după ce am făcut mâncare am scris aici. Şi stăteam pe
scaunul cel mic şi scriam pe pat cu călimara lângă mine. Buduianu Ştefan,
comuna Bozioru, rai(onul) Cislău, reg(iunea) Ploieşti, O.P. Pârscov, săticu
acela mare Buduile";
F 41, 44, 45 Însemnări meteorologice.
Azi în posesia autorului 19 •
5. 74 (Liturghii, fără fila de titlu)
A aparţinut bisericii Găvanele.

18

19

Daniela Lupu, Veşmintele cărţilor vechi. Ferecături din colecţiile buzaiene, în Mousaios,
Buzău, VII/2001, pp. 86 - 87.
Prezentare mai amplă, Ilie Mândricel, Un rojdanic manuscris, în Şcoala buzaiană, Buzău,
s.n„ nr. 15 -17/2000 (XIII), p. 14.
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F 104 v - 109: ,,În zilele prea luminatului şi prea înălţatului nostru domn
Alecsa(n)dru Iona Întâi, soţia sa Iliana Doamna, domnu fiind pă doao ţări,
aflându-mă şi eu cel mai mic între ier(o)monahi stareţul sfântului schit
Găvanile, liat 1863 Octonvrie 26";
Ultimul forzaţ: „ Şărban eromonah".
5. 75 (Tipic, fără început şi sfârşit)
F 271 v: „Scris de mine Dănilă deacon. Şi o să mă duc pe la Sfântu
Munte. Dumnezeu să ne fie de ajutor! Anul 1880 luna A(u)gust ziua 23
dimineaţa ce(a)su 8";
F 275: „Eu am stat la Găvanu 12 ani".
5. 76 Mss. rom. 1840, sec. al XIX-iea, 98file
Miscelaneu de literatură medicală, scris în româneşte cu chirilice şi în
greceşte. A aparţinut unui locaş de cult din zona vestigiilor rupestre AlunisNucu-Ruginoasa. Donat Academiei de către episcopul Dionisie Romano.
F. 98: ,,Într-această cărticică să coprinde multe feluri de tohtorii";
F 98 v: „Taleri
100
Am primit dela Ioniţă
170
Am primit dă la lvăneţ
52
Am primit dă la jupâneasă dă pă vin":
Azi la B. A. R., Cabinetul de manuscrise şi carte rară.
5. 77 (Liturghii.fără fila de început)
A aparţinut bisericii Văvălugi.
Primul forzaţ: „Această Liturghie este a bisericii Văvălugi, cumpărată cu
cheltuiala poporanilor. Radu Dumitru Crăciun".
Azi la Episcopia Buzăului şi Vrancei, Colecţia muzeală, inv. 3070.
5. 78 „ Evanghelie ",fără fila de titlu
F 1 v: „Astăzi, 21 mai 1996. Însemnare. În această frumoasă zi de mai,
după ce am săvârşit Sfânta Liturghie în biserica fostului Schit Găvanele, unde
am hirotonit în preot un tânăr teolog pentru parohia Obrejiţa - Vrancea, cu
adâncă evlavie am poposit şi în această bisericuţă din Bozioru de Sus, unde
păstoreşte cu deosebită vrednicie P.C. Preot Stelian Moise. Episcop t Epifanie
al Buzăului. Protopop, (ss) Gh. Furtună. Însoţitori, Arhim. (ss) Indescifrabil,
Arhidiacon, (ss) G. Sibiescu, Diac. Prof. (ss) Bogdan Moise";
Mai jos: „Anul 1900 Fevruarie 13. Această sfântă şi Dumnezeească
Evanghelie sau cumpărat (!) de servii lui Dumnedeu Ion Ilie Toader cu soţiea
sa Mariea şi fii(i) săi Sterie, Costandin, Gheorghe, Caloriţa, Ileana, Lionora.
Scris de mine, Manea Costache";
F 241, jos: „ 1904 Mart. 27. Preot Ştefan Ionescu";
F 370: „ 1943 Aprilie 23. Vinerea Sf. Patimi şi Sf. Gheorghe. Este un
timp frumos, pe 22 c(urent) a plouat bine, iar acum este soare. Rod este mult.
Războiul este într-o fază înaintată, ambele tabere fac enorme pregătiri pentru
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operaţiunile decisive. Am scris cel mai jos semnat, născut 1907 August 13,
absolvent al Seminarului Buzău, seria 1929, hirotonit diacon în ziua de 17
Noiembrie, iar preot în ziua de 21 Noiembrie 1929, numit pe seama acestei
parohii pe data de 1 Decembrie 1929. Preot Ştefan Marcu. P.S. Acum fac orele
Sf. Patimi la această sf. biserică".
Păstrată azi în biserica Bozioru de Sus.
5. 79 „Dumnezeeştile Liturghii", fără loc, editură, an
Pe fila de titlu: „Această carte Dumnezeeştile Liturghii a fost cumpărată
cu cheltuiala locuitorului Constantin Ştefan Frăţilă şi achitată definitiv de soţia
sa Stana. Am scris pentru pomenire. 1927 Octombr(i)e 26"; Mai jos: „Costul
acestei sfinte Liturghii este de 455 lei";
F 144: „Cumpărată de Constantin şi Stana St. Frăţilă din comuna Bozioru
şi fii(i) săi Ion şi Maria. 1927 Octombrie";
F 190: „1946 Martie 23. În ziua de 1 Martie 1946 răifăcători au dat foc
unui grajd în satul Fişici, iar în ziua de 22 Martie acelaşi om a mai dat foc altui
grajd situat Pe Deal. Ambele grajduri erau proprietatea celui ce semnează
aceste rânduri. De remarcat că pe raza parohiei Văvălugi s-au produs în cursul
acestui an mai multe asemenea fărădelegi. Scriu acestea spre a cunoaşte şi
generaţiile viitoare nivelul moral sub care trăim. Dumnezeu să-i îndrepte pe
făptaşi! Preot Ştefan Marcu";
F 386: „ 1939 Mai 27. În anul 1925 Decembrie în 25 a încetat din viaţă
părintele Ştefan Ionescu care a păstorit această parohie. După aceasta, parohia
a fost suplinită de un monah, ieromonahul Irineu Ştefănescu din sfânta
mănăstire Ciolanu, iar cuvioşiei sale i-a urmat ca titular al parohiei părintele
Teofil Popescu, care a păstorit-o până în anul 1929 Octombrie 1, când, luând
carte canonică, a părăsit parohia şi eparhia noastră, mergând în jud. Teleorman,
parohia Salcia, unde avea pe tatăl său, preot şi el. După aceasta, parohia
Bozioru a fost ocupată de părintele Ştefan Marcu, care a fost hirotonit în diacon
la 17 Noiembrie, iar în preot la 22 Noiembrie 1929, luând parohia în primire în
ziua de 1 Decembrie 1929. Am scris spre cunoştinţa generaţiilor ce vor urma
nouă. Preot Ştefan Marcu".
Păstrată azi la biserica Bozioru de Sus.
5. 80 „ Catavasier", fără loc, editură, an
Coperta a 2-a: „Stoian Ag. Nicolae născut 1874 la Bozioru fiul lui
Agapie şi Ioana.1900";
Fila de titlu: „ 1928 No(i)embrie 4. Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi
dreapta credinţă a tuturor drept credincioşilor tăi creştini împreună cu sfânt
lăcaşul acesta în veacul veacului, amin! Mihai R. Dumitrescu cântăreţ";
Verso: „Acest Catavasier este cumpărat prin mijlocirea mea Dimitrie
Stan Popa";
F 5: „Ganea C. Ion cântăreţ Bozioru, Buzău, 20 Martie 1943";
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F 49: „Ion Ganea secretar Şcoala elementară cu 7 clase Bozioru.
Azi la biserica Bozioru de Sus.
5. 81 „Mineiul !unei lui August'', fără loc, editură, an
A aparţinut bisericii Găvanele.
Pe primul forzaţ: „1899 Avgust. Suvenir. D. Stănescu cântăreţ";
Coperta a 3-a: „Azi 15 ale lunei lui August am servit Leturghia la
Mănăstirea Găvanele pe această carte. Mihai R. Dumitrescu cântăreţ în parohia
comunei Bozioru".
Azi în biserica Râu.
5. 82 „ Cazanii", fără loc, editură, an
Pe fila de titlu, verso: „Oferită bisericei cu hramul Sfinţii Voievozi, filiala
Râul, de mine Const. I. Agapiescu".
Azi la biserica Râu.
5. 83 „Dumnedeeştile Liturghii", fără loc, editură, an
Are imprimat pe copertă, cu litere aurite: „Corn. Bozior(u). Ion Crăciun".
Aparţine bisericii Râu.
5. 84 „Aghiazmatar", fără loc, editură, an
A aparţinut bisericii Bozioru.
Pe primul forzaţ: „Această carte (este) cumpărată de mine Anica Ştefan
Bozioreanu cu preţu de lei trei sute treizeci (330) şi o donez bisericii Gârla cu
hramul Naşterea Maicii Domnului. Anul 1927 Iunie 25, Bozioru. Scris de
mine, Ştefan Bozioreanu".
Azi în biserica Râu.
5. 85 „Panihidă sau Parastas împreună şi Litia mică",
Buc., Tipo-Litografia cărţilor bisericeşti, 1894
F 66: „23 Martie 1924. Unirea tutlor (!) şc61elor cu toţi domnii învăţători
din comunele limitrofe de acest sfânt locaş, între care şi subsemnatul învăţător
la Şcoala Ruginoasa de 2 ani, în dilele Măriei Sale Regele Ferdinand I, spre
amintire. Am efectuat serviciul Sfintei Liturghii în prezenţa preotului paroh
Ştefan cu cântăreţul său, de fel din comuna Calvini, judeţul Buzău. Învăţător
Pavel Chiriţescu".
Azi în biserica Bozioru de Sus.
5. 86 „ Cazanii", Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, 1898
A aparţinut bisericii Nucu.
Pe primul forzaţ: „Această cazanie este a sfintei biserici a Domnului şi a
locuitorilor cătunu(lui) Nucu şi cel ce v-a întrebuinţa (!) mijloace a o înstreina
de la zisa biserică să fie anatima. Scris de mine cel mai jos iscălit servitor al
sfintei biserici. Cântăreţ Mihai R. Dumitrescu, I 923 Martie 5";
Verso: „S-a ridicat azi 5 sept. 1934 4000 (patru mii) 700 (şapte sute) şi
IO (zece) şindrilă dela această biserică de mine preot paroh I. Stănescu.
Asistenţi, Gh. Gh. Văcăroiu, Ion Diţă";
https://biblioteca-digitala.ro

Însemnări de pe cărţi vechi

127

F 1: „Această sfântă cazanie este cumpărată de Vasile Gheorghe Burlacu
sa Ileana pentru biserica din cătunu Nucu, comuna Bozioru, dăruită.
Să se pomenească şi adormita roaba lui Dumnezeu Ştefana. Subscriu Va(sile)
G. G. Burlacu. 1903 Iunie 8";
F 49: „Citită de mine Ion Moise, 1. Vl.1945";
F 59: „Citită de mine, cântăreţ V. D. Ceauşu, 1932";
F 269: „ Dăruită de Vasile Gh. Burlacu din comuna Muntenii-Buzău în
anul 1903 Iunie opt. Ialomiţa".
Azi în posesia lui Nicolae A. Oancea, din Nucu. Văzută de mine şi copiat
însemnările pe 3 octombrie 1997, acasă la proprietar.
5. 87 „ Catavasier", Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, I 899
F 293: „6 Iulie 1947. Când eram în aşteptarea ordinului spre a mă
încorpora, fiind în etate de 22 (de) ani. I. Ganea"; Mai jos: „lată şi azi având 60
(de) zile de armată. 27 Decembrie 1947. I. Ganea";
F 294: „Stoian Ag. Nicolae";
Ultimul forzaţ: „Azi 30 Decembrie 1928, duminica după Naşterea
Domnului, am servit Sfânta Liturghie împreună cu preotul Teofil Popescu
parohul parohiei Bozioru, un preot de o raritate în toate direcţiile, primind
laudă de la oameni şi plata de la Dumnezeu. Şi pentru meritele pe care le are
am notat aici eu cel mai jos iscălit. Mihai R. Dumitrescu cântăreţ".
Se păstrează în biserica Bozioru de Sus.
5. 88 „Apostol", Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, 1900
Fila de titlu, verso: „ Biserica Râul. Acest Apostol este cumpărat cu
mijlocirea mea. Dimitrie Stan Popa. 1905 Ianuarie 1".
Se păstrează în biserica Râu.
5. 89 „Acatister", Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, 1901
Coperta a 2-a: „Pr. Şt. Ionescu, 1916 Aprilie 17".
Aparţine bisericii Scăeni.
5. 90 „Mineiul lunei lui Septembrie", voi. I, Buc., Tip. cărţilor
şi soţiea

bisericeşti,

I 908

Primul forzaţ, verso: „Pentru ştiinţă. Acest Minei era foarte uzat şi sau
legat (!) de d-lui Marin Ion Moise şi pentru această binefacere Dumnezeu săi
erte (!) păcatele. Scris de mine cel mai jos semnat serv al sf. biserici Mihai R.
Dumitrescu cântăreţ al parohiei Bozioru, 1927 Sept. 25";
Fila de titlu: „Această carte este cumpărată de Dumitru St. Aldescu.
5. 91 „Mineiul lunei lui Junie'', ed. a li-a, Buc., Tip. cărţilor
bisericeşti,

I 9I O

Coperta a 2-a: ,,În 1921 sau şind(r)ilitu (!) biserica Scăeni de Petrea I.
Croială, Petrea Mănescu, Gh. Aldescu, Marin I. Moise. Semnat Petre I.
Croială";
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Pe coperta a 3-a, însemnarea se

repetă şi dă

în plus numele lui Gh.

Pinţescu.

Aparţine

bisericii Scăeni.
5. 92 „Mineiul /unei lui August", Buc., Tip.

cărţilor bisericeşti,

1910
„Cu ajutorul lui Dumnezeu sa terminat(!) biserica Scăeni
de şind(r)ilit. Şind(r)ilită de Vasile Cârstea din corn. Mărunţiş, prin alergătura
mea, fiind epitrop, Ion D. Stoian, ajutat de Gavrilă I. Dumitru, Stanciu Tudor şi
Petre Pinţescu. 9 August 1949. (ss) Ion Stoian".
Aparţine bisericii Scăeni.
5. 93 „ Catavasier'', Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, 1922
Pagina de titlu: „Această carte sa cumpărat (!) de mine şi sa donat (!)
sfintei biserici Scăeni, comuna Bozioru. (ss) Gh. I. Bordei. 1929 Martie 9";
Mai jos: „Pentru binefaceri, Domnul să te binecuvânteze! Paroh Pr. I.
Stănescu, 20.III.1929".
Păstrat în biserica Scăeni.
5. 94 „Evanghelie ", Buc., Tip. cărţilor bisericeşti, 1923
F 9: „11 sept. 1985 t Epifanie Episcopul Buzăului"; „9.IV.1989 t
Epifanie Episcopul Buzăului";
Mai jos: ,,Însemnare. Astăzi 14 octombrie 1990 a avut loc resfinţirea
bisericii din Bozioru, a fost oficiată de către Întâistătătorul Eparhiei Buzăului
P.S. Episcop Epifanie Norocel înconjurat de un mare sobor de slujitori preoţi şi
diaconi, la care a participat mulţime multă de credincioşi din parohie şi din
împrejurimi. Bucuria duhovnicească a celor prezenţi a fost imensă, fiindcă s-a
simţit fiorul credinţei noastre strămoşeşti (care) este mereu vie, statornică şi
roditoare de fapte pentru slăvirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor lor
răscumpărate prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. t
Epifanie al
Buzăului. Protopop, (ss) Gh. Furtună, (ss) Pr. S. Slevoacă, Pr. Consilier (ss) C.
Panaite, (ss) Arhidiacon G. Sibiescu, (ss) Diac. Prof. Bogdan Moise" (Încă 8
semnături de preoţi slujitori pe care nu le-am putut descifra).
Aparţine bisericii Bozioru.
Ultimul

forzaţ:

a cărţilor consultate
Mss. sl. 444 (sec. al XV-iea - al XVI-iea); mss. sl. 439 (sec. al XVI-iea); mss. sl. 443;
mss. sl. 446 (sec. al XVII-iea);
Mss. rom. I - Pateric, 1686; mss. rom. 1306 (1801 ); mss. rom. 4385 (1806); mss. rom.
1840 (sec. al XIX-iea);
„Evanghelie învăţătoare sau Cazanie", 1642; „Evanghelie'', 1697; „Mărgăritare", 1691
sau 1746; „Apostol", 1704; „Evanghelie", 1742; „Liturghii'', 1742; „Penticostar", 1743;
„Evanghelie", 1750; „Octoih", 1750; „Evanghelie", 1760; „Evanghelie", 1760; „Triod", 1761;
„Triod", 1761; „Penticostarion", 1767; (Biblie în slavoneşte, 1769); „Evanghelie", 1775;
„Octoih", 1776; „Octoih", 1776; „Mineie", 12 voi., 1776-1780; „Antologhion", 1786;
Lista

cronologică
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„Evanghelie", 1794; „Liturghii", 1797; „Triodion", 1798; (Molitvelnic, sec. al XVIII-iea);
(Molitvelnic, sec. al XVIII-iea); (Molitvelnic, sec. al XVIII-iea); (Molitvelnic, sec. al XVIIIlea); (Molitvelnic, sec. al XVIII-iea); (Octoih, sec. al XVIII-iea); (Octoih, sec. al XVIII-iea);
(Ceaslov, sec. al XVIII-iea); (Ceaslov, sec. al XVIII-iea); (Molitfelnic, sec. al XVIII-iea - al
XIX-iea); (Octoih mare, sec. al XVIII-iea - al XIX-iea); „Penticostar", fără început;
(Penticostar fără început şi sfârşit); C. r. v. fără început şi sfârşit; (Liturghii, fără fila de titlu);
(Tipic , fără început şi sfârşit); (Liturghii, fără fila de titlu, sec. al XIX-iea, ca şi următoarele);
„Evanghelie", fără fila de titlu; „Liturghii", fără loc, ed„ an; „Catavasier", fără loc, ed„ an;
„Minei pe August", fără loc, ed„ en; „Cazanii", fără loc, ed„ an; „Liturghii", fără loc, ed„ an;
„Aghiazmatar", fără loc, ed„ an; „Penticostarion", 1800; „Penticostarion", 1805; „Patericol
Pecerkăi", mss„ 1806; „Evhologhion", 1808; „Panihidă înpreună cu Litia mică", 1809;
(Panihidă înpreună cu Litia mică, 1809); „Octoih", 1811; „Evanghelie'', 1812; „Evanghelie'',
1812; „Triodion", 1813; „Molitvenic bogat", 1814; „Triod", 1816; „Liturghii", 1819;
„Penticostar", 1820; „Apostol", 1820; „Antologhion", 1825; „Antologhion", 1825; (Minei),
1825; „Liturghii", 1827; „Cazanii", 1828; „Minei pe Ianuarie", 1830; „Minei pe Fevruarie",
1831; „Minei pe Martie", 1831; „Minei pe Aprilie", 1831; „Minei pe Mai", 1831; „Minei pe
Mai", 1831; „Minei pe Iunie",1831; „Minei pe Iunie", 1831; „Minei pe August", 1831; „Minei
pe Septembrie", 1831; „Liturghii", 1831; „Liturghii", 1831; „Vieţile sfinţilor pe Mai", 1831;
„Vieţile sfinţilor pe Noemvrie", 1831; „Slujba Sfintei Filofteia", 1831; „Minei pe Octombrie",
1832; „Minei pe Noiembrie", 1832; „Minei pe Noiembrie", 1832; „Minei pe Dechemvrie",
1832; „Triod", 1833; „Triodion", 1833; „Psaltire", 1835; „Molitvednic bogat", 1835;
„Liturghii", 1835; (Psaltire, 1835); „Apostol", 1836; „Apostol", 1836; „Apostol", 1836;
„Octoih mic", 1839; „Tipic bisericesc", 1851; „Ceasoslov", 1852; (Ceaslov, 1852); „Slujba
Sfintelor Patimi'', 1853; „Slujba Sfintelor Patimi'', 1853; „Slujba Sfintelor Patimi", 1853;
,,Slujba Sfintelor Patimi", 1853; „Slujba Sfintelor Patimi", 1853; „Cuvinte la Apostolii
Duminicilor", 1853; „Optglasar şi catavasier", 1853; „Penticostar", 1854; „Ceasoslov", 1859;
„Evanghelie", 1869; (Rojdanic), mss„ 1872; „Panihidă împreună cu Litia mică", 1894;
„Cazanii", 1898; „Catavasier", 1899; „Apostol", 1900; „Acatister", 1901; „Minei pe
Septembrie", 1908; „Minei pe Iunie", 1910; „Minei pe August'',1910; „Catavasier", 1922;
„Evanghelie", 1923.

Lista cronologică a autorilor de însemnări (doar cei care le-au datat)
Secolul al XVII-iea
Simion Grama preot în lavoşelul Vechi - 1660 (2.1 ); Preot Hrizan din Verneşti - 1678
(2.1 ); Mihai logofăt fiul popii Jipa din Verneşti - 1680 (2.1 ); Nicolae Grămătic de la Schitul
Găvanele - 1686 (5.3);
Secolul al XVIII-iea
Pr. Macovei din Pinu - 1723, semnează şi Macovei logofătul (I. I); Climent eromonah
egumen ot Pinu - 1725 (5. 2); Pr. Moise sin popa Manta din Brăeşti - 1755 (5. 2); Nicodim
eromonah egumen la Pinu - 1764 (5. 2); Sofronie eromonah de la Schitul Pinu - 1765 (5. 4);
Metodie eromonah de la schitul Găvanele - 1765 (5. 4); Pr. kir Dragomir diacon - 1775 (4.
18); Preot Dumitru sin popa Bădilă ot Focşani - 1783 (5. 9); Anghel Diaconu din Scăeni (5. I)
- 1786, 1787, 1788 (5. 2); Costandin ierodiacon Sfintei Episcopii egumenaş la Cozieni - 1792
(4. 19); Climent ierodiiac Episcopiei - 1793 (4. 19); Ioan logofăt sin Marcu Spoială ot Bozioru
- 1799 (5. 25).
Secolul al XIX-iea
Ioan logofăt (acelaşi de mai sus) - 1801 (5.25); Monah Inochentie - 1802, 1807 (5. 5);
Ilarion ierodiacon al Episcopiei Buzău - 1804 (5. 2); Pr Neagu Fătu ot Aluniş - 1804, 1806 (4.
20); Pr. Mihulea ot Vipereşti - 1811 (5. 22); Toader (Teodor) Mazăre preot ot Mânăstioara https://biblioteca-digitala.ro
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1813 (5. 9); Oprea( ... ) - 1813 (5. 37); Natanail protopop - 1814 (5. 33); Preot Teodor Călini
ot Fitioneşti/Mânăstioara - 1814 (5. 9); Gheorghe Răducan Badea - 1816 (5. 29); Barbu
Brăgău - 1818, 1831 (5. 40, 5. 45); Dascălul Tănasie - 1819 (5. 9); Negoiţă Diacon sin Popa
Voinea ot Bozioru - 1820 (5. 18); Dumitru sin Mihai Postelnicu - 1824 (5. 23); Gheorghe 1824 (5. 23); Dumitru sin preot Ion Bărculescu ot Valea Sibiceului - 1824 (5. 42); Popa
Dumitru ot Mânăstirea Banu - 1824 (5. 32); Ştefan Popescu - 1829, la date diferite, semnează
pe mai multe cărţi şi Ştefan sin Popa (4. 6) sau Ştefan Popa Ştefan (4. 7-4 15); Ieromonah
Calinic - 1830 ( 5. 3); Pr. Gheorghe Dragomir ot Râu - 1830 (5. 20), 1836, 1838 (5. 54, 5. 63);
Ion Dascăl - 1831 (5. 36); Preot Toma (la Bălăneşti) - 1833 (4. 4); Ştefan Săvulescu - 1834 (4.
8); Costandin dascălul Moldovianul - 1837 (5. 56); Climent eromonah stareţ la Găvanele 1838 (5. 50), 1842 (5. 51 ); Meftodie Deaconu - 1838 (5. 12); Niţă logofăt satului Grabicina de
Sus - 1841 (4. 30); Tudor Croială - 1841 (5. 55); V. Suriu (?) - 1846 (5. 26); Griigore sin
Gheorghe candidat de învăţător sat Bozioru - 1847 (5. 25); Niţă Teodorescu - 1850 (4. 9),
logofăt (4. 12); Ioan Dimiian cântăreţ - 1852 (4. 32); Pr. Dimiian Niculae - 1853 (4. 19);
Nicolae Protopopescu - 1855 (5. 57); Preot Toma ot Văvălugi - 1856 (5. I 0), 1858 (5. 55);
Preot Toma sin Popa Zaharia (5. 38) - 1862 (5. 65); Arca monah - 1862 (5. 3); Sava Iordache
Ganea din Odăile - 1864 (3. 1); Gheorghe Ionescu - 1864 (5. 67); Dimitrie Hristea - 1864 (5.
69); Preot Ioan - 1869 (4. 20); Climent eromonah - 1872 (4. 22); Petre S. Stonescu - 1880 (5.
45); Dănilă deacon - 1880 (5. 75); Silivestru cântăreţ la Cozieni - 1883 (4. 29), semnează şi
Silivestru Costache (4. 33); Preot G. Georgescu - 1887 (4. 8); G. G. Ionescu învăţător comuna
Bozioru - 1889 (5. 16); Niţă Popescu din Râu - 1894 (5. 45), semnează şi Niţă Ion Popescu (5.
54); Dimitrie Stan - 1897 (5. 42); Dimitrie Stan Popa cântăreţ- 1898 (5. 58, 5. 59, 5. 80), 1905
(5. 88); D. Stănescu cântăreţ - 1899 (5. 81 ); Toader Drăgoescu din Scăeni - 1899, 1902, 1908
(5. 65, 5. 66); Nicolae Agapie Stoian din Bozioru de Sus - 1900 (5. 4, 5. 64, 5. 80, 5. 87);
Manea Costache - 1900 (5. 78).
Secolul al XX- !ea
Vasile Gh. Burlacu - 1903 (5. 86); Pr. Ştefan Ionescu - (5. 4, 5. 58). 1904 (5 78), 1916
(5. 89); Toader I. Chiroiu cântăreţ - 1908 (4. 25); Ion I. I. Creţu - 1909 (5. 28); Petre I. Croială
- 1921 (5. 91); Mihai R. Dumitrescu cântăreţ Bozioru (5. 59), 1923 %. 86), 1927 (5. 58, 5. 90),
1928 (5. 87 , 5. 81 ), 1934 (5. 68); Pavel Chiriţescu învăţător sat Ruginoasa - 1924 (5. 85);
Ştefan Bozioreanu - 1927 (5. 84); N. Pietrăreanu perceptor Bălăneşti - 1928 (4. 16); Gh. I.
Bordei - 1929 (5. 93); Pr. I. Stănescu - 1929 (5. 93), 1934 (5. 86); V. D. Ceauşu cântăreţ 1932 (5. 86); N. I. Buduianu - 1932 (5. 24); Damiean Sava cântăreţ comuna Odăile - 1938 (3.
I); Pr. Ştefan Marcu, Bozioru - 1939, 1946 (5. 79), 1943 (5. 78); Stelian M. Popescu cântăreţ
parohia V-lea Lupului - 1939 (5. 15); Ganea C. Ion cântăreţ, secretar şcoală Bozioru - 1943 (5.
80), 1947 (5. 87); Ion Moise - 1945 (5. 86); Gheorghiţă I. Moise, Scăeni - 1946 (5. 67); Petrea
Costache, Râu - 1948 (5. 45); Ion Stoian - 1949 (5. 92); I. Mirică (5. 52), 1960 (5. 61 );
Epifanie Episcopul Buzăului - 1990 (5. 94), 1996 (5. 78).
Autori de însemnări nedatate: Ivan logofăt ginerele diaconului Stan (I. 2); Ivan logofăt
fiul lui Iancu Meşterălu din Colţi (I. 2); Vasile dascălul din Focşani (2. I); Simion Grama preot
în lavoşelu Veci (2. I); Stan grămăticul din Pârscov (2. I); Preot Gheorghe din Posobeşti (3.
I); Dumitru sin Crăciun Moise (4. 6); Neagu! sin Neagu! (4. 17); Gheorghe ( ... ) (4. 20); Pr.
Iliie ot Cozieni (4. 32); Stanciu logofăt din Cozieni (4. 32); Radu Caraiman din Scăeni (5. I);
Stan Pântece din Scăeni (5. I); Mihalcea vei stolnic Cândescu (5. 2); Rafail stareţul schitului
Găvanele (5. 2); Ereu Neculae (5. 7); Pr. Mihai Dârzianu (5. 11 ); Ioan Stănescu (5. 29); Iulian
duhovnic Ciolăneanul (5. 29); Pr. Dinu Popescu (5. 36); Vasile Dumitru (5. 38); Dascălu
Gheorghe Dumitrescu (5. 38); Iordache Voicu (5. 38); Ion Popescu învăţător satului Pinu (5.
45); Părintele Anania (5. 48); Pr. Niţă Ion Pr. Dragomir (5. 54); Bonifatie Monachu (5. 48);
Paracliser Constantin Agapie St. Popa (5. 58); Pr. Paroh Iancu Stanciu din Robeşti (5. 56); Ion
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Moise cel Mare zis şi Ion Moise Croială (5. 61); Gheorghe Croială (5. 61); Gherase Cv. Ion (5.
62); Ioana Drăgnescu (5. 62); Ion D. Popescu (5. 63); Pr. Radu Vlad (5. 65); Pr. Grigore (5.
65); Dobrescu Nicolae (5. 66); Mihai Dumitru (5. 71 ); Ilie Stelian (5. 7 I); Neculae Buduianu
(5. 73); Ştefan Buduianu (5. 73); Vasile V. Văcăroiu (5. 32); Şărban eromonah (5. 74); Radu
Dumitru Crăciun (5. 77); Const. I. Agapiescu (5. 82); Ion Crăciun (5. 83); Ion I. I. Creţu din
Găvanele (5. 28).

Abstract

During his researches through the libraries and archives, churches or aged
houses lofts, the author had the opportunity to discover many old books. Their pages
contain numerous hand notes that are transcribed in this study. These hand notes
belong to the ones who copied the manuscripts, to the previous owners, to those who
offered their books to churches and monasteries, to the clericals using these books or
to the readers.
The study of these hand notes is important for the history of the country and in
particular for the history of Buzau County (as the books originate from this region).
The books containing hand notes have been organized in this study based on the mere
criterion of their geographic origin. In order to make easier the reader's exploit, in the
end of the study there is a chronological Iist of the books (handwritten or printed) that
have been analyzed and the Iist of the persons making the hand notes that have been
reproduced in this study.
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CÂTEVA CUVINTE DESPRE MOŞNENII LOPĂTĂRENI
Alexandru GAIŢĂ

Una dintre cele mai vechi, dar şi dintre cele mai puternice obşti din
a fost aceea a moşnenilor din Lopătari aceasta având o istorie destul de
tulbure datorată, în principal, celor interesaţi în a le răpi munţii şi a le anula
statutul social.
Într-o copie, de la 1825, a unui hrisov, de pe vremea lui Mihnea Turcitul
din 12 septembrie 7088 (1579), se amintea de un proces mai vechi ce se
desfăşurase în timpul domniei lui Alexandru Mircea Vodă pentru Clociţi,
implicaţi fiind un Dragomir şi surorile acestuia Stana şi Muşa de la Sărata
precum şi nepoţii Moise şi Bragă. Mai era vorba şi de o datorie de 24.000 de
aspri. Un Răzbici cu ceata sa de moşneni va pierde acum după ce cauza fusese
cercetată, în apel, de 24 de boieri - Lege peste lege. Între martorii de la 1579
erau amintiţi „Jupân Mirea vei vornic, şi jupân Miroslav vei logofăt, şi
Constantin vistiernic, şi Dumitru spătar, şi Stan comisul, şi Harvat stolnicul şi
Goicea paharnic, şi jupan Stanciu vei postelnic şi ispravnicul Miroslav vei
logofăt" . Totuşi documentul menţionat era mai mult o întărire a proprietăţilor
mai vechi ale înaintaşilor lui Dragomir2 pentru că, la aceeaşi dată, Ilie Cârlig şi
Popa Paraschiv din Lopătari obţineau şi ei întărire de moşii strămoşeşti situaţie
rezultată şi din alegerea de moşie din 14 octombrie 1816. Atunci se scria,
referitor la proprietăţile din vremea lui Mihnea Turcitul, reflectate de hrisovul
dat moşnenilor, „ca să le fie lor moşie munţi Breazău i Runcurile i Claşina i
Măceşiu cu siliştea cu pământuri i proci însă şi semnele să se ştie după cum
urmează din Bolovanu Greului prin gogâlă (Titila) prin Malu Roşu prin Coca
Ploştinii prin muchia înaltă prin piatra Mortatului plai în sus pe scurgere prin
vârful Neharnii Mici în jos în izvorul Săcuiului apoi izvorul în sus prin Piatra
Săcuiului prin râpa Galbenă în jos" 3 .
Buzău

Ghiţun, Carte de hotărnicie pentru moşia Lopătari situată în comuna
Plaiul Slănicului, Bucureşti, [ 1911], p. 2.
Documente privind Istoria României (în continuare DIR), B, XVI/4, Bucureşti, 1952,
p. 420, nr. 424.

Dumitru Stino, Ioan
Lopătari

Arhivele Naţionale
XXXVIII/ I I .

Buzău

(în continuare Arh.

Naţ. Buzău), colecţia

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 133 - 161.
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În continuarea descrierii hotarului apăreau vechi toponime ca plaiul
Furului, Curmătura Pozăzii (Posadei), izvorul Ruginit, Dealul Măluşelului spre
vârful acestuia „unde să împreună şi moşnenii Beşlii i Mânzăleşti de aicea
Bahna în jos prin lacul de papură valea în sus şi piscul lui Balaban curmătura
Curculeci valea în jos pe izvoru Sturzei" sau vârful Pietricichii „unde se
împreună Vârtopeşti(i) cu Creveleşti(i) şi apoi alăturea cu aceştia în jos spre
(a)sfinţit pă izvor păste Bălu şi peste izvoru Mocear ... ".
Mihul vătaful din Lopătari cumpăra de la o Anghelina, în l O septembrie
1621, partea nehotărnicită a acesteia din Jideni pentru 15 ughi 4 . În continuare,
în actul scris de dascălul Andrei, se rezerva dreptul lui Mihu de a fi recunoscut
cu achiziţia sa în cazul vreunei hotărnicii. Dinspre alţi părtaşi de ocină se va
face deosebirea de hotare pentru mănăstirea Menedicului în urma poruncii lui
vodă Matei din aprilie 1645. Era vorba de jumătate din Fureşti, Clociţi, poiana
Goicelul şi Săruleşti, dar şi de Câmpulungeni 5 . În vară va avea acelaşi neliniştit
egument Neofit un alt proces pentru morile mănăstirii 6 . După unele surse
denumirea localităţii ar veni de la lopeţile pentru vâslaşi ce se executau aici 7 ,
dar nu trebuie neglijat nici aspectul legat de vânat mai ales că în proximitate
avem Poiana Cerbului ( 1695), muntele Cerbul sau moşia Cerbul a mănăstirii
8
Adormirea Maicii Domnului din Rm. Sărat . Pentru o sută de taleri la 16 martie
1711 Stan, fiul lui Radu Pinaru vindea lui Dumitru, fiul unchiaşului Dobrotă,
partea sa de moşie de la Lopătari. Documentul va fi prezentat la 16 iulie 1841
hotarnicului Ioniţă Lambru pe când acesta efectua aici o hotămicie 9 . Şi
ispravnicul judeţului se va implica, la 1767, în procesul dintre două cete el
10
cerând proba cu şase bătrâni din proximitate • Pe la jumătatea secolului
intervenea şi recunoaşterea fraţilor Toader Drăgoiu, Stoica şi Vasile, fiii lui
- ca moşnem. cu parte d e moşie
. li .
B a lota,
Referitor la Lopătăreni un alt document, aflat în arhivele Buzăului,
datează din 29 august 1769 când Ştefan Labă, moşnean din Lopătari adeverea
că Dragomir Becu este frate de moşie cu Lăbeştii şi Cârligeştii, iar că Necula
Becu este „Bun moşnean" 12 • Stoica Bolovan, Ilie Goidescu şi Vasile Goidescu
4

9
10

11
12

DIR, B, XVIl/4, pp. 55-56, nr. 63.
Catalogul documentelor Ţării Româneşti (în continuare CDTR), voi. VI, Bucureşti, 1993,
p. 57, rez. 95.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Mitropolia Ţării
Româneşti, XXX/I O.
C. C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi,
Bucureşti, 1976, p. 198.
ANIC, fond Mănăstirea Rm. Sărat, XIV/5.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, LVl/2.
Gh. Cronţ, Instituţii medievale româneşti, Bucureşti, 1969, p. 157.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, III/15.
Ibidem, L Vl/4.
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în 3 martie 1775 îşi vindeau părţile lor de la Lopătari către un Dragomir pentru
30 de taleri. Urma un alt document, dar din 27 mai 1781, prin care un Toader,
Drăgoi şi Stoica erau recunoscuţi de moşneni ca având în stăpânire stânjeni în
moşia Lopătarilor. În moşii amintiţi - Lăbesc şi Cârligesc - cei mai bătrâni
moşneni menţionau, la 29 aprilie 1785, că avea drept de stăpânire, asupra unor
stânjeni în moşia Lopătari, şi Necula, fiul vărului lanu 13 • Grija faţă de vlăstare
era extremă la moşneni şi un caz este cel al lui Constantin Ploştină, fiul lui
Alexandru, care la 1789 îşi făcea diata în favoarea celor trei fii - Dinu, Stanciu
şi Dobre. Conform documentului până la adolescenţa acestora de moşia sa din
14
Lopătari urmau să se ocupe soţia Ruxandra şi sora sa Neacşa •
Sub Vodă Alexandru lpsilanti, în 9 iulie 1793, moşnenii vor ajunge la o
înţelegere cu Dumitrache Tumavitu prin care îi arendau acestuia munţii, pe o
perioadă de 15 ani, urmând ca acesta să le plătească anual 150 de taleri. În
document moşnenii prezentau, cu sinceritate, situaţia „Dat-am zapisul nostru la
mâna dumnealui jupan Dumitrache Tumavitu precum să se ştie că având noi
nişte munţi în sud Buzău ce sânt vechi de moştenire ai noştri anume Brezăul,
Runcul, Măceşu şi Poiana Lopătăroaica şi peste aceşti munţi fiind obiceiul de
se pun căşării şi are păşune şi noi fiind oameni săraci mai înainte vindeam
venitul munţilor la unii din boierii din partea locului de unde aveam multe
năpăstuiri de ni se pricinuieşte multe judecăţi şi cheltuieli zadarnice de nu ne
alegem cu nimic şi era să ne pierdem şi munţii cu tot" 15 •
Ascendentul lui Tumavitu asupra moşnenilor se datorase faptului că
acesta îi ajutase din punct de vedere financiar atunci când ei nu au mai putut
face faţă cheltuielilor generate de procese 16 • De aici se va ajunge, puţin mai
târziu, la marile neînţelegeri cu Hrisoscoleii.
Pentru noi neclar, din punct de vedere topografic, zapisul lui Gavrilă din
7 decembrie 1795 sigur i-a fost de folos ginerelui său Marin care primea acum
45 de pruni cu locul lor „pă coastă şi în sus şi în jos, înspre soare răsare" 17 •
Baba Dana şi ginerii ei, Tudor şi Mihalcea, la 18 februarie 1797, având sigure
dificultăţi economice, vindeau, pentru o sută de taleri, şetrarului Caloian

13

14

15
16

17

Ibidem., L Vl/8.
Ibidem., V/26.
Ibidem., V/27.
Mai arendase Tumavitu şi muntele Corbu de la Starchiojd - „Ce au fost vândut la
Tumavitu pă 5 ani" se spunea în jalba adresată domnitorului la 31 ianuarie 1799 de către
Ioan Borcea Miercănescu şi Tudor Rău, fiul lui Lupu Miercan; cf. C. M. Râpeanu, N. I.
Simache, op. cit„ pp. 96-97, nr. 47.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, III/I 2. Este perioada în care moşnenii recunosc,
într-un document, azi destul de degradat, fraţilor Toader Drăgoi, Stoica, Vasile, fii lui
Balotă stăpânirea părţii lor de moşie; Ibidem„ IIl/15.
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scriindu-se „având noi moşie deavalma cu mo~nenii ceilalţi Lopătăreni din
moşia Burducescu a treia parte peste tot hotarul" 1 •
Tot aici la Lopătari i se adeverea stăpânirea, spre 1800-1810, lui Neculai
Becu fapt recunoscut şi de Necula Bostan, Dobrotă unchiaşul şi Simion Buzea,
dar la 22 decembrie 1800 19 • Aceeaşi situaţie se va produce şi în 15 mai 1818 tot
pentru Neculai Becu, dar şi pentru Mihai Becu 20 • Pentru clarificarea hotarului
dintre moşnenii Lopătăreni şi cei Creveleşteni intervenea un ordin din 9 iulie
180 l către vătăşie domnitorul cerând ca în cazul în care „nu să va putea face
îndreptare cu înştiinţare să-i soroceşti să vie şi înaintea noastră" 21 . Un
lopătărean, Ion Oţelea, ajuns în Moldova îşi vindea partea de moşie la 8 aprilie
1803 către nepotul Zota, fiul vărului său Dragomir, cu 120 taleri 22 . Vor mai
supravieţui trecerii timpului două răvaşe ale moşnenilor din 24 noiembrie şi 16
decembrie 1814. Din primul rezulta intenţia lor de a se duce la Bucureşti peste
două săptămâni cu toate iscăliturile moşnenilor pentru a sublinia nemulţumirea
ce o aveau faţă de gestul lui Dumitrache care vânduse arenda pe la unii care
.
hotare le munţi·1or23· .
stncau
Din răvaşul moşnenilor de la 16 decembrie 1814 rezultau vechilii lor moş Diacon Radu Catinchi şi Sandu Grăjdanu - care trebuiau să trateze cu
Dumitrache Tumavitu pentru munţii şi satele lor24 • Ei mai încasaseră arenda
munţilor pe perioada 1809-1814 de la Dumitrache Buzoianu (Hrisoscoleu) şi
de la o rudă a acestuia. În document se specifica că Dumitrache Buzoianu era
cel de al doilea proprietar al munţilor pe perioada arendării 25 • Diaconul Radu
Catinchii, Sandu Grăjdanu şi preotul Radu Pera 26 reclamau, în 29 ianuarie
1815, încălcarea moşiei lor de către moşnenii Drăgan, Ene, Andrei, Ion
Tescanu şi Sava Labă de unde adresa isprăvniciei către vătaful plaiului Slănic
de a-i trimite spre cercetare la Buzău 27 •
18

19

20

Ibidem„ LVI/10.
Ibidem., L VI/13; L VI/14.
Ultimul se va fi dovedit a fi un apropiat al moşnenilor de aici întrucât la 15 aprilie 1844 va
primi un înscris de la Cârligeşti şi Lăbeşti prin care intra în posesia daniei de 18 stânjeni
de aceştia.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, XXXVIIl/3.
Ibidem„ III/17.
Ibidem., III/19.
Ibidem., IIl/20.
Ibidem., IIl/21.
Preoţii, în urma noilor impozite puse de Caragea Vodă, erau obligaţi să plătească vistieriei,
între altele, opt taleri la hirotonisire. Taxa de hirotonie de cinci taleri o introdusese Al.
Moruzi, la 1795, şi acesteia arghirofilul Vodă Caragea îi adăugase trei taleri.
Raportul hotarnicului către isprăvnicatul Buzăului din IO decembrie 1815 va duce
imaginea opoziţiei moşnenilor la alegerea părţilor lui popa Radu şi a fraţilor săi de moşie;
cf. Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, Hl/23.
făcute

21
22
23
24
25

26

27
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Către

Caragea Vodă se vor jelui moşnenii în ianuarie 1815 arătând, în
preambulul documentului, că moşia lor „din vechime s-au împărţit pă doi moşi
ce-i zice unuia Popescu şi altuia Părlăgică. Apoi mai pă urmă din înmulţirea
moşnenilor s-au numit împărţania pă şapte moşi, ce fiind pă cum zicem ne-am
înmulţit unii din noi au mai vândut alţii au mai dat şi zestre. Şi această moşie
din vechime nu este hotărâtă sau trasă cu sfoara ca să ştie fieşcare curată partea
sa de unde vinde şi de unde dau zestre şi ni se face unora din noi o mare
năpăstuire" 28 . Ei cereau o hotărnicie pentru a se şti partea fiecăruia solicitândui pentru această operaţie pe pitarul Dimitrie Pâcleanu şi pe Vasile Tocilescu
postelnicelu „care să află oameni cu ştiinţă de acest fel de lucru împreună cu
mumbaşiru de la luminat Divan". Anaforaua lui Caragea Vodă, într-un tipic
normal, aproba cererea moşnenilor ordonând ispravnicilor judeţului să ia
măsurile necesare. Cei doi hotarnici solicitaţi la faţa locului vor întocmi în 14
octombrie 1816 o Carte de alegere a moşiei amintind că cerând documentele
„Mai întâi ni s-a înfăţişat vechiul hrisov al moşiei în leat Ion Mihnea Vvd. fiul
lui Alexandru voevod cu leatul 7055 septembrie 12 iscălit şi de boierii Domniei
anume jupân Mircea vei dvornic i jupân Miroslav vei logofăt i Constandin
vistierul i Dumitru spătarul i Stan comisul" 29 .
Documentul era încheiat în două exemplare unul pentru isprăvnicie, iar
celălalt pentru moşneni ce l-au păstrat ajungând, în perioada interbelică, la ing.
I. Ghiţun şi apoi în colecţia de documente a arhivelor Buzăului. În urma celor
trei trăsuri rezultaseră 8.742 de stânjeni din care „lepădându-se două părţi, au
rămas masă, buni stânjeni 2914, care apoi s-au împărţit în două, adică, jumătate
ce se cuvenea descendenţilor lui Ilie Cârlig şi altă jumătate celor coborâtori din
Popa Paraschiv. Făcându-se scara neamului, aflătoare la acea epocă, s-a găsit
că din cei doi moşi de la origină, se coborau şapte moşi, care reprezentau deja
şapte grupuri de moşneni, adică trei moşi din Ilie Cârlig, ce le zic şi Cârligeşti
şi patru moşi din Popa Paraschiv, ce le zic şi Popeşti" 30 .
Toţi moşnenii, la 22 aprilie 1815, dădeau un înscris prin care arătau că nu
doreau să se înstrăineze cei patru munţi până nu se împlinea arenda de cinci ani
a lui Dumitrache Hrisoscoleu. Problema era presantă deoarece Sandu
Grăjdanu, Radu Berhă şi diaconul Radu Catinchi „după obiceiu lor şi
şiretlicurile ce atâţia obicinuesc" luaseră o arvună de 533 de taleri de la marele
ban Grigore Ghica pentru arenda munţilor. De aici şi înscrisul moşnenilor că
nu mai doreau să înstrăineze munţii „la altă mână şi nici cu ştirea noastră nu au
fost trimişi a lua de la dumnealului Banul şi spre încredinţare ne-am pus
28

29

30

Ibidem., XXXVIII/8.
Sandu Tudor, Biserici de lemn pe Valea Slănicului- Buzău, în „Glasul Bisericii", XXIX,
1970, nr. 9-1 O, p. 988.
D. Stino, I. Ghiţun, op.cit., p. 3.
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degetele la numele nostru în loc de pecete ca să să crează" 31 • Puneau degetele
Niţu zet Gavrilaş, Manolache Bostan, Sava şi Dragomir Labă, Dumitru Tulin,
I. Tescan, Bucur Brebean, Tănase Bostan şi alţii. Situaţia se va complica la 4
ianuarie 1817 când Dumitru Dobrotă şi Cârstea Buzea, semnatari la 22 aprilie
1815, luau de la biv vei clucerul Dumitrache Hrisoscoleu 200 de taleri, arenda
pentru cei patru munţi, recunoscându-şi greşeala de a se fi întovărăşit cu popa
Radu Berhă, Zota, diaconul Caliţu şi cu Ion Teşcan care au luat bani de la
serdarul Nicolae Trăsnea promiţându-i munţii pe care îi deţinea Hrisoscoleu 32 .
Era un primejdios, dacă nu un inconştient joc al moşnenilor cu marii boieri
arendaşi. Prin bezmăn (embatic) aceştia din urmă, de cele mai multe ori,
„uitau" că aveau numai dreptul de utendi et fruendi nu şi de abutendi asupra
moşiei luate în arendă.
Hotărnicia de la sfârşitul lui decembrie 1815 nu se putuse efectua, la
cererea preotului Radu Berhă, deoarece unii moşneni au refuzat-o aşa cum
rezulta dintr-un raport al unui boiernaş hotarnic. Şi iarăşi se va menţiona că
moşia hotărnicită la 1816 avea 8.742 stânjeni „din care scăzându-se două
treimi, au rămas buni stânjeni 2.914 suprafaţa totală a moşiei" 33 •
La 1816 prima trăsură a moşiei s-a făcut la malul din jos în partea
răsăriteană „din piatra Greului până în gura Izvorului Sărat", cea de a doua
trăsură s-a pornit de la piatra Muratului, iar cea de a treia din Bahna
Măluşelului „până în Bahna de supt Neharna mică unde este bradu inghinal cu
fag" 34 . Din masa moşiei se vor alege moşului Berhulesc 485 stânjeni, 5 palme
şi 4 degete, celui Cârligesc 485 stânjeni, 5 palme şi 3 degete, iar celui Lăbesc la
fel. Pentru moşii Popa cel Mare, Popa cel Mic, Burducesc şi Vâlcănesc se
alegeau câte 364 stânjeni şi 2 palme. Conform documentului din moşul
Berhulesc, la data respectivă, descindeau Popa Radu sin Diaconu Stoian „ce să
trage din Stana, fata lui Bulicat care i să cuvine stânjeni 160". Urma Bucur
Brebeanu cu 154 stânjeni, Gherghicean Şoimaru, nepotul lui Toderică şi al lui
Bucur cu 121 stânjeni, Ion şi Mihalcea, fiii lui Vasile Berhă cu 50 stânjeni şi 6
palme.
Moşul Cârligesc era împărţit într-o medie de 31 de stânjeni, 5 palme şi 8
degete de Voinea, Ion şi Ene fiii lui Dumitru Brădean, Vasile şi Simion Voinea
Vasile, Radu Cârlig, Moise Roşioru cu fiul său Ion, Simion Moise Roşioru,
Simion Tudor Şchiopu Lopătăreanu cu fraţii săi Gavrilă şi Radu, Dimian, Ene
şi Stanciu, fiii diaconului Radu Caţichi. La moşul Lăbesc se va face o descriere
mai amplă a suprafeţelor ce le reveneau urmaşilor în frunte cu Neagu Labă şi
31

Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, XXXVIII/9.

32

Ibidem., IIl/24.

33

Arh. Naţ. Buzău, fond Obştea moşnenilor Lopătari, dosar 3/1916, f. 3.
Idem, colecţia Documente, XXXVIII/I I.

34
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ce primeau 158 de stânjeni pe când Constantin Labă, ce avusese
aceeaşi suprafaţă, nu mai primea nici deoarece o vânduse lui Ion Teşcan.
Pentru scara moşnenească documentul se arata a fi o etapă necesară care
va servi de altfel ceva mai târziu. În încheierea lucrării se amintea că la
măsurători au fost prezenţi vecinii „adică din partea moşiei Zămeasca numită şi
Goideasca a fost Stoica Goidea, Stan Baciu, Balotă Goidea şi Ilie Goidea. Din
partea Creveleştilor Vasile Tătulescu, Ioniţă Bugă şi Stanciu Tătulescu. Din
partea Mânzăleştilor şi Beşliilor Tatu Mânzală şi Ion Beşliu lipsind din partea
sfintei episcopii Buzău".
O poruncă din IO decembrie 1816 a domnitorului Ioan Gh. Caragea,
adresată ispravnicilor de Buzău, ducea la cercetarea jalbei moşnenilor
Lopătăreni. Ei se plângeau de faptul că doi greci, Năstase şi Lambru, după ce
arendaseră de la ei case, livezi şi izlazuri voiau acum să le stăpânească „că ei
pripăşindu-se printre noi au luat de la vreo câţiva dintre noi moşnenii case de
le-au făcut cârciumi şi livezi de pruni şi lazuri de fân pe care Ie ţin în arendă" 35 •
Ca un om prevăzător la 26 februarie, anul următor, Constantin Moşoiu îşi făcea
diata specificând clar ce avea de luat, dar şi ce avea de dat.
Este perioada unor mari procese ceea ce ducea la întocmirea unei liste în
1817 „de banii ce s-au luat pentru cheltuiala judecăţilor". În 1818 se va
produce un eveniment deosebit prin urmările sale. Acum D. Hriosocoleu
obţinea în Divan stăpânirea munţilor pe termen de 80 de ani şi de aici încolo va
urma o altă serie lungă de procese. În 6 februarie 1820 moşnenii se adresau
domnitorului arătându-i acestuia că marele logofăt îi încărca la dobânda banilor
daţi pentru arendarea munţilor pe 74 de ani. Rezoluţia venită de la cancelaria
domnească cerea ca după cercetarea jalbei de către marii boieri să se raporteze
prin zapciu hătmănesc.
Un zapis, din păcate nedatat, din fosta colecţie a ing. Ion Ghiţun, aducea
o învoială intervenită între moşneni şi Gheorghe Gherman. Cei patru munţi Măceşu, Cloşna, Brezu şi Runcurile - care fuseseră arendaţi lui Dumitrache
Hrisoscoleu timp de 31 de ani, probabil până la 1821, urmau a fi stăpâniţi în
partea superioară de către Gherman, iar în partea de jos de către moşneni pe
restul de 43 de ani.
În vara lui 1826 probabil presat de lipsuri financiare moşneanul Laghiu
Labă, fiul lui Şerban Labă, vindea partea sa de moşie lui Dumitru Dobrotă
pentru suma de 100 taleri 36 . Suma era deosebită dacă se aminteşte numai
arenda munţilor. Chestionate de autorităţile centrale, relativ la intenţia
locuitorilor din plaiul Slănic de a cere strămutarea, Buzăul va răspunde că lipsa
de terenuri arabile se suplinea prin arendarea unor moşii din proximitate. În
Danciu

35
36

Labă

139

Ibidem., V/73.
Ibidem., III/25.
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continuare se sublinia că şi clăcaşii din plaiul Pârscov sau plasa Slănic cu toate
că „aveau <<împrejmuiri>>, unii de livezi de pomi, alţii de pogoane de vie,
astfel că deşi n-aveau pământul necesar de arătură, fâneaţă şi păşune, totuşi nu
se îndurau să-şi părăsească averea, ci-şi împlineau cele necesare pe moşii
37
străine, cu învoieli" • Obşteasca Adunare anunţa isprăvnicatele că începând
din 1 ianuarie 1830 vămile şi ocnele din principat au fost date în arendă
baronului Ştefan Meitani şi biv vei postelnicului Filip Lenş. Prin predlojenia
din 6 ianuarie gen. Kisseleff a dat întărirea legală de unde gestul Obşteştii
Adunări din 13/25 ianuarie. Interesant, pentru locuitorii văii Slănicului, se va
arăta a fi art. 12 - „păzitorii malului de ot Buzău, Slănicului, Telega şi din
oraşul Ocnele Mari" - pentru că pe baza acestuia ei erau apăraţi de potvadă şi
angarale cei doi contractanţi amintiţi plătindu-le aceste impozite. Pe lângă
aceasta cei de aici se puteau transforma uşor în furnizori de alimente pentru
cărăuşi şi altfel de personal, pentru nutreţul cailor ocnelor, pentru seul necesar
la transporturi, lumânări etc. În finalul articolului amintit se menţiona
îndatorarea contractanţilor de a înapoia pe fugarii aflaţi aici „de unde vor dosi,
la cea întâiu cerere ce vor face pentru aceasta" 38 •
Moşnenii Dumitru Dobrotă, Radu Cucu, Niţu Ceauşu şi alţii stăpâneau în
1831 moşia Lopătari, iar la Poiana Ascunsă, Meledic şi Trestioara stăpâneau
Iancu Caloian, Costache Papazol, fiul colonelului Hristea şi mănăstirea Vintilă
Vodă ca metoh al Episcopiei. La Măneşti moşiile Vintileanca şi cea a Beşliilor
erau stăpânite de moşnenii devălmaşi reprezentaţi de Dinu sin popa Radu şi
Radu sin Stanciu Deşliu alături de mănăstire. Răghineştii şi Ciomăgeasca se
aflau în posesia serdarului Alecu Hătmănescu şi a moşnenilor devălmaşi
reprezentanţi de Radu U rsache şi Gheorghe Piruşcă. La 6 noiembrie 1831
Ioniţă Săseanu, fiul slugerului Enică solicita să se judece cu moşnenii
Lopătăreni, Crivneşti şi Brăeşteni pentru călcare de moşie „fără nici un cuvânt
al dreptăţii" 39 . În jalba sa enumera Săseanu pe moşnenii Lopătăreni Dumitru
Dobrotă, N. Răchită sau Costea Buzea, de la Brăeşteni îi nominaliza pe Dimian
Popa, şi Ianache Sudeţeanu, iar în calitate de moşneni Creveleşteni îi amintea
pe Şerban Boştină, Ion Buda şi Dobre Minciunescu. Procesul din 1832 dintre
Antonie monahul şi moşnenii Lopătăreni pentru un codru de loc era menţionat
40
şi reţinut de o structură a administraţiei •
În 29 ianuarie 1834 debuta procesul dintre Ion Bălcan, Bratosin şi ceilt\lţi
părtaşi ai lor cu Ion Peşchei şi D. Dobrică, dar şi cu alţii pentru banii ce au luat
37
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39
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Ilie Corfus, Dreptul de strămutare al sătenilor din Ţara Românească sub Regulamentul
organic până la 1848, în „Studii", 20, 1967, nr. 5, p. 977.
V. Mihordea, Arendarea vămilor şi ocnelor din Ţara Românească la 1830, în „Studii", XI,
1959, nr. 2, p. 148.
Arh. Naţ. Buzău, fond Judecătoria Buzău, dosar 136/1831, f. I.
Idem, fond Pretura plasei Gura Dimienii, dosar 39/1832-1835, f. I -7.
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pe arenda moşiei date logofătului Dumitrache Hrisoscoleu pe 74 de ani. La 21
iulie şi D. Hrisoscoleu, prevăzător, îşi lua vechil procesul arătându-se a fi, cu
mare probabilitate, de durată41 .
Vasile Vâlcan împreună cu alţi moşnenii porneau proces împotriva lui
Răducan, nepotul unui Anghel pentru părţile lor de la Lopătari „că vine din
străinătate şi cere o parte de la noi". Instanţa se va adresa subocârmuitorului de
Slănic pentru a merge la faţa locului şi a lămuri, cel puţin în linii generale,
situaţia. Astfel, logofătul Dumitrache Buescu începea să facă primele cercetări.
Părinţii lui Răducan decedaseră în Moldova, iar la 29 martie I 835 la cancelaria
Judecătoriei Buzău Răducan Vâlcan se angaja în scris să meargă în Moldova
pentru a aduce documentele de proprietate până la Sf. Gheorghe. În caz că nu
revenea „atunci să dea cinstita judecătorie hotărâre şi în lipsa mea şi a fratelui
meu şi noi cuvânt de îndreptare să nu mai avem" 42 .
La 8 iunie I 835 Diaconu Moise, fiul lui Diaconu D. Lopătăreanu declara
la amintita cancelarie că „am pomenit stăpânind pe o jumătate de moş pe un
Dinu Vâlcan feciorul lui Anghel Vâlcan, dar pe acel Anghel nu l-am apucat
fără numai jumătatea sa anume Păuna ce au şezut în casa părinţilor mei un
an". 43 Un alt martor, Stoica sin Niţu, în iulie 1835 declara că tatăl jeluitorilor
„venind la răposatul tatămeu Niţu Ceauşul şi la Drăgan Lopătăreanu şi-au
vândut partea lor pă o jumătate de moş". Jeluitorii pretindeau că se făcuse
răscumpărarea astfel că preşedintele cerea lui D. Buescu să meargă la faţa
locului. Abia la 5 iulie I 838 intervenea împăcarea părţilor.
D. Dobrotă era acţionat în aceeaşi instanţă buzoiană de către monahul
44
Dionisie de la Schitul Găvanele pentru o parte de moşie socotită cotropită .
Dintr-un raport al preşedintelui instanţei buzoiene, de la 15 octombrie
I 834, referitor la neînţelegerile dintre moşneni şi Dumitrache Hrisoscoleu se
amintea că în proces se adusese întărirea domnească din 15 iulie 1816. Prin
aceasta Caragea Vodă lăsa lui Hrisoscoleu „Să stăpânească arenda acestor
munţi ai locuitorilor cu pace şi nesupărat până la împlinirea sorocului de I 5 ani
ce i-au început în leat 809 precum să arată în anaforaua a dumnealui banului
Ghica ca unul ce au dat bani pentru arenda acestor munţi". De aici observaţia
din proces a biv vel logofătului Hrisoscoleu că moşnenii „sunt vânduţi la
domnia mea" 45 .
Mai mulţi moşneni porneau la 4 mai 1834 un proces împotriva clăcaşilor
din Lopătari care aduseseră din alte părţi o serie de cornute mari pe care le
41

42

43
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Idem, fond Judecătoria Buzău, dosar 19/1834, f. 18.
Arh. Naţ. Buzău, fond Judecătoria, dosar 243/1834, f. 8.
Ibidem., f. I I.
Ibidem., dosar 253/1834, f. I.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, IIl/28.
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păşunau pe pământ moşnenesc fără a plăti. Între cei care semnau documentul

se aflau Ion Vâlcu, Bratosin Buzea, Stan Coşconea cu părtaşii lor.
Subocârmuitorul de Slănic se vedea nevoit, la ordinul Judecătoriei de la Buzău,
46
să înceapă cercetări în sat şi să înainteze un raport . Într-adevăr este perioada
în care aici încep să se infiltreze o serie de elemente atrase de situaţia
economică stabilă, dar şi de unele posibilităţi pe care, în alte părţi, nu le găseau.
Tot acum se judecau la Buzău cei din Lopătari, pentru deosebire de moşie, cu
moşnenii din Beşlii. Aceştia cât şi cei de la Mânzăleşti îl vor chema în
judecată, pentru răscumpărare de moşie, şi pe logofătul Dumitrache Bucescu 47 .
Între Antonie monahul şi moşneni va interveni la 10 februarie 1835 o
carte de împăciuire pentru evitarea cheltuielilor. Moşnenii îi invadaseră
monahului o proprietate din Ploştina pe care acesta o primise la 1820 din partea
a1tor moşnem·48 . se mai. certau mtre e1 moşeneanu 1 ş te f an Buzea49 cu
moşneanul Drăgan Lopătăreanu pentru un ţarc de fân, la 20 aprilie 1835, când
instanţa buzoiană cerea subocârmuitorului să se deplaseze la faţa locului şi să
aplaneze conflictul 50 . În fond a invoca dreptul de protimisis, la 22 de ani de la
vânzarea locului de către fratele Cristea, şi chestiunea îl punea într-o lumină
nefavorabilă pe Ştefan Buzea denotându-se ori neştiinţa, deşi dreptul invocat
era cunoscut încă din copilărie de orice vlăstar de moşnenan sau, mai degrabă,
o rea credinţă. Interveneau şi cauze minore astfel la 5 august 1836 D. Pâcleanu
cerea juraţilor satului să-l trimită pe un Dragomir aflat în proces cu Şerban şi
cu Ion Baraboi pentru nişte oi 51 •
Ion Moşoiu, fiul lui Constantin sub presiunea unor chestiuni de ordin
financiar vindea partea sa de moşie vătafului N. Berhă pentru 350 de lei în 20
februarie 1837. O carte de împuternicire dată de Gherghiceanu, fiul lui Ion
Şoimaru din Valea Părului, prin care îl împuternicea ca vechil pe Stoica al
Babii din Lopătari ca să-l reprezinte în procesul său cu Nicu Jitea, pentru nişte
pământ, ajungea, după un secol şi jumătate, în arhivele Buzăului 52 . În anul
următor satul Lopătari avea 178 de case cu 832 de locuitori care lucrau 683
pogoane de pământ cu 400 de animale de povară 53 .
A
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Ibidem„ fond Judecătoria Buzău, dosar 516/1834, f. I.
Ibidem„ dosar 533/1838, f. I.
Arh. Nat. Buzău, colectia Documente, V/130.
Mai târziu, 29 iulie 1843, intervenea un înscris al lui Dumitru Buzea din Sălcioara prin
care acesta recunoştea fratelui său Ştefan, fiul lui Simion Buzea din Lopătari că zapisul
prin care lăsa, de pomană, nepotilor o moşie era adevărat; cf. Ibidem„ colectia Documente,
IIl/50.
Arh. Nat. Buzău, fond Judecătoria Buzău, dosar 304/1835, f. 2.
Idem, colecţia Documente, IIl/31.
Ibidem, IIl/33.
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În primăvara lui 1838 Stoica, fiul lui Niţă Ceauşu ajungea la o înţelegere
cu N. Berhă în privinţa stăpânirii comune, egale, a părţii de moşie ce aparţinuse
lui C. Moşoiu. La 27 august se va asocia Berhă cu Gr. Perieţeanu pentru a
ridica un fierăstrău la apa Slănicului devenind un exemplu de iniţiativă ce va
avea urmări în viaţa economică locală. 54 În rândul şi în ajunul evenimentelor de
speranţă şi bucurie Nicolae Albu Cârjaliu şi soţia sa Rada întocmeau la
25 decembrie 1838 foaia de zestre a fiicei lor, Tudora, ce trecea prin căsătorie
la Radu Grama Tătulescu. Fiecare lucru va fi evaluat cu atenţie în lei pentru ca
situaţia să fie cât mai limpede cu putinţă familia înscriindu-se între cele medii
.
. -55
moşneneşti ca putere economica .
În 1839 se încheia, de către Marea Logofeţie a Dreptăţii, o condică cu
sineturile moşiilor Reghineasca şi Ciomagi. Din acest document amplu rezultau
achiziţiile lui Ioan Cârlova de la 1805, datoriile medelnicerului Ianache
Papazoglu, achiziţiile serdarului Anastase Taca - în urma scoaterii la mezat din
1817 -, cele ale lui I. Papazoglu de la medelnicerul Iancu Cârlova, partea
moşnenească neatinsă încă la 1818, etc. Menţionatul N. Berhă va continua
achiziţiile el cumpărând la 16 martie 1839 de la Gherghiceanu, fiul lui Şoimaru
şi de la vărul Stoica al Babii un ţarc de fân cu 860 lei 56 .
O tranzacţie între moşneni intervenea la 11 martie 1839 când Maria fiica
lui Dragomir Popa împreună cu unchiul ei Stan Cătineanu şi mătuşa sa din
Beşlii vindeau lui Nicoale Berhă, devălmaş cu ei, o parte din moşia Lopătari în
moşul Popescu cel Mic 57 • Deşi cu pierderi de material a mai supravieţuit spre
noi o însemnare din 19 martie 1840 cu stânjenii pe moşii Burducesc şi Popa cel
Mare repartizaţi pe moşneni în funcţie de drepturile ce le aveau fiecare. Ioniţă
Lambru, hotarnic cunoscut al zonei, în iunie 1840 termina hotărnicia moşiei
Lopătărenilor, vecină cu cea a Goideştenilor, cu mare probabilitate la
solicitarea ambelor cete moşneneşti 58 . Inginerul amintea, în preambulul
documentului, că era împuternicit prin porunca nr. 1296 din 1 martie şi că în
ziua de joi 30 iunie 1840 „am (i)eşit în faţa locului la bolovanu Greului unde se
începe hotarul despărţitor între aceste moşii Lopătari şi Goideşti şi în acest loc
am găsit de faţă veniţi pe dumnealor moşnenii Goideşti anume Stan Goidescu,
Radu Goidescu, Tatu Bolovanu, Ion Goidescu, Constantin Neagu Brătilă,
Dumitru Ionaşcu, Radu Şoimaru, Stan Ion Perţea, M. Ţeabă şi Toader Ionaşcu
împuternciiţi fiind şi cu vechilet pravilnic din partea tuturor celorlalţi moşneni
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C. C. Giurescu, Istoria pădurii„ ., p. 99.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, V/152.
Ibidem., III/37.
Ibidem„ CXIII/1.
Documentul este greu lizibil datorită împrumutului de cerneală de pe un altul ulterior şi a
condiţiilor improprii de păstrare înainte de a fi adus în Arhivele Buzăului.
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şi

adeverit de suptocârmuire a plaiului supt nr. 870 din 19 iunie leatul
următor" 59 .
Un Dumitru, fiul lui Bucur Brebeanu şi un Stan, ginerele lui Bucur se
adresau cu o jalbă administraţiei buzoiene în legătură cu răscumpărarea ce o
făcuseră de la pitarul Nicolae Berhă a părţii de moşie vândute de rudele lor
Stoica şi Gherghiceanu. Ei depuseseră deja suma de 760 de lei încă din 29
ianuarie 1840 şi la data demersului lor, 18 aprilie, încă nu aveau nici un
răspuns 60 . Se mai iveau situaţii ca aceea din 11 noiembrie 1840 când
judecătoria îi chema la Buzău pe amintiţii jeluitori pentru a-şi ridica suma
depusă pentru răscumpărarea părţii de moşie a lui N. Berhă deoarece dreptul de
protimisis nu funcţiona faţă de ei.
Se poate reţine aspectul că pentru munţii Furul şi Lapoşul de Sus un
moment deosebit de important, care va marca începutul desfiinţării Obştei
Vrancei şi trecerea către obştile săteşti, se va produce la 25 iunie o dată cu
Aruncătoarea munţilor de la 1840 când şi polcovnicul Ioniţă, fiul preotului
Şerban, prezentase diata tatălui său. Prin documentul amintit, semnat de 24 de
răzeşi, polcovnicul revendica drepturile sale din munţii Furul şi Lapoşul de Sus
vecine cu moşneniile Râmnicului şi Buzăului 61 • Intervenea în 20 iunie 1840
Foaia de alegere a ing. I. Lambru document de care, peste timp, se vor folosi
toţi cei care au primit din partea acestuia ţidulele legiuite precum şi urmaşii lor
de mai târziu. Preotul Nicolae Duhovnicul i se recunoşteau cinci stânjeni
„danie de la Stănilă sin Ioana din partea Vulcănească", iar alţi 51 stânjeni 7
palme şi 6 degete erau de cumpărătoare de la Radu Dedu „ce să trage din
moşul Lăbesc". Casei răposatului pitar D. Pâcleanu i se recunoşteau 9 stânjeni,
6 palme şi 6 degete „cumpăraţi de la Ioniţă Buzea partea frăţinesu Şt. Buzea
din moşia Cârligele" 62 .
În primăvara lui 1841 Ion al lui Mihu Moise aflat într-o jenă financiară îi
vindea jupânului Panite Dumitru o falcie de pădure în dealul Bumbarului cu
160 de lei tranzacţia fiind printre puţinele după anul secetei 1834 suportat mai
uşor în anumite zone ale judeţului Buzău. Bucur Brebeanu vindea în 28
ianuarie 1841 pitarului N. Berhă 28 de stânjeni în hotarul Berhulesc făcându-se
precizarea asupra calităţii cumpărătorului „în care să află şi dumnealui
devălmaş atât din descălicătoare cât şi din cumpărătură" 63 . Semnau
documentul, transcris la 1842, în calitate de martori Stanciu Brebeanu, Stan zet
Bucur, Sandu Mihail Musceleanu. Urmarea tranzacţiei va fi jalba a şapte fii ai
59
60
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Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, XXXVIIl/16.
Ibidem., XXXVIIl/15.
C. Constantinescu-Mirceşti, Vrancea arhaică. Evoluţia şi problemele ei, Bucureşti, 1985,
p. 90.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, IIl/43.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 5/1842, f. 20 v.
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lui Bucur Brebeanu îndreptată către judecătoria buzoiană la 28 februarie 1841
şi în care aceştia, speriaţi de vânzările părinteşti, solicitau împiedicarea
autentificării a două acte de vânzare - cumpărare ale tatălui lor motivând
demersul prin faptul că acesta căzuse în patima beţiei. Judecătoria, la 8 martie,
se adresa pitarului N. Berhă şi lui Stan Răbuniş făcându-le cunoscut că
„adeverirea" tranzacţiilor lor cu Brebeanu nu se putea face până la sosirea
copiilor acestuia în 8 aprilie la Buzău pentru a se vedea care este situaţia
64
reală .
Manea Cârneciu vindea şi el în 3 februarie 1841, lui Ion Dogaru, doi
stânjeni din moşul Burducesc, cu 117 lei „unde mi se cuvine partea mea din
descălicătoare" 65 . A doua zi mai cumpăra Ion Dogaru alţi doi stânjeni de la
Manea Morieciu.
În octombrie 1841 intervenea o scară cu cei şapte moşi ai moşnenilor
Lopătăreni cu totalul stânjenilor ce li se cuveneau urmaşilor 66 . Aceasta nu
însemna că Sanda, soţia răposatului Neagu Roşioru, dar şi alţii nu se vor judeca
în 3 ianuarie 1842 cu moşnenii tot pentru moşie.
Cu moşnenii Jurubeşti porneau Lopătărenii un proces pentru proprietatea
lor în 18 noiembrie 1841 şi finalul va interveni la 1844 când se va produce o
împăcare 67 . Şi tot acum Ioan Goidescu şi Tatul Bolovan cereau judecătoriei
buzoiene să judece conflictul pe care îl aveau cu moşnenii pentru o parte a lor
de moşie 68 , iar în anul următor moşnenii Lopătăreni se vor judeca cu cei de la
Goideşti pentru moşia lor.
Dancu Caloian în 19 noiembrie 1841 îi chema şi el pe moşneni la
judecată tot pentru moşie. Nu se poate uita procesul lui Răducan şi Ion Vâlcan
care, împreună cu alţi moşnenii Lopătăreni, se judecau cu Ioniţă Buzea pentru
alegere de moşie. La 27 februarie 1842 se întocmea lista cu banii strânşi de
moşneni în vederea susţinerii procesului cu Iancu Caloian. Pitarul N. Berhă
deschisese ostilităţile cu acesta încă din 16 februarie. La 4 martie 1842 erau
anunţaţi moşnenii, de către hotarnicul Nedelcu Râpeanu postelnicul, să fie
prezenţi cu actele lor pentru a se vedea hotarul cu moşiile Trestioara şi Buştea
proprietăţi ale lui Iancu Caloian 69 .
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Idem, colecţia Documente, XXXVIIl/17.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 1511843, f. 10 v.
Idem, colecţia Documente XXXVIIl/19.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 1/1841, f. 200.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 95/1841, f. 1.
În 5 iunie 1853 intervenea înţelegerea scrisă dintre Ion Caloean, proprietarul de la
Trestioara (Buştea), cu Lopătărenii asupra semnelor de hotar ,,În vale la posadă despărţitor
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https://biblioteca-digitala.ro

Al.

146

Gaiţă

La Măneşti în 8 aprilie 1842 Dobre, fiul lui Voinea Beşliu şi Cristea
Voinea vindeau lui D. D. Dumitrache Bucium a treia parte dintr-o moară de la
apa Slănicului moară pe care o aveau împreună cu moşnenii Beşlii. Mai
70
vindeau şi o parte din ocolul Plavăţului pentru suma de 205 lei . Un raport de
cercetare la faţa locului se înainta Buzăului în 27 august 1842 cauza
reprezentând-o neînţelegerea dintre Jurubeşti şi Lopătăreni7 1 •
În 4 noiembrie 1842 se judecau moşnenii cu omologii lor din Goideşti
pentru o hotărnicie asupra căreia nu căzuseră de acord 72 . O altă listă cu numele
moşnenilor, dar şi cu stânjenii lor aflaţi în procese se întocmea la Lopătari în
20 decembrie 1842. Demersul era necesar nu numai pentru acoperirea
menţionatelor cheltuieli, dar şi ca un preambul la împărţirea moşiei din 2
ianuarie 184473 .
În 1843 se aflau în dispută cu Radu, fiul lui Ion Dogarul pentru
„supărările ce fac asupra clăcii" aşa cum se exprima acesta faţă de Neagu al
Babii reprezentantul moşnenilor în proces 74 . La 12 februarie 1843 se
autentifica la Buzău zapisul prin care din moşul Popa cel Mic se vindeau 12
stânjeni de către Ion Popa în partea ce i se cuvenea. Preţul de 40 de lei per
75
stânjen era plătit de către Niţă Slăniceanu •
Simion Buzea era cel care primea la 29 iulie 1843 un înscris din partea
fratelui său Ştefan, pentru o moşie dată unor nepoţi în speranţa că documentul
va fi pe deplin asigurat şi asigurator. Ioniţă Lambru hotarnicul pretindea la 12
iunie 1844 doi sfanţi de stânjen pentru a face o deosebire de avere între
Dumitru, Toma, Nicoale şi Dragomir fiii Neagăi, sora lui Bucur, precum şi
vărului acestora, Tudose Roşioru, prin scoaterea a 80 de stânjeni de la unchiul
lor Bucur Brebeanul 76 . Asupra modalităţii de a „scoate" stânjenii de la B.
Brebeanu nu se spunea nimic. O ţidulă cu stânjenii ce îi reveneau ca
descendent din moşul Popa cel Mic îi era eliberată la 18 iunie 1845 lui Ion
Popa, dar după ce i se scădeau vânzările făcute. Îi reveneau acestuia 4 7 de
stânjeni de moştenire, 17 stânjeni şi 2 palme „de clironomie de la casa lui
Bratosin ce i-au zis şi Lulica". Din cei 64 de stânjeni el va rămâne cu numai
doi stânjeni şi şase palme77 . O altă socoteală de stânjeni din moşul Cârligesc şi
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coasta Brăzăului s-au făcut în rând muşuroaie până în curmătura Caii spre apa
Jgheaburilor"; cf. Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, III/65.
Ibidem„ LXXV/3.
Ibidem„ IIl/48.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău. Condici, dosar 1/1841, f. 201.
Idem, colecţia Documente, XXXVIII/20.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 39/1843, f. 1-3.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 1511843, f. 32 v.
Idem, colecţia Documente, IIl/51.
Ibidem„ III/52.
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Popa cel Mic se producea la 20 iulie 1845 pentru Aniţa, fiica de suflet a
răposatului preot Manolescu. Interesaţii vor proceda la fel pentru moşul Popa
cel Mic 78 •
Patru delegaţi întocmeau la 30 iulie 1845 un referat asupra stabilirii
hotarelor dintre moşnenii Bodineşteni şi cei Merei pentru moşia Coca din
plaiul Slănicului având, la final, o notă cu drepturile urmaşilor unui moş din
Lopătari 79 . La 9 octombrie inginerul Ioniţă Lambru efectua o hotărnicie
limitată numai la o parte din moşia Lopătari. În urma alegerii moşiei din 14
octombrie 1816 rezultaseră „trei moşi din Ilie Cârlig, zişi Cârligeşti: Cârligesc,
Berhulesc şi Lăbesc cu 1457 stânjeni, 3 palme şi 4 moşi din Popa Paraschiv:
Popa cel Mare, Popa cel Mic, Burducesc şi Vâlcănesc iarăşi cu 1457 stânjeni, 3
palme 80 . La 1844 Ioniţă Lambru zis şi Mărunţelu executa o nouă măsurătoare
rezultând Scara moşiei Lopătari sau Charta de drepturi trecute toate apoi în
Aşezământul de drepturile moşnenilor Lopătăreni din comuna Lopătari jud.
Buzău 81 • Ioniţă Lambru s-a folosit de cele şapte liste de coborâtori de la 1816,
iar de lucrarea sa se vor prevala, cum mai aminteam, şi alţi hotarnici ce îi vor
urma pentru a lămuri drepturile a 700 de moşneni.
Logofătul Ion Lefter primea din partea moşnenilor Roşioreşti doi stânjeni
de moşie, în moşul Cârligesc de la Lopătari, pentru ajutorul dat de el în
procesul ce îl avuseseră cu Ioan Goidescu şi Tatu Bolovan. Moşnenii Lăbeşti şi
Cârligeşti în urma rugăminţilor lui Mihăilă Becu îi vor dărui acestuia 18
stânjeni în moşia Lopătarilor, dar condiţionat. Astfel, nici Mihăilă şi nici
urmaşii săi nu aveau voie să vândă stânjenii amintiţi, iar în cazul în care se
întrevedea o asemenea tentativă moşnenii îşi rezervau dreptul de a anula dania
din 15 aprilie 1844. În acelaşi an moşnenii Tescăneşti dăruiau şi ei şase
stânjeni, din hotarul Lăbesc, tot logofătului Ion Lefter pentru serviciile pe care
acesta le adusese cetei 82 . Mai primea logofătul 30 de prăjini de fân de la preotul
Nicolai „în faţa Vulturului alături de Bucur Brebean" în urma unei alte
înţelegeri. O suprafaţă mult mai mare, 20 de stânjeni, o primea logofătul Lefter
la 4 iulie 1845 din partea lui Răducan şi Ion Vâlcan. Aceştia făceau dania după
ce intraseră în posesia a 120 de stânjeni în moşia Vâlcănescu din hotarul
Lopătarilor în urma ajutorului primit de la logofăt pe parcursul procesului cu
trei moşi Popescu 83 . Este perioada în care ing. Ioniţă Lambru face amintita
hotărnicie a moşiei Lopătarilor şi pe baza unui copii-extract, autentificată de
primărie la 1902, apar moşnenii Dragnea sin Zota, Ion Frăţilă şi casa Bratosin.
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Ibidem„ III/53; IIl/54.
Ibidem., XXXVIII/22.
S. Tudor, op. cit„ p. 988.
Ibidem.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, LVl/72.
Ibidem„ LVI/80.
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Monahul Dionisie de la schitul Găvanul era acel care vindea la 31 ianuarie
1846 lui Stoica şi Dragomir Tulin zece stânjeni în moşia Lopătarilor înscrisul
fiind adeverit de aleşii satului. Urma ca aceiaşi achizitori să cumpere, la 24
iulie, doi stânjeni de la Voica, soţia lui Tănase Bostan, iar a doua zi un stânjen
de la Manea Cârneciu.
Cu sigiliul satului se autentifica, în 20 februarie 1846 şi diata lui Stan
Grozavu pentru fiul său Neagu, fiica Nastasica şi ginerele Stoica prin care le
lăsa acestora o parte de moşie în hotarul Creveleşti 84 . Vavila monahul, fiul
preotului Toader Lopătăreanu vindea tot în 1846 logofătului Ioniţă Heraru 16
stânjeni ce reprezentau partea sa din Lopătari preţul convenit fiind de 51 de lei
stânjenul 85 .
Erau situaţii în care se produceau, în cadrul obştii, şi răscumpărări şi
cazul lui Ion Lefter, care în iulie 1846 răscumpăra cinci stânjeni de la Ion
Heraru, este ilustrativ. Foarte adevărat că se profita şi de prezenţa în sat a
inginerului Ion Lambru care va întocmi documentele necesare tranzacţiei.
Juraţii satului adevereau în 25 februarie 1847 zapisul prin care Stanciu, fiul lui
Mănăilă Burducea împreună cu fratele său Constantin vindeau partea lor de
moşie lui Dragomir Tulin pentru suma de 200 de lei cu care acesta îi
împrumutase. Tot logofătului Ioan Lefter îi cedau un stânjen de moşie
Dragomir şi Stoica Tulin în contul unor bani împrumutaţi de la acesta în 1847,
iar în 12 martie acelaşi logofăt primea din partea lui Ion Vâlcan trei stânjeni tot
pentru ajutorare în procese.
La 1847 urma un alt proces cu Iancu Caloian pentru venitul moşiei lor86 .
Fraţii Ştefan, Filip şi Nicolae Buzea îl împuterniceau ca vechil pe Stoica Tulin
în procesul ce îl aveau cu Stoica Buzea la 4 octombrie 1850 pentru o bucată de
pământ. După ce în aprilie peste 70 de moşneni, sub povara datoriilor,
semnaseră tranzacţia cu Gheorghe Gherman acesta se va învoi cu moşnenii, la
20 octombrie 1850, să renunţe la dreptul său de stăpânire pe 45 de ani asupra
munţilor Lopătari, Măceşiul, Runcurile, Brezău şi Claşina (Clajna). In
schimbul acestei renunţări moşnenii urmau să-i vândă de veci munţii Măceşiul
şi Claşina şi să angajeze ei un hotarnic pentru a face măsurătorile 87 • Odată
fixate drepturile fiecărui moşnean, prin Cartea lui Lambru, dreptul de
protimisis începe să fie neglijat, iar achizitorii de terenuri abundă în deceniul
cinci din secolul al XIX-iea. Astfel, subarendaşul moştenitorilor Hrisoscoleu,
clucerul Niţă Slăniceanu, ajunge să cumpere aproape o mie de hectare,
84

85
86
87

Ibidem., IIl755.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău. Condici, dosar 7 /1847, f. 24.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 52811847, f. I.
Idem, colecţia Documente, III/60. Cu un an mai devreme Gh. A. Gherman reuşise să
cumpere arenda munţilor Lopătari de la Nicolae A. Gherman; cf. Idem, fond Tribunal
jud. Buzău, Condici, dosar 10/1850, f. 47-48.
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Heraru 750 ha, moştenitorii pitarului Nicolae Berhă 1.800 ha,
etc. Tot din neamul Berhă, Ion şi Mihail Berhă din Săpoca vindeau 28 de
stânjeni din moşia Lopătari logofătului Ion Feraru pentru 1.120 lei, între
martori apărând preotul Ştefan, Ion Morar şi Stoian sin Gheorghe 88 .
Neînţelegeri interveneau între Lopătăreni şi hotarnicul Alecu Lambru în
urma alegerii moşiei lor la 1851 89 . Este momentul în care Stoica Dascălul şi
Stan Brebea se judecă şi ei cu moşnenii pentru părţile lor de moşie, dar şi cel în
care hotarnicul Zamfir Antonie invita, în februarie 1851, pe moşnenii
Lopătăreni ce stăpâneau moşia Berhulească şi pe vecinii acesteia să aducă
actele de proprietate. Lopătărenii vor fi somaţi, în aprilie, de amintitul hotarnic
ca până la 15 mai să se prezinte cu numele celorlalţi codevălmaşi. În
proximitate, la Niculeşti, se efectua hotărnicia moşiei Berhuleasca alegându-se
părţile de moşie ale Lucsiţei Berhuleasca de partea Gur~uiască şi aceea a
moşnenilor Răducan Strechie şi Mihai Gurgui cu cetaşii lor 0 . Iancu Caloian îi
va chema la judecată pe moşneni, dar li se va alătura lor şi celor din J urubeşti şi
din Mânzăleşti într-un proces cu mănăstirea Vintilă Vodă pentru moşiile
.
. B uştea 91 .
T rest10ara
ş1
Ion Goidescu şi Tatul Bolocan, pentru o bucată de pământ în hotarul
moşiei Lopătărenilor, ajungeau la 1852 să se judece cu aceştia fără a ţine cont
de cheltuielile ce se anunţau a fi destul de mari 92 . Tot acum, la 18 iunie, Ioniţă
Lambru finaliza o hotărnicie a moşiei. Ioan Caloian în 5 iunie 1853 pentru
verificarea semnelor de la moşia Trestioara (Buştea) îi chema pe moşnenii
Lopătăreni la faţa locului. Se mergea ,,În vale la Posadă despărţitoare de
Menedicul Episcopiei, Lopătari, în sus la Bă~ica din Curmătura Sălcii, în sus la
marginea lui Anghel Roşca despre răsărit" 9 . Apelul lui D. Goidescu şi al lui
Ion Bolovan în procesul cu Lopătărenii se judeca în 5 septembrie. Acum li se
cerea acestora să aducă în pretoriu trei martori „spre dovedirea cererii lor"
asupra unei. l"1vez1·94 .
Pentru unele cheltuieli de judecată nerecuperate S. Dobrorei, Ion Lefter şi
casa răposatului Ioan Slăniceanu porneau un proces la 22 iulie 1854. De pe
acum Sfatul satului începe să se implice tot mai mult în viaţa comunităţii şi
aceasta sub controlul din ce în ca mai eficient al administraţiei judeţene şi nu
numai. Va sosi la acest Sfat, în 7 ianuarie 1855, porunca subocârmuirii plaiului
prin care se cerea cercetarea jalbei depuse de Ghencu Bucur care arăta că fraţii
88

Ibidem., dosar I 011850, f. 64.

89

Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 2/1851, f. 2-5.
Idem, colecţia Documente, V/ 250.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 198/1851; 199/1851.
Ibidem., dosar 936/1852, f. 1-3.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, III/65.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 17/1853, f. 91 v.
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săi

nu doreau să-i dea partea sa din patru stânjeni răscumpăraţi de el şi nici
zapisul acestei tranzacţii 95 . Peste câteva zile sosea şi ordinul de a se cerceta
dacă era cazul punerii în drepturi a logofătului Vasile Moisescu, pentru partea
de moşie câştigată în hotarul Lopătari, în urma unei hotărâri judecătoreşti, ceea
ce este straniu. Acesta se judecase cu Nicolae şi cu Gheorghe Buriş şi pentru
drepturile de clacă 96 •
Se poate adăuga imaginii implicării subocârrnuirii şi porunca acesteia din
31 octombrie 1855 când cerea ca Sfatul să-l oblige pe Moise Bucur să se
prezinte cu şapte sfanţi în urma pierderii procesului cu decedatul pitar N.
97
Berhă •
La 4 ianuarie 1856 intervenea raportul Sfatului către subocârrnuirea
Slănicului prin care se comunica că moşnenii au lucrat 69 de zile cu doi lei şi
zece parale la reparaţia clădirilor de graniţă 98 . Şi tot pentru o problemă militară,
întreţinerea a trei recruţi, pârcălabul Dinu Pruteanu cu deputaţii satului înaintau
suma de 173 de lei, la Beceni, în 20 ianuarie 185699 .
În scris Sfatul satului Lopătari se adresa subocârrnuirii de Slănic, la 28
ianuarie 1856, arătând că Toma Pâcleanu, Stan Mărgăritescu şi Atanasie Pipie,
ce veniseră să facă socoteala moşiei moşneneşti, îi batjocoriseră pe moşneni 100 •
Ţinând cont de anotimp probabil pentru a se încălzi cei trei consumaseră peste
măsură rachiul de aici, renumit în zona Curburii. Existenţa unei pive este
amintită într-un raport al deputaţilor satului Lopătari din 18 februarie 1857
referitor la arderea casei lui Grigore, fiul lui Ioan Baraboi 101 •
Intervenea porunca subocârmuirii din 16 august 1857 către sfatul satului
în privinţa celor 50 de stânjeni pe care praporgicul A. Pipie şi pităreasa Lucsiţa
Pipeasca îi ipotecaseră pentru 140 de galbeni luaţi de la marea logofeteasă
Lucsiţa Blaremberg. În 9 septembrie sfatul satului arăta că cei 50 de stânjeni
aparţinuseră lui Ioan Slăniceanu, apoi lui Fănică Petrăchescu care i-a vândut
nepotului Ghiţă Dăscălescu ascendent al lui A. Pipie.

95

Idem, colecţia Documente, V/308.

96

Ibidem„ V/309. Sfatul satului înainta către subocârmuire la 17 ianuarie 1855 un raport prin
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care făcea cunoscut că Gh. Buriş era clăcaş pe moşia logofătului Moisescu datorându-i
acestuia claca. Buriş, ginerile lui Nicoale Popescu, reclamase abuzul lui Moisescu arătând
că cei nouă stânjeni, pentru care i se pretindea clacă, îi avea de zestre. În 31 ianuarie Sfatul
revenea şi arăta că cei nouă stânjeni îi stăpânise Buriş după căsătorie. Şi pentru ca situaţia
să fie şi mai „clară" venea porunca subocârmuirii din 18 februarie prin care se cerea
impunerea la clacă a lui Gh. Buriş către logofătul Mosescu.
Ibidem., V/318.

Ibidem.,
Ibidem.,
Ibidem.,
Ibidem.,

III/68.
V /321.
V I 324.
III/70.
https://biblioteca-digitala.ro

Câteva cuvinte despre

moşnenii lopătăreni

151

La solicitarea subocârmuirii de Slănic de la Lopătari pleca, în 16
noiembrie 1858, un raport, semnat între alţii şi de D. Cucu, I. G. G.
Jurubescu 102 , în care se arăta că pitarul Mihalache Râmniceanu nu era moşnean
şi că cei 30 de stânjeni de moşie, pe care îi constituise drept dotă pitarului
Mihalache Pleşoianu, erau cumpăraţi 103 • Era una din manevrele mai vechi a
micii boierimi de a se infiltra forţat în obşte.
Cu Vasile Boerescu avuseseră moşnenii neînţelegeri la 1850 deoarece
acesta, ca urmaş în drepturile lui D. Hrisoscoleu, dar şi pe o propunere mai
veche solicitase doi munţi - Măceşul şi Smoleanu - în proprietate definitivă
104
pentru a renunţa la cei 80 de ani „conveniţi" la 1818
Gheorghe şi Ion Goidescu, fiii lui Ion Goidescu la 1859 se aflau în proces
cu Lopătărenii care nu mai vroiau să le recunoască stăpânirea în moşia lor
deoarece cei doi Goidescu îşi pierduseră documentele. Se vor aduce documente
vechi între care şi unul din 27 mai 1781 de către C. Don procuratorul fraţilor.
Documentul ce avea semnăturile uncheaşului Voinea Dimian, Pavel Diaconu şi
ale altor Lopătăreni menţiona pe o baba Dragomira de unde propunerea ca toţi
ce descindeau din ea să aibă „îndestulare". Moşnenii din Lopătari vor câştiga,
dar se va veni şi cu părere separată, de „neunire" din partea unui membru al
completului de judecată 105 . În perspectiva micului chef care urma după, dar şi
din prietenie, la 14 septembrie 1859 moşnenii Simion, Zota şi Ioniţă Roşior
adevereau zapisul prin care Stoica Bolovan, Ilie Goidescu şi Vasile Goidescu
vindeau partea lor de moşie din Lopătari lui Dragomir. Decesul hotarnicului
Ioniţă Lambru rezulta dintr-un raport al Sfatului satului de la 24 noiembrie
1859 referitor la stânjenii nedefiniţi ai lui Atanasie Popa şi Andrei Berhă. În
document se făcea menţiunea expresă că aceştia nu-şi primiseră ţidulele
datorită expierii hotarnicului. Un document interesant legat nu numai de
economic era eliberat de Sfatul satului lui Marin Surlă la 27 mai 1860.
Conform acestuia M. Surlă putea trece la văratic cu 535 de oi, 404 miei şi 194
de berbeci, 370 noatene, 4 ţapi dar după ce se prezenta cu hârtia la Biroul vămii
102

103
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Este una dintre primele semnături cu iniţialele înaintaşilor săi până acum apărând
sintagmele obişnuite de sin, vnuc, zet, etc.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, III/72.
În 1860 V. Boerescu va obţine prelungirea termenului de arendă cu încă zece ani în urma
procesului ce-l intentase moşnenilor răzgândindu-se în privinţa celor doi munţi amintiţi ut
supra. Trebuie menţionat că Boerescu subarendase păşunile clucerului Slăniceanu
(Trapizu) de la Nicoleşti, cel care le va face viaţa un infern celor de aici. Obţinând în 1892
încetarea prevederilor contractului din 1822, moşnenii se vor deda la acte de devastare a
pădurilor şi de aici apar o serie de conflicte grave în cadrul obştii. Anarhia ce se extinde va
duce la vânzarea părţilor obţinute de către străinii din obşte şi Dragomir Deşliu va fi
fruntaşul care va încerca să limpezească situaţia gestiunii, fapt ce-i va aduce sfârşitul
tragic.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, Condici, dosar 26/1859, f. 6.
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de la poteca Lopătari. Deocamdată acesta este prima şi singura ştire despre
existenţa unui asemenea oficiu în plaiul Slănicului 106 . Moşnenii Lopătăreni îl
vor cere, la 1860, ca hotarnic pentru partea dinspre Creveleşti pe Ion
Murgescu, deoarece aşa cum aminteam Ioniţă Lambru decedase. În 12 iunie
Judecătoria Buzău îi comunica lui Bucur Briceanu şi fraţilor acestuia că pentru
a se pune în aplicare o hotărâre, ce îi privea, în procesul ce îl avuseseră cu
moştenitorii pitarului N. Berhă, pentru măsurarea unor stânjeni în hotarul
moşiei, trebuiau să fie prezenţi la faţa locului. Preţul mediu de 27 de lei per
stânjen rezulta dintr-o tranzacţie din 25 august intervenită între Stan Cârneciu
şi Gh. Heraru 107 • Îşi alegeau moşnenii din nou vechili la 16 decembrie 1860
pentru procesul lor cu Gh. Gherman. Urmau să ia calea judecătoriei buzoiene
Toma Pâcleanu, Ion Lefter, Stoica Tulin şi Stoica Dobrotă. Se avea în vedere şi
planul executat de către Ion Murgescu şi procesul se va desfăşura şi în anii
următori.

cu un hotarnic era menţionată la 15 martie 1861 „ca să ne
desparţă părţile noastre de moşie ce le avem în hotaru Creveleşti potrivit
ţidulelor ce avem la mâinile noastre atât cei cu hotărâri cât şi cei ce nu suntem
închinaţi la datoria vânzărilor către răposatul Ion Budişteanu şi fiindcă nu mai
putem stărui în devălmăşie cu arătaţii vânzători" 108 • Semnau un Radu
Tătulescu, Leu Bâtcă, Radu Spătaru, Leu zet Ion Tureacu, Ene sin Petre Panu,
D. Floroiu şi alţii. Subprefectura de Slănic 109 se adresa Sfatului satului, în 18
martie 1861, cerând ca acesta să pună în vedere moşnenilor că nu au dreptul să
vândă sau să arendeze munţii Brezoiu şi Crucişoara fără a avea şi
consimţământul a trei din codevălmaşi lor şi anume Andrei Berhă, Dim.
Beşchia şi Toma Pâcleanu - „să daţi în cunoştinţă moşnenilor că nu sunt în
drept să arendeze acei munţi fără consimţământul şi al reclamanţilor" 110 .
Vânzările din trecut se răzbunau acum blocând drepturile moşneneşti. Ţinând
O
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învoială

Idem, colecţia Documente, III/79.
Ibidem„ IIl/81.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 371/1861, f. I. Vezi legătura cu
Creveleştenii din plaiul vecin.
Asupra instituţiei va acţiona, în principal, legea pentru organizarea autorităţii
administrative, nr. 3319 din 4 octombrie 1892, publicată în „Monitorul Oficial" nr. 169,
din I I 13 noiembrie 1892. Conform legii, subprefectului îi reveneau îndatoriri de interes
general plus atribuţii speciale în calitate de ofiţer al poliţiei judiciare sau ca agent
guvernamental aflat sub autoritatea prefectului. Unele încercări de reformare se vor
înregistra la 1904 prin legea nr. 1621, la 1908 odată cu legea nr. 22 şi apariţia
administratorilor de plasă, dar şi în 1925 când apăreau preturile. Evoluţia va continua prin
alte acte cu caracter normativ din 1929, 1930, 1934, 1938, 1942-1943, 1949 şi 1950 când
prin legea nr. 5 din 7 septembrie se ajungea la desfiinţarea preturilor şi a judeţelor
adoptându-se modelul sovietic al raioanelor.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, V/416.
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cont de vârsta înaintată şi starea de sărăcie a moşnenilor Gh. I. Dogaru, Dinu I.
Labă şi Radu Dragomir Coşconea la 21 martie 1861 preotul Costache şi
pârcălabul satului se declarau de acord ca să li se dea un ajutor consistent de la
cutia satului. Situaţia nu era şi nu va fi singulară şi mulţi vor fi moşnenii zonei
şi Curburii care, zdrobiţi de o fiscalitate extraordinară, de cheltuielile
numeroaselor procese se vor stinge agonic, dar demn. Nemulţumirile
îngrijitorului Sărăturilor de la Focşani duceau la adresa subprefecturii Slănic
din 18 aprilie 1862 prin care se solicita numirea a cinci noi paznici în locul
celor destituiţi la cordon. Era un nou semn că vechiul privilegiu în privinţa sării
era acum apanajul statului precum şi că paza frontierei şi a malurilor de sare
era o problemă ce preocupa 111 • Un mic beneficiu mai rămânea deoarece atunci
când s-a ordonat sistematizarea satelor, în baza prevederilor Regulamentare,
cei ce păzeau malurile de sare de la Saac şi Buzău vor fi amânaţi 112 • Moşnenii
Lopătăreni au fost şi ei unii dintre cei mai aprigi reprezentanţi ai moşnenilor de
la Curbură fiind întrecuţi, în apărarea proprietăţilor, numai de cei de pe valea
Buzăului. Calitatea de moşnean era contestată, prin impunerea la plata
icusarului pentru fumărit, pentru Gheorghe, ginerele lui Stoica Gh. Perigu, Ion
Bălan şi Neagu Grozav de la Lopătari. De aici reclamaţia acestora către
subprefectura de Slănic şi raportul din 10 martie 1862 al sfatului satului 113 •
Deputaţii satelor Mânzăleşti şi Poiana Ascunsă vor fi aceea care adevereau un
înscris în care se consemnaseră tăierile făcute de moşnenii Lopătăreni în
pădurea de pe moşia Cleajna şi Măceşu a lui Gherman pentru a se putea
recupera daunele 114 • Procesul se va declanşa şi la 16 ianuarie 1861 judecătoria
de la Buzău fixa un nou termen de judecată 115 • După 1864 vor surveni o serie
de schimbări şi în cadrul obştilor mai bogate acestea atrăgând ca un magnet
vecini mai puţin cuprinşi, dar dornici de a intra în sânul acestora fie şi ca
moşneni vitregi. Pe de altă parte procesul de diferenţiere se va accentua, iar
marea masă a moşnenilor a preferat sau a fost nevoită să rămână în indiviziune
rezultând, mai târziu, o înmulţire, pe aceeaşi suprafaţă, a membrilor obştei 116 •
Toma Pâcleanu ajungea la 28 ianuarie 1868 să se opună sentinţei nr. 88/1866
dată în procesul ce îl avusese cu moşnenii pentru o datorie rezultată din ierbărit
şi din exploatarea pădurilor.

111
112

113
114
115
116

Ibidem., III/89.
Ilie Corfus, Încercări de sistematizare a satelor din Ţara Românească sub Regulamentul
organic, în „Revista Arhivelor", X, 1967, nr. 2, p. 202.
Arh. Naţ. Buzău, colecţia Documente, V/430.
Ibidem., 11178.
Ibidem., III/86.
I. C. Filitti, Neînţelegerea chestiei ţărăneşti şi urmări dăunătoare în ultimul veac,
Bucureşti, 1937, p. I.
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Un document tranzacţional din 20 februarie 1868 a mai supravieţuit spre
noi datorită cererilor făcute de Comisia de stabilire a drepturilor moşneneşti de
la 191 O. Astfel, la 1868 Mihai Coşconea în prezenţa martorilor Mihai Şoimaru,
Cârstea Moise, Stoica Stan, V. Drăguţ şi alţii, vindea lui Dragomir Matei
117
Crăciun un stânjen în hotarul Lopătarilor, moşul Popa cel Mare . Dacă la
1855 se numărau în zonă 145 de moşneni indivizi, la 1899 cele 4.000 ha erau
stăpânite de 28 de moşneni din Chiorăscu (Drăgăneşti), de 50 de moşneni din
Jurubeşti, de 38 de moşneni din Brebu, de 88 de moşneni din Lopătari, 56 din
Luncile şi de 22 din Terca. Cetele devălmaşe erau cele ale Lăbeştilor,
Cârligeştilor, Berhuleştilor, Vâlcanilor, Burduceştilor, Popa ăl Mare şi Popa ăl
Mic. În urma pronunţării sentinţei nr. 88/1866 dată în procesul moşnenilor cu
Toma Pâcleanu, pentru o datorie de bani din dreptul de devălmăşie din ierbărit
118
şi exploatarea lemnului, ultima ceată va ajunge să o conteste •
Prezenţa ing. Antonie Borna se datora demersurilor ministerului
Finanţelor şi a autorizaţiei Tribunalului Buzău din 5 noiembrie 1869 pentru a
hotărnici Muntele Furu Mic proprietate a statului fostă moşie a Episcopiei
Buzău. El va convoca vecinii pentru 21 şi 31 iulie 1871 să fie prezenţi la
începerea lucrărilor. Aceştia erau Dimitrie şi Menelas Ghermani, Elena
Florescu - pentru moşia Bisoca sau Floreasca, moşnenii Goideşti, casa
răposatului prinţ C. Ghica, moşnenii din Vrancea pentru muntele Vetrila. In 21
iulie 1871 la faţa locului reprezentantul ministerului Finanţelor va prezenta o
carte de mărturisire din 5 noiembrie 1847 a logofătului Ion Sibiceanu. El, ca
epistat de peste 30 de ani al prinţului, recunoştea că, până a nu fi domn al Ţării
Româneşti, C. Ghica stăpânise munţii Picioru Capri, Muşica Furul Mic, Lacul
lui Vintilă Vodă cu Picioru şi Pietrele Fetii „iar în urma anului 1833 pe când au
intrat ca ban au intrat iară în stăpânirea Episcopiei Buzău precum a fost mai
înainte" 119 • Cu stânjenii Şerban Vodă moşia avea 7561 pogoane plus 920 de
stânjeni pătraţi sau 3.771 ha. Un alt inginer hotarnic, care se va implica în zonă,
va fi Em. Mehtupciu zis şi Make (1871). El a fost adus de moşneanul Al. T.
Pâcleanu nemulţumit de partea ce îi revenea în cadrul obştei. Vor izbucni
scandaluri urmate de izgonirea hotarnicului de către restul moşnenilor. Ing.
Anton Borna, împreună cu moşnenii, stabilea la 27 septembrie 1874 hotarele
dinspre Furul Mic moşie a statului şi Măceşu (muntele Lopătari) proprietate a
obştei. Hotarul pornea dinspre „vârful Măluşelului ce este dinspre râpa cu
crucile lui Martin, şi dinspre moşia Bisoca sau Floreasca de aici spre nord prin
117
118
119

Arh. Naţ. Buzău, fond Judecătoria Beceni, dosar 43/191 O, passim.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 31/1867, f. 1.
Antonie Borna, Carte de hotărnicie a muntelui Furul Mic sau Muşa Mică cu Neharna
proprietate a statului fost-a Sf Episcopii de Buzău din districtul Buzău, Bucureşti, 1871,
p. 1.
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semnul de muşuroi din Boldanu ce este în dosul Furului unde se împreună şi
Măceşul" 120 • Hotărnicia de la 1886 pentru Furul Mic şi Muşa Mică cu Nehama
va fi contestată în instanţa buzoiană de către moşnenii nemulţumiţi 121 • Şi aveau
dreptate să fie nemulţumiţi deoarece foarte târziu, în ianuarie 1927, ing. C.
Apostolescu arăta că atunci, la 1886, ing. Gh. Maxen la cererea Tribunalului
Buzău, care judeca procesul lor cu statul, stabilise semnele după harta de stat
major ce avea scara de 1/100.000 ceea ce contravenea regulamentului
hotămiciilor 122 • Un articol în apărarea primarului Dragomir Beşliu apărea în
vara lui 1896 în urma judecării acestuia de către Curtea cu Juri din Bucureşti
pentru omor în complicitate. În articol se spunea că primarul era „un moşnean
activ şi inteligent, care prin stăruinţele, ce a pus, a reuşit a scoate moşia
moşnenilor Lopătăreni din mâinile unor persoane, care o posedau prin
moştenire de la defunctul Gherman, care o uzurpase de 76 de ani" 123 • În
continuare se arăta că tot primarul Beşliu susţinuse interesele moşneneşti faţă
de unii vecini rapaci de unde inamiciţii sporite şi implacabile. Producerea unei
crime în Lopătari va fi ocazia ce se aşteptase în ecuaţia de compromitere a
mândrului primar de unde procesul urmat de condamnarea la 4 ani închisoare şi
amenda de 4.000 de lei. Atacul cel mai dur se va dezvolta asupra medicului
Lazăr Suceveanu (Lazăr Veniamin) care „ca israelit urma să depună jurământul
ca martor în procesul lui Beşliu, în religiunea mozaică, dânsul însă, la
adăpostul numelui său românizat, a avut curajul să depună jurământul pe cruce
ca (şi) cum ar fi fost creştin şi fiindcă după religia sa asemenea jurăminte nu-l
leagă întru nimic faţă de conştiinţa sa, a făcut declaraţiuni foarte apăsătoare
pentru Beşliu". În opinia ziarului declaraţiile medicului de plasă s-au dovedit a
fi capitale în condamnarea lui Beşliu şi pentru a se da greutate prezentării
faptului se amintea că redacţia poseda actul de naştere al medicului precum şi
124
Monitorul Oficial pentru schimbarea numelor •
Nicolae N. Berhă era cel care la 8 iunie 1898 vindea lui C. N. Ştefănescu
Savigny o suprafaţă de teren cu 60 de lei stânjenul 125 • Vânzătorul, moşnean în
cadrul obştei, moştenise această suprafaţă de la tatăl său, dar şi de la unchiul
120
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Arh. Naţ. Buzău, fond Direcţia IV Silvică, dosar I /1923, f. 14. În 21 iulie 1871 moşnenii
Ion Cachiţu, Cristea Moise, Stan Andrei şi Ghica Moise îi prezentaseră un zapis de
învoială din 9 aprilie 1794, întărit de domn, din care rezulta că moşnenii închiriaseră
munţii Brezău, Runcu şi Măceşu şi poiana Lopătărerască „adică toată moşia numită
Lopătari" lui Tumavitu pentru 15 ani.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 18/1886, f. I.
Idem, fond Direcţia IV Silvică, dosar 1/1923, f. 15.
„Ordinea", II, nr. 55, din 11 iulie 1896, p. 2-3.
Nu putem şti cine din redacţia săptămânalului lui C. Jalova a scris articolul deoarece, în
tradiţia epocii, acesta nu era semnat.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, secţia II-a, dosar 268/1912, f. 7, 66.
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Andrei N. Berhă. Hotărâţi în a nu mai permite infiltrări printre ei moşnenii,
la 30 ianuarie 1904, cumpărau de la fraţii Mihail şi Alexandru Polizu
Micşuneşti „650 stânjeni cu toate drepturile lor de peste tot hotarul ( ... ) atât
partea aleasă cât şi partea ce se află în devălmăşie cu moşnenii Lopătăreni şi cu
toate drepturile lor precum: din apă, din piatră, din izlaz, din vatra satului, din
fâneţe, din păduri, din munţi şi din vaduri fără să ne rezervăm nimic pe seama
126
noastră" • Se va continua această mişcare la 24 mai 1904. Astfel, de la gen.
Al. D. Pâcleanu cumpărau pentru 36.000 de lei 300 de stânjeni ce reprezentau,
aşa cum afirma vânzătorul, „toată partea mea de moşie ce o am moştenire de la
moşul meu Niţă Slăniceanu şi părintele meu".
Interesant, dar şi de această dată se păstrau în document formule ce ţineau
de epoca evului de mijloc amintindu-se că stânjenii de fâneaţă, islaz, pădure,
loc arabil, cămine de casă, vaduri erau „din apă, din piatră cu toate drepturile
de peste tot hotarul moşiei Lopătari, plaiul Slănic, judeţul Buzău, partea aleasă
cât şi aceia ce se află în indiviziune cu toţi moşnenii" 127 . Moşnenii nu
avuseseră toţi banii ei achitând, la înregistrarea tranzacţiei, 11.000 de lei
urmând ca restul să fie plătit la 1 septembrie acelaşi an.
Între zecile de moşneni care semnau actul - redactat de către învăţătorul
de la Mânzăleşti, N. Deşliu -, se numărau I. N. Jurubescu, M. Şt. Iordache, S.
Gh. Anghel, D. Gh. Ungureanu, I. I. Păltineanu, Gh. Roşioru, Stanciu Labă,
Gh. D. Buzea, Crăciun M. Crăciun, I. V. Dobrotă. Judecătorul N. N. Papadat
împreună cu grefierul N. I. Rădulescu de la instanţa buzoiană se deplasau la
Lopătari pentru a verifica certificatele medicale şi starea de sănătate mintală a
doi dintre moşneni - N. Moise şi N. S. Tulin - ce urmau să-şi dea şi ei
consimţământul asupra tranzacţiei. Momentul este important pentru obşte
deoarece la aceeaşi dată aceasta se împrumuta cu 18.000 de lei de la fraţii
Mihail şi Alexandru Polizu Micşuneşti punând gaj moşia cumpărată de la
aceştia cât şi aceea achiziţionată de la gen. Pâcleanu.
Un fenomen de împământenire va fi semnalat la Lopătari prin venirea a
numeroşi vecini astfel că „încetul cu încetul numărul emigranţilor avea să-l
întreacă pe cel al populaţiei locale, mulţi dintre ei reuşind să-şi însuşească cât
mai multe titluri de proprietate. În felul acesta, mare parte din proprietatea din
Lopătari a moşnenilor a trecut în posesia emigranţilor. Ulterior, emigranţii
având oarecum preponderenţă asupra moşnenilor întreaga conducere a
intereselor obştii a ajuns în mâna moşnenilor vitregi care, recurgând apoi la
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Ibidem., f. 21; În 1912 av. Em. Pantazi va soma obştea de la Lopătari spre a-i plăti suma de
30.000 de lei cu dobânda de 12% din iunie 1898 la zi deoarece N. N. Berhă rămăsese dator
la Micşuneşti pe când efectuase o tranzacţie cu terenuri.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, secţia I-a, dosar 5/1904, f. 86.
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împrumuturi cu dobânzi mari pe care localnicii nu le-au mai putut plăti, au
reuşit să-şi însuşească părţi însemnate din obştea moşnenilor şi răzeşilor" 128 •
Referitor la unele încercări de limpezire a situaţiei se poate aminti, la
1901, aceea a ing. Gh. Florescu care se va retrage pentru neachitarea sumelor
cuvenite pentru o hotărnicie deoarece unii moşneni nu doreau ieşirea din
indiviziune ce ar fi urmat desăvârşirii lucrării. Şi eforturile lui Ion Moraru la
129
1906 vor avea parte de nefinalizare prin decesul acestuia • Acum D. Serbescu
- Lopătari, puternica personalitate de pe Valea Slănicului, imprima la
tipografia Ioan Călinescu de la Buzău lucrarea sa dedicată moşnenilor.
Tensiunile în sânul comunităţii erau la o cotă maximă şi autorul nu va ezita să
folosească sintagma de dezastru social. Afirmaţia era reală şi moşneanul o va
exemplifica prin cele 1.040 de procese ale moşnenilor numai în intervalul
ianuarie - septembrie 1906. Făcând o analiză, dureroasă, a evenimentelor grave
produse numai în ultimii zece ani autorul le şi ilustra ,,În 1898 locuitorul
Nicolae Oprea Oancea e omorât cu toporul de vecinul său Constantin Tătulescu
şi alţii pentru că voiau să se facă stăpâni cu <<hapşa>> pe locul de casă al
acestuia. În 1905 moşneanul Dragomir Beşliu e împuşcat pe fereastră noaptea
de locuitorul Gheorghe Coşconea, pentru că cel dintâi împreună cu obştea
satului voiau să ia din posesiunea omorâtorului un loc de fâneaţă pe care acesta
îl stăpânea <<pe nedrept>>. Unul prin 1895 e ars de viu în pădure, unul omorât
cu pietre, doi omorâţi cu ciomagul, cinci spintecaţi cu cuţitul, doi aruncaţi în
prăpastie şi în fine s-ar mai rutea cita o mulţime de odioase cazuri ca acestea,
dar credem că e destul atât" 30 . Sosirea inginerilor Stino şi Ghiţun va duce, în
I 908, la acţiunea de peri metrare a moşiei moşneneşti şi stabilirea de drepturi
pentru fiecare moşnean.
Petre Giurgea administratorul moşiei Menedic, proprietatea lui C.
Ştefănescu Savigni, pentru tulburare de posesie, îi chema la judecată în Buzău
pe Radu Dobre şi pe alţi moşneni. Cu un an mai devreme moşnenii Lopătăreni
porniseră şi ei un proces pentru dezrobirea munţilor lor urmând să achite o
despăgubire de 45.000 de lei sumă pe care, şi la 1911, nu reuşiseră să o
acopere 131 • Promulgarea Codului silvic şi obligativitatea efectuării
128
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Mircea Iosa, Obştea ţărănească î11 secolul al XIX-iea şi la începutul secolului al XX-iea,
Bucureşti, 2003, p. 165.
Arh. Naţ. Buzău, fond Obştea moşnenilor Lopătari, dosar 3/1916, f. 15.
D. Şerbescu - Lopătari, Proprietatea moşnenească în indiviziune. Studiu economicosocial, Buzău, 1906, p. 37.
Totuşi unii dispuneau de lichidităţi astfel, în 30 ianuarie 1904 se autentifica la Tribunalul
Buzău actul de vânzare prin care câteva zeci de moşneni achiziţionaseră, în funcţie de
posibilităţi, teren de la fraţii Polizu-Micşuneşti în hotarul Lopătari. Terenul vândut
aparţinuse înainte defunctului C. N. Ştefănescu Savigny, nepotul lor, care îl achiziţionase
de la Nicolae N. Berhă în 1898. Suprafaţa vândută de Mihail şi Alexandru Polizuhttps://biblioteca-digitala.ro
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va tulbura din nou viaţa obştei. Cert este că documentul va fi
gata peste 15 ani.
O copie din 1 iunie 1823 a diatei lui Gheorghiţă uncheaşul, ce făcea parte
din moşul Popa cel Mare, era adusă la comisia de stabilire a drepturilor
moşnenilor la 191 O. În documentul scris de preotul Necula şi adeverit de
martorii Mihail Becu şi Stoica Tulin testatorul, „cu limba sa", dar şi „drept în
frica lui Dumnezeu" îşi lăsa condiţionat cele mai preţioase bunuri „fiarele de
plug şi căldarea de rachiu". El cerea ca soţia sa şi fiul său Stoica să-i facă
sărindarele, stâlpii plus „fântână, oaie peste groapă şi orice va trebui
sufletului" 132 • La întrebarea privind ascendenţa şi drepturile, pusă de
judecătorul Orleanu din comisia de la 1910, Şerban R. Stănescu, N. I. Şt.
Dobrotă şi N. Dragomir Dobrotă declarau că „noi ne tragem din moşul nostru
D. Dragomir Dobrotă Popescu. Acest Dumitru a avut trei feciori Nicolae,
Stoica şi Dragomir". Urma descrierea altor descendenţi ai moşului menţionat
precum şi suprafaţa de 24 de stânjeni pretinsă la care se adăugau altele
cumpărate de înaintaşi de la alţi moşneni 133 . Interveneau din partea unor
moşneni, la comisia de la Lopătari, şi o serie de contestaţii. Astfel, Mirică
Plăiaşu, Stan Jurubescu, de fapt toţi Jurubarii prin care aceştia pretindeau
jumătate din moşul Lăbesc. Din partea Lăbeştilor, Stan I. Rădulescu nu
recunoştea pretenţiile Jurubarilor. Depunea mărturie în scandalul iscat un
Dragomir Crăciun de 78 de ani - „nu ştie ca Jurubarii să fi stăpânit în
drepturile Lăbeştilor", Ghica Moise de 87 de ani - „n-a auzit ca Jurubarii să
aibă vreun drept în Lăbeşti" şi Stan Jurubescu de 75 de ani care invoca actele
prezentate ce dădeau, în opinia sa, dreptate Jurubarilor. Între documentele
aduse se afla şi un act de vânzare-cumpărare din 12 mai 1847 al lui Ioniţă
Buzea dar fără elementele de autentificare 134 • În aceeaşi perioadă întrebat
Dimian C. Ceauş Niţu răspundea în faţa comisiei că el descindea din moşul
Cârligesc „şi anume din Ceauş Niţă unul din moştenitorii Cârligesc". Un alt
moşnean, Nicolae C. Coşconea, declara „am luat în căsătorie pe Anghelina
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Micşuneşti era de 650 de stânjeni, iar preţul a fost de 15.000 de lei. În aceeaşi perioadă
notarul comunei întocmea tabelul cu cei 458 de moşneni ai cetei Lopătărenilor din
Mânzăleşti, Măneşti, Trestioara, Goideşti şi Lopătari; cf. Arh. Nat. Buzău, fond
Judecătoria Beceni, dosar 42/191 O, f. 23.
Ibidem„ Arh. Nat. Buzău, fond Judecătoria Beceni, dosar 43/191 O, passim. Şi în pragul
mileniului III, la decesul soacrei sale, autorul a văzut respectarea obiceiului, cu darea oii
peste groapă, la Cislău pe valea Buzăului când fratele acesteia, Al. Teleanu, ţinea neapărat
la respectarea tradiţiei, în care crescuse, luptase şi în care va muri, în 2005, ca un veritabil
ţăran român ce şi-a iubit enorm pământul pe care, în ultimii ani ai vieţii, reuşise parţial să-l
recupereze.
Ibidem., dosar 401191 O, passim.
Ibidem„ dosar 42/191 O, passim.
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fiica lui Dobre Coman Ceauş Niţu, socrul meu ce se trage din moşul Cârligesc
şi ştiu că pe tatăl său îl chema Coman Ceauş Niţu" 135 •
Comisia de stabilire a drepturilor îşi relua lucrările în comună la 12
august 1911 în faţa ei prezentându-se Ion Stoica Ghencea care solicita
recunoaşterea unui stânjen, dar şi drepturile fraţilor săi Dragomir, Radu,
Vonstantin şi Maria. O parte din proprietatea revendicată acum provenea de la
Vasile Badalâc prin achiziţia făcută de tatăl lor la 1873. Comisia se va adresa
moşnenilor întrebându-i dacă au obiecţii faţă de revendicările fraţilor Ghencea
subliniindu-se că „n-a făcut nimeni nici o obiecţiune". Astfel că fiecare din
descendenţii lui Stoica Ghencea primeau 1 stânjen, 1 palmă şi 6 degete. Ion
Rădulescu solicita recunoaşterea drepturilor sale pe zece stânjeni ce îi veneau
dinspre moşul Popa cel Mic şi după cel Burducesc. În acest caz se va specifica
că „întrucât comisiunea nu are convingerea că actele depuse să fie alcătuite cu
bună credinţă" urma ca în faţa ei să se prezinte mai mulţi martori ca Ioana I.
Grăjdan, Sanda Radu Balica, Gh. T. Şolea, Nicolae Tulin şi alţii 136 . Urma D. G.
Ungureanu care solicita recunoaşterea drepturilor sale pe 4 stânjeni, 4 palme şi
5 degete lucru recunoscut de moşneni după care comisia va trece la întocmirea
schiţelor genealogice privind pe acesta.
Odată cu cei de la Lopătari la termenul fixat pentru 20-24 septembrie
1911 urmau a fi prezenţi la Buzău moşnenii Goideşti, moşnenii Poenari din
comuna Poeana, jud. Putna, moşnenii Nîrujeni din comuna Năruja, jud. Putna,
moşnenii Păltineni şi Menelaş Chircu. După diligenţe numeroase se ajungea la
procesul verbal nr. 7838, pe baza sentinţei nr. 417, prin care se confirma actul
de executare încheiat de M. I. N acian în 4 iunie 1913 pentru moşiile Furul Mic
şi Muşa Mică faţă de muntele Zănoaga (Penteleu) proprietatea moştenitorilor
Maican. Lopătărenii vor contesta procesul verbal din 4 iunie 1913.
La primăria Lopătarilor se prezentau din nou, la 30 septembrie 1911,
inginerii hotarnici D. Stino şi I. Ghiţun pentru a face o nouă hotărnicie. Ei au
fost angajaţi de preotul N. R. Stănescu, în aprilie, la cererea expresă a
moşnenilor. Dintre vecinii citaţi a se prezenta a fost de faţă numai inginerul
hotarnic C. Constantinescu de la Casa Pădurilor. Acesta va prezenta planul din
21 iulie 1871 şi cartea de hotărnicie de la 1874 a pădurii Furul Mic, hotărnicie
efectuată de ing. Anton Bordea, dar ale cărei hotare ridicau probleme de unde
decizia de a se merge pe teren. Hotarul în dispută era la nord „din muşuroiul de
la pârâul Secuiului, din dreptul Naharnei Mici, şi se termină la răsărit, în piscul
Măluşelului", etc. 137 • Hotarul spre Goideasa, proprietatea moşnenilor de acolo,
era la vest şi pornea de la Bolovanul Greului şi până la muşuroiul de pe pârâul
135
136
137

Ibidem., dosar 45/191 O, passim.
Ibidem., dosar 718/1921, f. 2.
D. Stino, I. Ghiţun, op. cit., p. 4.
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Secuiului, iar de la Bolovanul Greului se mergea în linie dreaptă la muşuroiul
lui Gogălnă şi de aici spre colţul grădinii lui Apostol Bolovan cu dr. Beşliu etc.
Cu Mânzăleştenii la răsărit hotarul pornea din vârful Măluşelului până la gura
scursurii Podul Calului şi mai departe din mijlocul Bahnei Măluşelului spre
pârâul Stepelor şi Lacul cu papură etc. Alte vechi hotare spre Meledic, spre
clăcaşii Buştea, cu Sărenii de pe Poiana Ascunsă, cu Creveleştenii din
Trestioara vor fi definite, acum, la 1911. Divergenţe se vor ivi la partea dintre
Furul şi pârâul Furul precum şi la Hobăiţa unde vor fi chestionaţi delegaţii
moşnenilor Neagu Roşioru şi Ion Stamate. La 1871 ing. A. Bordea beneficiase,
la stabilirea hotarelor, de declaraţia lui Sava Noapteş din Jitia (Rm. Sărat) şi de
cele ale unor ciobani aflaţi cu turmele în tranzit de unde neclaritatea acestora.
M. I. Nacian judecător la Tribunalul Buzău convoca pe reprezentanţii câtorva
obşti la 14 iunie 1913, în vederea executării unor sentinţe civile, mai precis a
celei destul de discutabile din 1883. Primeau astfel citaţii moşnenii din Năruja
şi cei Păltineni din judeţul Putna, cei din Goideşti reprezentaţi de D. Şt.
Ionescu, Radu Şt. Ionescu şi cei din Lopătări reprezentaţi de către Dumitru
Şerbescu - Lopătari 138 , D. Deşliu, D. Drăgan, C. I. Albu, D. Ungureanu, N. St.
Dobrută, N. C. Lefter, Ion Bănică şi alţii. Executarea s-a început cu fixarea
hotarului dinspre Ivăneţul Mare proprietatea moşnenilor Goideşti-Gorgăneşti.
Linia despărţitoare dinspre moşnenii Creveleşteni de la Trestioara pornea „Din
muşuroiul Petricicăi prin Piatra Veche cu semne de hotar, pe lângă Făgetul
Lefterarilor, hotarul urmează linia dreaptă, în piatra de hotar de pe malul drept
al pârâului Podenilor. Din această piatră, peste botul piscului din stânga lui,
peste pârâul Mocearului la muşuroiul de la Plopi" 139
Un eveniment, îndelung aşteptat de unii, se va petrece la 26 februarie
1916 când va sosi Comisia pentru stabilirea drepturilor fiecărui moşnean.
Aceasta era compusă din judecătorul Apostol I. Albu, Romulus Poenaru,
administratorul plasei Slănic şi va fi completată cu Petre Brăeşteanu notarul
comunei. După efectuarea prezenţei moşnenilor se va cere „Comisiei
moşneneşti", înfiinţată prin jurnalul din 11 ianuarie 1913, să-şi depună cele
138

Născut la Mânzăleşti ca al doilea copil al cuplului Radu şi Bălaşa Şerbescu, Dumitru
Şerbescu

Lopătari (5 mai 1883 -12 aprilie 1954) a fost o puternică personalitate a văii
nu numai în plan cultural. După ce a publicat studiul Proprietatea moşnenească
în indiviziune va ajunge în atenţia unor factori politici ca Spiru Haret, Simion Mehedinţi
bucurându-se, totodată, şi de aprecierea lui H. H. Stahl. A fost un aprig susţinător al
drepturilor moşnenilor de la Buzău înaintea plecării spre tranşeele Marelui Război. Soţia
sa, Maria Şerbescu, a făcut parte din reţeaua de rezistenţă anti-germană Societatea de
ajutorare („Societatea vrăjitoarelor") legată de grupul Vasile Chilian facilitându-se, astfel,
trecerea în liniile româneşti a 2.000 de ofiţeri şi ostaşi români rămaşi în teritoriul ocupat;
cf. Valeriu Nicolescu, Dumitru Şerbescu - Lopătari, în „Şcoala buzoiană", XII, nr. 10,
octombrie 1999, p. 11.
Ibidem., p. 6.
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două lucrări şi

anume funia de neam după moşii locuitorilor şi tabloul de
stabilire a drepturilor pe moşi. La baza celor două acte a stat, conform
declaraţiei învăţătorului D. Şerbescu - Lopătari, hotărnicia ing. Lambru plus
actele moşnenilor. La cererea acestora stânjenul fusese divizat în opt palme,
palma în 12 degete şi degetul în 12 linii.
Comisia moşenească îşi depăşise atribuţiile şi efectuase o situaţie şi cu
drepturile achiziţionate sau înstrăinate prin acte ceea ce uşura enorm sarcina
celeilalte comisii. Judecătorul va declara moşnenilor că se va merge pe fiecare
moşnean în parte, în ordinea genealogică, la bază punându-se „cartea de
drepturi" a ing. Lambru. Din drepturile rezultate se scădeau vânzările şi se
adăugau achiziţiile, toate, dacă aveau acte valabile.
Se constata că din Ilie Dragomir Cârlig se trăgeau trei moşi mari Cârligesc, Lăbesc şi Berhulesc-, iar din popa Paraschiv patru moşi mici - Popa
ăl Mic, Popa cel Mare, Burducesc şi Vâlcănesc. Moşilor mari li se stabiliseră
câte 485 stânjeni, 6 palme şi 4 degete, iar moşilor mici câte 364 stânjeni 2
palme şi 9 degete în final rezultând 2.223 stânjeni repartizaţi şi 691 stânjeni ce
urmau să se mai repartizeze 140 . La 1920, când se înaintase o situaţie către
Bucureşti, în satul Brebu erau recenzaţi 60 de moşneni, la Chiorăşti 32, în
Jurubeşti 87, la Luncile 132, iar la Terca 87. La aceştia se adăugau cei 128 de
moşneni din Lopătari.

Abstract

The free peasants communities are very old, from the ancient times in Romania
and they've rebirth, miraculously, after 1989. Through the ages those clase
communities from Buzau area have seen a tormented history and these stories are just
a small part from it. After the free peasants from Buzau river valey, those from Slanic
area, will be more determined in defending their ancient rights from anybody ready to
trespass them. Those eforts were not always successful, but they continued, for
generations, in legal inquiries at all levels. Those from Lopatari were an example to
follow for the others, especially after the messurements taken by the state in the
second half of the XIX century and after the introduction of the Silvic Code from
1910.

140

Arh. Naţ. Buzău, fond Obştea moşnenilor Lopătari, dosar 2/1916, f. 1-103.
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EPISCOPUL FILOTEI - LUPTĂTOR UNIONIST

Constantin I. STAN
Alexandru GAIŢĂ

Episcopul Filotei (1850-1860) s-a născut în anul 1805 la Cernat, lângă
Braşov primind numele de botez Filip. El era fiul lui Ioan şi al Dobrei Pârşoi.
Filotei a îndeplinit, mai întâi, funcţia de econom al Episcopiei Buzău sub
episcopatul lui Chesarie. A devenit ierarh al Buzăului, la 15 septembrie 1850 1•
În vremea lui s-au ridicat ori s-au reparat 91 de biserici în eparhia de la
Curbura Carpaţilor cum au fost, de exemplu, bisericile din Maxenu şi Gălbinaşi
Uudeţul Buzău), Scorţaru Nou Uudeţul Brăila). A restaurat Mănăstirea Ciolanu,
după un incendiu devastator, a zidit clopotniţa de la biserica din Pârscov. A
refăcut biserica Sf. Dumitru din Bucureşti, metoh al Episcopiei Buzăului,
distrusă de un puternic incendiu 2 . Exemplele însă pot continua. Episcopul
Filotei a desfăşurat şi o intensă activitate culturală. A întreţinut strânse legături
cu mitropolitul Andrei Şaguna de la Sibiu. Acesta din urmă îi expedia la
8 august 1854, atunci în calitate de episcop ortodox al Transilvaniei, ierarhului
de la Buzău o scrisoare informându-l că a publicat în tipografia diecezană
sibiană carte intitulată Elementele dreptului canonic al Bisericii drept
credincioase răsăritene, în care „după putinţă, am desfăşurat aşezămintele
sfiintei noastre biserici după canoanele făcute de S. S. Părinţi. Cum că o
asemenea carte este folositoare pentru tot creştinul pentru un preot însă de
neapărată trebuinţă e de prisos a mai pomeni". Filotei a primit o dată cu
lucrarea lui Şaguna şi trei numere din „Telegraful Român". Autorul mesajului
releva, în continuare, că „Tendinţa şi scopul acestui jurnal este de a apăra
biserica noastră de atacările străinilor, a împărtăşi creştinilor cuprinsul
ordănicinilor politice şi bisericeşti ţintitoare la binele obştesc a da felurite
învăţături trebuincioase pentru viaţa soţială, a face cunoscute întâmplările cele
mai momentuoase ale lumei politice". Părintele A. Şaguna îi cerea episcopului
Filotei să recomande jurnalul sibian „şi altor preoţi şi mireni din dieceza Prea
Gabriel Cocora, O sută de ani de la moartea Episcopului Filatei al Buzăului, în „Glasul
Bisericii'',anXX,nr. l-2, 1961,pp.136sqq.
Ec. Gheorghe Ionescu, Viaţa şi activitatea lui Filotei episcopul Buzăului, ed. a II-a,
Bucureşti, 1941, pp. 61 sqq.

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 163 - 183.
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Sfinţiei Tale şi a-i îndemna ca să se prenumere la acest jurnal, care iese de două
ori pe săptămână şi a cărui preţ pentru ţările străine pe o jumătate de an e I 8
sfanţi" 3 .
După exact o lună, pe 8 septembrie 1854, episcopul Filotei a trimis
răspunsul viitorului mitropolit ortodox al Transilvaniei mulţumindu-i „din
suflet pentru cartea ce aţi avut dragoste a ne trimite". Ierarhul de la Buzău
aprecia lucrarea ca fiind „pe cât de folositoare şi trebuincioasă pentru noi, pe
atât mai mult se simţea trebuinţa şi lipsa ei". De aceea, episcopul Filotei îi
solicita lui A. Şaguna să-i trimită I 5 exemplare înaintându-i, totodată, şi 200 de
sfanţi costul lor integral. Tot cu această ocazie autorul mesajului releva
preocuparea lui Şaguna „de a da lumina aceasta vădeşte nu puţin dragostea şi
râvna ce aveţi pentru luminarea şi înaintarea sfintei noastre biserici". El
sublinia, mai departe, că în privinţa jurnalului „Telegraful Român" avea „cu
totul părerea de rău că nu-l primim şi acum după cum m-abonasem mai înainte
a-l primi. Şi aceasta vine din anevoinţa şi greutatea cu care se strecoară până
aici şi aceasta prea târziu, din care pricină siliţi ne-am găsit peste dorinţa
noastră a înceta de a ne mai abona". Episcopul Filotei îi solicitase, în final,
omologului său de la Sibiu să-i expedieze cinci cărţi „de care biblioteca acestei
sfinte episcopii are mare nevoie, pe care după toate cercetările ce am făcut pe
aici, n-am putut a le dobândi ( ... ).
Cărţile voite:
1. Floarea adevărului pentru pace şi dragoste de obşte din grădinile Sf

Scripturi

tipărită

la anul 1750 şi

retipărită

a doua

oară

la 1816.
datorie a Dumnezeieştii turme,

2. Petru Pavel Aaron, Păstoreasca
tipărită
la Blaj în anul 1759.
3. Petru Pavel Aaron, Păstoreasca poslanie sau dogmatică învăţătură,
tipărită la Blaj, în 1760.
4. Petru Pavel Aaron, Începerea aşezământului şi iscăliturile soborului de
la Florenţa, 1762, editat la Blaj în 1762.
5. Ioan Bob, Forma clerului şi a Păstorului bun, care a văzut lumina
tiparului la Blaj în 1809.
6. Petru Maior, istoria bisericească (titlul complet Istoria Bisericei

Românilor atât acestor dincoace precum
a celor dincolo de Dunăre/.

şi

a celor dincoace precum

şi

Legăturile lui Filotei cu A. Şaguna au continuat şi în anii următori.
Astfel, în noiembrie 1858, episcopul de la Buzău i-a trimis ierarhului de la
Sibiu Biblia sau Testamentul Vechiu şi Nou, tom. I, Buzău, Tip. Sfintei

4

Andrei Şaguna, Corespondenţă, voi. I/I, ediţie de Nicolae Bocşan, Ioan Vasile Leb,
Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Cluj - Napoca, 2005, pp. 230-231, doc. 118.
Ibidem„ pp. 232-233, doc. 119.
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Episcopii, 1854 şi Biblia sau Testamentul Vechiu şi Nou, tipărit în zilele prea
Luminatului şi prea Înaltului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei, tomul II-IV,
Buzău, 1855 5 .
Cea mai importantă latură a activităţii sale bogate a fost legată de lupta
pentru Unirea principatelor. Încă din ianuarie 1857, episcopul Filotei s-a
integrat perfect în mişcarea unionistă. Ierarhul buzoian a expediat clericilor din
eparhie o Circulară la rugăciunea pentru Unire. El a subliniat, mai întâi, că
„Patria ne leagă prin existenţa noastră şi prin aplicarea de dragoste şi de
simpatie cu toate generaţiile mai înainte de noi şi ne face cunoscute celor care
vor urma după noi". Autorul circularei se adresa, în continuare, preoţilor
evidenţiind faptul că ei au fost întotdeauna în decursul istoriei alături de popor:
„Crucea, semnul credinţei şi de păstorire spirituală ea era şi semnalul de luptă
şi stindardul sfânt pe câmpul bătăliilor şi în mijlocul luptelor din care preoţii
ieşeau învingători. Episcopul Filotei solicita, cu acest prilej, slujitorilor
altarului să acţioneze cu energie şi perseverenţă pentru realizarea Unirii
Principatelor Române: „Dar spre a-şi cere viaţa sa, drepturile sale, trebuie ca
poporul român să se unească într-un cuget şi o voinţă şi apoi să-şi aleagă
vechilii sau deputaţii săi, care înaintea puterilor să nu exprime şi să nu ceară
decât voinţa naţiei, care s-a manifestat destul de lămurit în programul său".
Semnatarul circularei vorbeşte, prin urmare, de „tot românul" care are datoria
„să se unească într-un cuget şi o voinţă". În final episcopul de Buzău cere
preoţilor să facă rugăciuni şi să organizeze acţiuni astfel încât „drumul luminii,
al dragostei şi al ţării, să unească inimile tuturor românilor în aceeaşi dorinţă şi
voinţă pentru binele şi fericirea scumpei noastre patrii"6 .
Atitudinea lui Filotei a nemulţumit pe Mitropolitul Primat Nifon, motiv
pentru care l-a chemat în Bucureşti admonestându-l pentru circulara emisă.
Acest fapt a fost confirmat de baronul Talleyrand - Perigord, agentul Franţei în
principate. Acesta îi scria la Paris în ianuarie 1857 superiorului său, contele
Colonna Walewski (1810-1868) că „Episcopul Buzăului, a cărui adeziune la
programul partidului naţional a fost notificată Excelenţei Voastre în ultima mea
scrisoare, a venit pentru câteva zile la Bucureşti, chemat probabil de Mitropolit.
Întâlnirea celor doi ierarhi - se spune în document - a fost foarte vie. Eminenţa
Sa mustrându-şi foarte grav sufraganul" 7 .

Ibidem„ p. 237, doc. 122.
Ec. Gh. Ionescu, op. cit., pp. 139-140 şi Antoinie Plămădeală, Episcopi ai Buzăului în
cultura română, în „Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor", voi. II, Buzău, 1983,
pp. 95-97.
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza (editori), Acte şi documente
relative la istoria renaşterii României (în continuare Acte şi documente), voi. IV,
Bucureşti, 1889, p. 334.
https://biblioteca-digitala.ro

C-1;" I. Stan, Al. Gaiţă

166

În schimb, comisarul Talleyrand - Perigord sosit Ia Buzău în 9 aprilie
1857 intenţiona să facă o vizită episcopului Filotei pentru a se convinge asupra
bunelor intenţii ale buzoienilor privind susţinerea Actului Unirii. Potrivit
propriei sale mărturii, înaltul oaspete a fost aşteptat la porţile oraşului de
prefectul judeţului şi de o însemnată escortă de cavalerie. În salonul de onoare
al Episcopiei, Talleyrand s-a bucurat de primirea a 150 de persoane, care i-au
strigat Ia sosire „Trăiască Unirea". În numele locuitorilor oraşului, înaltului
oaspete i s-a înmânat o adresă în care se exprima un „vot unanim pentru unire,
autonomie ( ... ) şi un guvern reprezentativ şi constituţional ( ... ) interesat ca
dorinţele noastre să fie împlinite, dacă voiţi să ne faceţi fericiţi" 8 . După aceea,
întreaga seară, palatul Episcopal a fost vizitat de numeroşi locuitori care
veneau să prezinte cărţile de vizită (semnul de alianţă adoptat pentru unitatea
celor două principate) 9 .
Forţele reacţionare antiunioniste, reprezentate mai ales de boierimea
conservatoare încercau să frâneze acest proces obiectiv. S-au comis unele
abuzuri Ia întocmirea listelor electorale. Problema era generată de censul destul
de ridicat, ajungându-se Ia un venit anual de cel puţin 400 de galbeni. Nu
puteau vota cei a căror avere era pusă sub sechestru sau suferiseră condamnări
„Ia pedepse degradante" JO.
Au existat şi cazuri în care unii alegători au fost scoşi de pe liste în mod
abuziv. Paharnicului buzoian Nicolae Pâcleanu, susţinător al Unirii i se
contestau actele doveditoare aduse pentru confirmarea proprietăţii, ele dându-i
dreptul să se înscrie printre alegătorii direcţi. De asemenea Ghiţă Negulescu şi
Mihalache Pleşoianu au fost înlăturaţi de pe listele electorale sub motivul că
„erau persoane lipsite de întregimea drepturilor politice" 11 •
În toate judeţele Valahiei s-au înfiinţat comitete unioniste care au dus o
vie propagandă pentru susţinerea şi răspândirea ideilor de unitate în păturile
largi ale populaţiei.
La Buzău, pe data de 4116 martie 1857 s-a creat un comitet unionist,
alcătuit din 15 persoane reprezentând diverse categorii sociale: boieri, mici
proprietari, orăşeni, dar şi un reprezentant al ţărănimii. A doua zi, membrii

Ibidem., pp. 409-41 O; Dimitrie A. Sturdza, Însemnătatea Divanurilor ad-hoc din laşi şi
în istoria renaşterii României, Bucureşti, 1912, p. 127.
Ibidem.; vezi Constanţa Tănase, Buzoienii şi Unirea Principate/or, în „Analele Buzăului",
1/2009, p. 90.
Ibidem.
G. Cocora, Pentru libertate şi unitate. Studii, articole şi documente de istorie buzoiană,
Bucureşti

9

0
'
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Bucureşti,

1983, p. 60.
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comitetului au ales un preşedinte în persoana lui Scarlat Voinescu. Tot acum
s-au trasat liniile directoare ale activităţii ce urma să se desfăşoare 12 •
Acţiunea principală urma să se desfăşoare în lumea satelor deoarece
populaţia de aici reprezenta o majoritate covârşitoare. Încă din 7li 9 martie
1857, Comitetul Unionist buzoian a trimis în plase 29 de comisari de
propagandă, care să susţină în rândurile populaţiei ideea de unire. De altfel,
ţăranii şi mica burghezie reprezentau baza activităţii comitetului unionist
buzoian fapt remarcat şi în epocă 13 • Propaganda electorală se desfăşura prin
adunări politice, dar comisia internaţională prin protocolul său din I li 3 aprilie
1857 şi căimăcămia la 23 mai acelaşi an hotărăsc ca aceste adunări considerate
ca fiind periculoase să nu mai aibă loc decât după afişarea listelor electorale 14 •
Buzăul se prezenta însă ca o citadelă a partidei naţionale care desfăşura o
intensă activitate, fapt dezvăluit şi de o corespondenţă din 21 aprilie 1857 către
ziarul „L'Etoile du Danube", care arată că în acest district situaţia este din ce în
ce mai bună pentru unionişti reliefându-se faptul că „aici nu rămân decât două
focare ale reacţiunii şi în oraş abia şase indivizi rătăciţi, care încearcă cu un
deget să bareze un torent" 15 • Şi aceşti şase indivizi trebuiau lămuriţi şi aduşi pe
calea cea bună, astfel încât la scrutinul care se apropia să se poată alege cinci
reprezentanţi, care să reuşească susţinerea în divan a cererii districtului. La 5 şi
30 iunie 1857, administraţia judeţului Buzău înainta organelor superioare
listele electorale nedefinitivate, care vor suferi o serie de modificări ca urmare
a activităţii desfăşurate de comitetul judeţean de cercetare a contestaţiilor
înfiinţat prin ordinul caimacamului din 18 iulie 1857 aflat sub controlul
adunării districtuale 16 •
Listele electorale cuprindeau 170 de alegători de gradul I şi 328 de gradul
al Ii-lea. În lista ţăranilor electori de al Iii-lea grad, judeţul Buzău figurează cu
216 sate având un număr de 19.115 familii contribuabile şi cu 16.662 ţărani
17
înscrişi. Lista locuitorilor din oraşul Buzău, potrivit recensământului întocmit
în 1853, cuprindea un număr de 7.220 suflete, din care numai „79 electori
18
înscrişi şi un deputat în Divanul ad-hoc" • Acest deputat era Nae Stănescu care
12
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Tudor Sârbu (editor), Documente privitoare la activitatea Comitetului Unionist în Buzău,
în „Revista Arhivelor", 1959, nr. I, pp. 110-111.
Cornelia Bodea (coord.), Documente privind Unirea principatelor (corespondenţă politică
1856-1859), voi. III, Bucureşti, 1963, p. 225.
G. Cocora, Pentru libertate ... , p. 61.
Acte şi documente ... , voi. Vl/2, p. 695.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne. Divizia Administrativă
(în continuare A.N.I.C., fond Min. de Int., Div. Adm.), dosar IOl/1857, f. 492-494.
Acte şi documente ... , voi. V, p. 682.
Ibidem., pp. 686-687; Dimitrie Gh. Ionescu, Istoria oraşului Buzău. Din cele mai vechi
timpuri până astăzi, Bucureşti, 1979, p. 147.
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a participat la lucrările din Bucureşti. Observăm că orăşenii erau admişi într-un
procent extrem de redus practic ceva mai mult de 1% îndeplineau condiţiile
legale de avere.
Ca urmare a numărului relativ mic de alegători pe adresa Comitetului
judeţean de cercetare a contestaţiilor, înfiinţat la 22 iulie 1857, au fost
expediate numeroase reclamaţii. Unii nu au avut câştig de cauză, iar alţii după
cum este cazul pitarului Sandu Musceleanu, ori al lui Gheorghe Micul sau
Stelian Andrei au fost repuşi în drepturi 19 •
Alegerile urmau să se desfăşoare în perioada 7-17 septembrie 1857. Cele
destinate marilor proprietari s-au ţinut pe 14 septembrie. Din cei 69 de
alegători reprezentând marea boierime s-au prezentat 60. Ei au ales pe Nicolae
Pâcleanu şi pe Scarlat Voinescu. O înfrângere ruşinoasă a înregistrat fostul
domn Gheorghe Bibescu, care a întrunit numai 11 voturi, în timp ce Barbu
Ştirbei a câştigat doar 5 20 .
În data de 15 septembrie 1857, delegaţiile plaselor şi plaiurilor buzoiene
(câte cinci din fiecare plasă şi plai aleşi la 13 septembrie), reprezentând
proprietarii de moşii de la I O până la 99 fălci adunate în reşedinţa de judeţ „în
număr de 29 lipsind doar unul, toţi într-o unire terminând votaţia au ridicat în
sus pe pitarul Costache Ciochinescu, declarându-l că acesta este deputatul
dumnealor fără a rămâne unul măcar sub altă opinie" 21 •
Analizând această consultare electorală Iancu Marghiloman nota într-un
raport adresat superiorilor că „la alegeri s-a păstrat cea mai bună armonie şi
linişte". La 7 septembrie 1857 au fost aleşi câte doi delegaţi de fiecare sat
plugăresc, adică 432 delegaţi. Trei zile mai târziu, ei au mers la
subadministraţia plaselor şi plaiurilor respective unde dintre ei s-au ales câte
doi delegaţi de fiecare plasă 2 •
La 16 septembrie 1857, administraţia districtului anunţă telegrafic prin
adresa nr. 8809, Ministerul Afacerilor Interne că deputatul clasei plugăreşti a
fost ales în unanimitate Costache Moglan, din satul Grabicina. El era unul din
primii învăţători săteşti de pe meleagurile buzoiene. Născut în anul 1808, sau
I 8 I 5, Costache Moglan era fiu de birnic din satul Beciu. După absolvirea
Şcolii Normale din Buzău a fost numit învăţător la 25 iulie I 838. Timp de zece
ani a îndeplinit funcţia de revizor şcolar în Plaiul Slănic ( 1838-1848). În
perioada 1848- I 857, când şcolile au fost închise a funcţionat ca învăţător
19

°

2

21
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A.N.l.C., fond Min. de Int. Div. Adm., dosar 10211857, f. 3.
Constantin G. Dumitrescu (editor), Material documentar privind istoria oraşului Buzău
până la 1944, voi. III A (Manuscris aflat la Direcţia judeţeană Buzău a Arhivelor
Naţionale), f. 141-142.
Ibidem., f. 146; Ion Moldoveanu, Aspecte din Epoca Unirii la Buzău, în voi. Studii privind
Unirea principatelor, Bucureşti, 1960, p. 510.
A.N.l.C., fond Min. de Int. Div. Adm„ dosar 104/1857, f. 41-42.
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particular şi cântăreţ în biserica satului. Va reveni la catedră când şcolile s-au
redeschis. La 2 iulie 1857, C. Moglan a expediat „prezidentului" Comitetului
buzoian Se. Voinescu un memoriu cerând aplicarea tratatului de pace de la
Paris din 1856: „Grăbiţi, dar grăbiţi Domnilor, nu pregetaţi a pune în lucrare
cele spre fericirea patriei şi a fiilor săi, celor adevăraţi. Ajutaţi cu toată osârdia
şi dreptatea Măriei Sale preluminatului nostru Prinţ, spre a isprăvi cele puse în
lucrare fiţi credincioase mădulare cei ce staţi aproape de dânsu şi lucraţi
împreună la săvârşirea acestui lucru mare şi ne pomenitu de noi. Vă rogu foarte
şi cu toată supunerea să luaţi aminte foarte bine şi să cunoaşteţi şi aceasta că
linguşitorii şi făţarnicii sunt mulţi" 23 . C. Moglan şi-a continuat activitatea
didactică şi obştească în comuna Grabicina. A condus revolta sătenilor din
1866, izbucnită ca urmare a modului în care au fost aplicate prevederile legii
rurale din 1864. Datorită acestui fapt într-un document ale autorităţilor centrale
era considerat ca fiind „instigatorul nesupunerii ăl mai de căpetenie şi
perturbator continuu" 24 • A murit la 15 ianuarie 1874.
Alegerea deputatului oraşului s-a făcut la data de 17 septembrie 1857.
Cei 78 de alegători din 118 înscrişi în liste au ales ca deputat pe Nae Stănescu.
Episcopul Filotei, ca membru al clerului înalt a devenit membru de drept, iar
deputatul preoţilor a fost părintele Vasile Serea. În fond, deputaţii buzoieni
aparţinea „partidei naţionale". Într-o corespondenţă din Bucureşti trimisă la
17/29 septembrie 1857, ziarului „Steaua Dunării" se arăta că „unirea triumfă
pretutindeni", iar deputaţii de Buzău „fac parte din Partidul Naţional" 25 . Între ei
se afla şi episcopul Filotei „om prudent şi înţelept". De asemenea, protopopul
V. Serea este şi el perceput în categoria „celor progresişti". Deşi era deputat al
marilor proprietari Scarlat Voinescu făcea parte din categoria boierilor de clasa
a doua şi avea aceleaşi idei înaintate ca şi fratele său Ion Voinescu II. Nicolae
Pâcleanu un alt reprezentant al marilor proprietari îndeplinea funcţia de şef al
departamentului interior şi era devotat lui Ion Ghica, fiind, totodată, membru
activ al partidului naţional progresist 26 .
Listele deputaţilor aleşi pentru Divanul ad - hoc al Munteniei vor apare
în „Buletinul Ofiţial" din 22 septembrie/ 9 octombrie 1857 în ele figurând
desigur şi cei cinci deputaţi aleşi pe meleagurile buzoiene 27 • În felul acesta,
23
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Liviu Octavian Rogoz (editor), Documente cu privire la Costache Moglan, în „Tezaur",
Buzău, III, nr. 4, mai 2008, p. 105.
Valeriu Nicolescu, Gheorghe Petcu, Buzău - Râmnicu Sărat. Oameni de ieri. Oameni de
azi, Buzău, 1999, p. 135; Ilie Mândricel, Izvoare din adâncuri. Începuturile învăţământului
buwian la sate, Buzău, 2000, p. I05.
Acte şi documente „ „ voi. V, p. 656.
Ibidem„ p. 660; vezi şi G. Cocora, O sută de ani de la moartea Episcopului Filatei al
Buzăului, în loc. cit„ p. 153.
A.N.I.C„ fond Divanul Adunării Ad - hoc din Ţara Românească, dosar 1/1857, f. 3.
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poporul român încheia o etapă de seamă în lupta sa pentru făurirea statului
cele două au fost, aşa cum remarca acad. Dan Berindei „tribunale
de Ia înălţimea cărora românii au putut exprima în faţa Europei dorinţele lor
legitime şi să ceară satisfacerea lor" 28 .
Chiar un adversar declarat al Unirii Principatelor comisarul britanic
Bulwier, aflat în ziua de 27 septembrie/9 octombrie 1857 Ia Buzău alături de
Talleyrand Perogord scria în acele zile istorice lui Clarendon că „adevărul pe
care trebuie să ni-I mărturisim nouă însă ne este că aproape toţi din acest
principat sunt, sau spun că sunt pentru unirea celor două principate sub un
domnitor străin" 29 • Totodată, mişcarea unionistă îşi dovedise forţa, iar
programul ei va fi programul pe care adunările ad-hoc îl vor adopta ca
deziderat unanim al naţiunii noastre. După încheierea alegerilor din Ţara
Românească, caimacamul Alexandru Ghica a lansat un apel prin care cerea ca
duminică 29 septembrie, să se afle toţi deputaţii în capitală pentru deschiderea
Divanului ad-hoc 30 •
Lucrările Divanului ad-hoc al Munteniei au fost inaugurate prin
solemnităţi deosebite pe data de 30 septembrie/12 octombrie 1857. Mai întâi a
avut Ioc un Te Deum în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti Ia care a
participat şi populaţia oraşului.
Reprezentanţii „Partidei Naţionale" s-au organizat înainte de deschiderea
festivă a şedinţei Divanului. La 23 septembrie/11octombrie???1857!! a avut
loc o consfătuire desfăşurată în casa lui C. A. Rosetti, membru marcant al
grupului liberalilor radicali, Ia care au luat parte părintele Vasile Serea,
Costache Ciochinescu, Scarlat Voinescu, N. Stănescu, C. Moglan şi N.
Pâcleanu lipsind însă episcopul Filotei 31 •
În şedinţa de deschidere a Adunării ad-hoc din 30 septembrie
mitropolitul muntean Nifon au fost desemnaţi prin vot două comisii. Ele erau
compuse din câte nouă membrii, şi aveau drept scop principal verificarea
puterii deputaţilor. Din prima comisie făceau parte şi buzoienii Scarlat
Voinescu, Costache Moglan şi protopopul Vasile Serea 32 • La rândul său
episcopul Filotei a fost ales în data de 20 octombrie 1857 membru al Comisiei
pentru redactarea regulamentului interior al adunării ad-hoc. Ulterior el a
devenit preşedinte al acestei comisii 33 . După mai puţin de o săptămână, la 8
naţional, căci
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Dan Berindei, Epoca Unirii, ed. a li-a, Bucureşti, 2000, p. 50.
Românii la 1859. Unirea principatelor Române în conştiinţa europeană. Texte străine,
voi. II, Bucureşti, 1984, p. 370.
Acte şi documente .. „voi. V, p. 669; vezi şi Vali Preda -Tudor, Evenimentele de la 1859
Î1l judeţul Buzău, în „Analele Buzăului'', 1/2009, p. 85.
I. Moldoveanu, Costache Ciochinescu, în „Şcoala Buzoiană", nr. 1li973, pp. 11-13.
A.N.l.C„ fond Divanul ad-hoc al Ţării Româneşti, dosar 511857, f. 1-2.
Ibidem.; vezi şi Acte şi documente „ ., voi. VII, Bucureşti, 1900, pp. 33-34.
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octombrie înaltul ierarh buzoian a primit funcţia de preşedinte al Comisiei
pentru audierea dorinţelor cetăţenilor. A doua zi pe 9 octombrie, episcopul
Filotei a prezentat un raport în care era relevată voinţa de Unire a românilor din
ambele principate: „Cine nu ştie că, încă din timpi bătrâni, dorinţa de românilor
luminaţi a fost ca aceste două ţări, care nu au decât un singur suflet, să fie
împreunate într-un singur stat, ca astfel naţionalitatea română să poată progresa
şi înflori („ .). Această dorinţă a unirii ce în timpi trecuţi numai luminile o
insuflau românilor, a devenit astăzi, prin lungile suferinţe, un simţământ care
domneşte în inimile tuturor fără deschidere de clasă, de vârstă sau sex" 34 .
Momentul era surprins şi de ziarul „Românul" care sublinia că ziua de 9
octombrie s-a sărbătorit în mai toate judeţele. Negustorii au organizat un
frumos banchet în onoarea deputaţilor din Divanul ad-hoc. Episcopul Filotei a
toastat acum „pentru unirea deputaţilor" 35 •
Alte mărturii ale vremii arată că după citirea raportului Membrii Adunării
s-au ridicat în picioare şi au strigat cu putere: „Să trăiască Unirea!", „Să
trăiască România!". Dezbaterile s-au dovedit foarte furtunoase fiind discutate
toate cele patru puncte înscrise în cadrul programului „partidei naţionale" care
„s-a acoperit cu mai multe zeci de mii de subscripturi" 36 .
Episcopul Filotei al Buzăului s-a dovedit a fi foarte activ în această
perioadă. El a depus la 4 noiembrie 1857 un proiect de Memorandum care, din
păcate, nu va fi citit în plenul adunării. El a fost ales însă membru al comisiei
celor cinci, care urmărea să analizeze propunerea dacă Divanul ad-hoc trebuia
să se limiteze la exprimarea dorinţelor votate la 9 octombrie s-au dezvoltate în
memorandum, ori să se exprime şi alte dorinţe referitoare la organizarea
administrativă şi reforma legislativă 37 . Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti a
fost dizolvată pe IO ianuarie 1858, după ce ea a aprobat înfăptuirea Unirii
Principatelor, dar sub un principe străin.
În prima jumătate a anului 1858 s-a observat o stagnare a mişcării
unioniste muntene, atât pe plan naţional, dar şi local. După încheierea lucrărilor
Conferinţei de la Paris, din august 1858 s-a ajuns la o însufleţire în reluarea
luptei naţionale. Căimăcămia reacţionară de la Bucureşti a făcut unele abuzuri
înlocuind o serie de administratori de districte. Potrivit telegramei lui Louis
Beclard din 17 noiembrie 1858 către contele Walewski, din cei 17
administratori de judeţe, 9, adică mai mult de jumătate au fost înlocuiţi 38 .
Administratorul judeţului Buzău, Ion Marghiloman a trebuit să plece din post,
34
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Ibidem.
Ibidem„ voi. V, p. 740; vezi şi Constanţa Tănase, op. cit„ în loc. cit„ p. 93.
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Ibidem„ p. 337.
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fiind adus Costache Bălăcescu, devotat Căimăcămiei. Acesta din urmă a trecut
la demiterea unor subadministratori de plase şi plaiuri în care nu avea deplină
încredere. La plaiul Slănic, de exemplu, a fost numit Iancu Dăscălescu, la
plaiul Pârscov, pitarul Caloian Pleşoianu, în plaiul Buzău Silvestru Antonescu,
la plasa Câmpul Nae larea, la Sărata Cănuţă Alexandrescu, iar la plaiul Tohani
pitarul Ghiţă Negulescu 39 • Aceste abuzuri, alături de alte ilegalităţi se regăsesc
într-un memoriu înaintat la 13 decembrie 1858 de un grup de alegători buzoieni
40
miniştrilor de externe ai puterilor garante . La rândul lor, 14 alegători din
oraşul Buzău au expediat o petiţie diplomatului francez Louis Beclard,
consulul Franţei la Bucureşti prin care îl informau că: „sunt violaţi în drepturile
cele mai sacre de această tiranie ( ... ). Autorii depeşei atrăgeau atenţia că
„Tribunalul din Buzău, fără nici o raţiune, în mod ilegal s-a apucat să-i scoată
41
după liste pe cei cu drepturi şi a înscris pe cei care nu aveau această calitate" .
Legea electorală era însă foarte restrictivă. Ţăranii clăcaşi şi orăşenii
săraci nu aveau drept de vor, astfel că în listele electorale pentru Adunarea
electivă pentru judeţul Buzău erau înscrişi doar 107 alegători primari.
Autorităţile locale buzoiene au luat măsuri severe de securitate pentru a
preîntâmpina tulburările. Sala de vot din plaiul Pârscov era înconjurată de
soldaţi. De asemenea, subadministratorul plaiului Slănic a scos afară trei
alegători reintegraţi de justiţie prin sentinţe judecătoreşti, iar alţi opt alegători,
în semn de protest au refuzat să voteze 42 • În plasa Tohani, subadministratorul
şi-a permis chiar să bruscheze şi să ameninţe alegătorii cum a fost cazul
bătrânului Istrate Seculescu, ajuns la venerabila vârstă de 70 de ani „om corect
şi blând" cum îl caracterizează izvoarele vremii, dar şi pe „liniştitul şi onestul"
Nae Mareş după cum îl apreciază mărturiile epocii 43 .
Alegerile s-au desfăşurat, după cum se vede, în condiţii nu tocmai
favorabile. Abuzurile şi fărădelegile erau prezente în mai multe locuri. De
aceea, 50 de alegători buzoieni au trimis Căimăcămiei un amplu şi documentat
memoriu în care dezvăluiau ilegalităţile comise de autorităţile administrative la
acest scrutin electoral. Având în vedere această situaţie, ei considerau, pe bună
dreptate, că „e ruşine să ne prezentăm cu asemenea fructe palide veştede
înaintea Puterilor Garante, ce s-au încrezut în noi şi luptă cu generozitate şi
stăruinţă ca să ne statornicească drepturile pe care era aproape să le pierdem"44 .
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De asemenea un alt grup de locuitori, dar din plaiul Slănic, a înaintat un
protest vehement la Bucureşti, caimacamului Ion Filipescu, în care au prezentat
pe larg abuzurile, ilegalităţile săvârşite de subadministratorul plaiului arătând:
„Vrem să ne dăm voturile în cunoştinţă, fără să fim influenţaţi, s-au sfărâmaţi
de baionete". Autorii documentului evidenţiau faptul că ei doresc să facă
alegere în pace şi linişte fără să fie influenţaţi de autorităţi. În încheiere,
semnatarii petiţiei protestau energic în numele dreptăţii totodată ameninţând că
„de nu veţi face instalare, toţi vom veni a protesta consulilor Puterilor
Garante" 45 . Buzoienii s-au ţinut de cuvânt. Nemulţumiţi de lipsa de reacţie a
guvernanţilor, ei s-au adresat printr-un memoriu consulului Rusiei ţariste la
Bucureşti, Giers. Autorii materialului condamnau cu fermitate abuzurile
administraţiei. De altfel, caimacamii Ion Manu şi Emanoil Băleanu erau acuzaţi
că au dat mână liberă consiliilor administrative locale, care puteau acum să
revizuiască chiar şi sentinţele judecătoreşti date în materie electorală cu scopul
vădit de a influenţa alcătuirea listelor electorale, în spiritul vederii lor
46
politice .
Abuzuri însemnate s-au produs în timpul alegerilor desfăşurate în plasele
şi plaiurile buzoiene. Un număr de 11 delegaţi din oraşul Buzău au înaintat
autorităţilor centrale un proces verbal în care arătau că alesul lor era Mihalache
Pleşoianu. Discuţiile însă se prelungeau. După plecarea administratorului,
produsă în jurul orelor 18, pentru a grăbi desfăşurarea scrutinului, 13 delegaţi
(câte trei aparţinând plaselor Tohani, Câmpul, Slănic Sărata şi unul din plaiul
Buzău au proclamat în unanimitate ca deputat pe candidatul lor Nicolae
Pâcleanu 47 . Într-o adresă din 13/25 decembrie 1858, din Bucureşti înaintată
miniştrilor de externe ai puterilor garante, se arăta că starea de lucruri din
Muntenia „a ajuns la o astfel de extremitate, încât, s-a pierdut nădejdea de
ajunge la elecţii sincere şi loiale", de asemenea se menţionează asupra
destituirii abuzive a doi subadministratori din judeţul Buzău" 48 .
Presa centrală a dezvăluit în paginile sale abuzurile şi ilegalităţile comise
în oraşul şi judeţul Buzău ziarul bucureştean „Românul", spre exemplu, îşi
informa cititorii printr-o corespondenţă trimisă de pe meleagurile buzoiene că
localurile de vot nu aveau înfăţişare de sărbătoare aşa după cum cerea
solemnitatea momentului, ci se prezentau mai degrabă ca nişte „închisori de
stat decât încăperi impozante unde cetăţenii români, potrivit Convenţiei de la

45
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A.N.I.C., fond Min. de Int., Div. Adm., dosar 2/1859, f. 2.
Acte şi documente ... , voi. IX, pp. 605-606; vezi şi G. Cocora, Pentru libertate şi unitate ... ,
p. 69.
A.N.I.C., fond Min. de Int., Div. Adm., dosar 108/1859, f. 157-158.
Acte şi documente ... , voi. IX, pp. 524-525; vezi şi Constanta Tănase, op. cit., în loc. cit.,
p. 95.
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Paris, în cunoştinţă, fără nici o oprelişte aveau să exercite drepturile politice ce
li s-au recunoscut" 49 •
Cu toate acestea rămâne valabilă numai alegerea deputatului Mihalache
Pleşoianu. Acest fapt era recunoscut şi de consulul Franţei. L. Beclard care l-a
informat imediat pe ministrul său de externe, contele Walewski în legătură cu
abuzurile ce s-au comis la Buzău~m. Diplomatul francez s-a adresat
Căimăcămiei, care s-a văzut nevoită să trimită în districtul buzoian pe căpitanul
Chirculescu cu o misiune specială. Ofiţerul român a înaintat un raport
superiorilor săi, în care înfăţişa modul cum s-au desfăşurat evenimentele.
Autorul documentului releva că „deşi nici o trebuinţă nu se simţea, fiind cea
mai mare linişte de comun acord cu administratorul s-au rânduit patrule
militare în oraş". Căpitanul Chirculescu a constatat de asemenea, chiar înainte
de alegeri la adunările ce se organizau vii nemulţumiri între alegătorii direcţi,
pretextând că administraţia nu se zoreşte a se conforma ordinelor guvernului.
La 4/16 ianuarie 1859 au fost primiţi alegătorii reintegraţi prin hotărâri
judecătoreşti şi procedându-se la vot au fost aleşi Ion Marghiloman cu 20 de
voturi, respectiv Scarlat Voinescu cu 18 voturi. Căpitanul Chirculescu a
constatat de asemenea că la alegerea deputatului de Buzău nu au existat
incidente, nici neînţelegeri, nici o opoziţie din partea adversarilor, Costache
Deşliu fiind desemnat practic în unanimitate, fără vreo problemă cu 23 de
voturi 51 •
La 13/25 ianuarie 1859 în urma câştigării luptei electorale, deputaţii
buzoieni ai „Partidei Naţionale" au mers in corpore la Palatul Episcopal unde
au fost primiţi cu multă cordialitate. Unul dintre ei s-a adresat P.S. Episcopului
Filatei ţinând un discurs emoţionant în care a scos în evidenţă patriotismul
înaltului ierarh. Vorbitorul a subliniat că înaltul prelat a susţinut cu devotament
şi credinţă programul reformator al „Partidei Naţionale". Totodată, oratorul a
relevat necesitatea ca puterile ocrotitoare să susţină mai ferm cauza unităţii
52
româneşti " .
Deputaţii buzoieni au fost prezenţi la şedinţa de deschidere a Adunării
Elective a Munteniei la 22 ianuarie 1859. În cadrul acestei prime întâlniri s-a
hotărât organizarea unor comisii şi validarea mandatelor deputaţilor. I.
Marghiloman, S. Voinescu şi C. Deşliu au intrat ca membri într-o comisie de
validare. M. Pleşoianu nu a primit acceptul comisiei fiind considerat a fi ales
ilegal. În consecinţă s-au organizat noi alegeri 53 .
49

50
51

52

5
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„Românul", I, nr. 5, din 15 ianuarie 1859.
A.N.l.C., fond Min. de Int„ Div. Adm„ dosar 108/1859, f. 159.
D. A. Sturdza, Însemnătatea Divanurilor ad-hoc din laşi şi Bucureşti„„ p. 752; „Steaua
Dunării", IV, nr. 13, din 20 ianuarie 1859; D. Ionescu, op. cit„ p. 148.
Acte şi documente „ „ voi. VIII, pp. 456-457.
Ibidem„ pp. 588-590.
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După

cum este cunoscut la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost
ales domn al Moldovei. Pe 24 ianuarie în urma unor ample dezbateri acelaşi
domnitor a primit şi tronul Ţării Româneşti „cu unanimitatea voturilor
exprimate adică 64" 54 .
Buzoienii au salutat cu multă satisfacţie şi mândrie dubla alegere a lui Al.
I. Cuza, organizând mai multe banchete. Cel mai important şi reuşit s-a
desfăşurat la 29 ianuarie 1859 în garnizoana militară a Buzăului fiind organizat
de către căpitanul de cavalerie Nicolae Sabovici 55 .
Tot acum locuitorii acestor meleaguri au expediat noului domn al celor
două ţări surori un mesaj de felicitare în care susţineau necesitatea prin care
„Principatele Unite trebuie să aibă un singur cap". Semnatarii scrisorii îşi
exprimau convingerile într-un viitor mai bun „Te felicităm, manifestându-ţi
nemărginita bucurie cu care ne facem un corp de cinci milioane de români şi
întreaga speranţă ce avem pentru viitorul fericit al naţiei sub egida şi scutul tău
părintesc, şi te rugăm fierbinte Măria Ta ca să fixezi privirea ta părintească
asupra noastră, a poporului ce suntem aduşi în desăvârşită şovăire de mâinile
sugrumătoare ale trecutului" 56 •
Alegerea lui Cuza în ambele principate a reprezentat un act de voinţă a
poporului român care a pus Marile Puteri ale Europei în faţa faptului împlinit.
Existau însă două guverne, două adunări legiuitoare şi două capitale. Noul
domn avea obligaţia să meargă atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti. El a trebuit să
părăsească capitala Moldovei şi să se îndrepte spre cea a Munteniei. Al. I. Cuza
s-a decis să efectueze această călătorie la începutul lunii februarie 1859.
Drumurile erau într-o stare jalnică fiind desfundate, nepietruite şi neamenajate.
Din aceste motive ministrul din Lăuntru (Interne) a cerut luarea unor măsuri
grabnice, în vederea reparării şoselei Focşani-Rm.Sărat-Ploieşti-Bucureşti,
întărirea podurilor, curăţirea şanţurilor de scurgere a apei etc. 57 .
Iniţial se stabilise
ca noul domn să părăsească Iaşiul în ziua de
2 februarie 1859, iar apoi se vorbea că plecarea va avea loc în zilele de
5-6 februarie 1859 întrucât pregătirile nu se încheiaseră. Ul teri or ministrul de
Interne al Moldovei i-a comunicat omologului său din Muntenia, Nicolae
Golescu, că „Alexandru Ioan Cuza va pomi miercuri 4 februarie din Iaşi.
Urmează joi a mânca la Focşani, a doua zi vineri, va prânzi la Buzău şi va
mânca seara la Ploieşti, iar a treia zi sâmbătă cu ziua va intra în Bucureşti" 58 .
54

Ibidem., p. 587.
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Ion Moldoveanu, Aspecte din Epoca Unirii la Buzău, în loc. cit., p. 513.
„Steaua Dunării", IV, nr. 23, din 3 februarie 1859, p. 86; cf. şi Constanţa Tănase, op. cit„
în loc. cit., p. 97.
G. Cocora, Episcopul Filatei al Buzăului, luptător pentru Unirea Ţărilor Române, în
Biserica Ortodoxă Română", an LXXVII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1959, p. 50.
Acte şi documente „ „ voi. VIII, p. 803.
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La 5 februarie 1859 Cuza ajunge la Bârlad, iar seara poposea în Focşani.
A doua zi trece în revistă grănicerii şi se îndreaptă spre Buzău.
Buzoienii i-au făcut noului domn o primire istorică. Încă de la marginea
districtului, Al. I. Cuza a fost întâmpinat de subadministratorul plasei Slănic,
iar la Poşta Câlnău era aşteptata de conducătorul judeţului. Înaltul oaspete a
coborât din trăsură şi a trecut pe sub Arcul de Triumf special amenajat în
uralele şi ovaţiile mulţimii. El s-a întreţinut cu localnicii, funcţionarii
districtului, veniţi în întâmpinare, dar mai ales cu un ţăran în vârstă căruia i-a
adresat câteva vorbe mângâitoare „astfel că bătrânul ajungând vesel în sat, s-a
socotit cel mai tânăr dintre tinerii satului" 59 .
În aproprierea intrării în oraşul Buzău i s-a prezentat „comanda
dorobanţilor cu cocardul tricolor ce a făcut mare impresie Măriei Sale
Prinţului". Apoi la bariera oraşului, Al. I. Cuza a fost întâmpinat de o
impresionantă mulţime de toate vârstele şi rangurile. Domnitorului i s-a oferit,
potrivit tradiţiei străbune, pâine şi sare, simbolurile îndestulării din care Cuza a
rupt zicând: „Să trăiască înfrăţirea românilor!". Înaltul oaspete, potrivit ziarului
„Steaua Dunării" din 17 februarie 1859 „fu primit de orăşeni în mare număr şi
de toată treapta". O altă publicaţie a vremii, ziarul „Românul" arăta că „Măria
Sa a fost condus în oraş ( ... ) în sunetul clopotelor şi mişcarea tuturor
reprezenta mişcarea adevăratei învieri a românilor" 60 .
La Episcopie, Domnul Unirii a primit mai întâi raportul escadronului de
cavalerie chiar de la comandantul său, maiorul Filipescu. În aclamaţiile
entuziaste ale mulţimii a intrat în Catedrala Episcopală unde a fost întâmpinat
„de bunul patriot, episcopul Filatei". Cu această ocazie, profesorul D.
Racoviţă, de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul", a rostit un frumos
cuvânt de bun venit, care potrivit mărturiilor vremii „a mişcat foarte mult
simţămintele Majestăţii Sale". Vorbitorul a evidenţiat faptul că naţiunea
română „celebrează acum una din cele mai frumoase şi strălucite zile ale vieţii
sale, în care triumfează marea cauză a Unirii, prin sosirea Măriei Tale în
pământul nostru". El arăta, mai departe, că solemnitatea acestei zile măreţe,
atât de dorită, interesa deopotrivă pe toţi românii care, cu dragoste, bucurie şi
respect se adunaseră pentru a-l întâmpina „Toţi cetăţenii de la mic la mare,
copii, tineri şi bătrâni, de tot sexul, de toată starea toţi ca nişte fii plini de
dragoste se îngrămădesc să întâmpine pe Măria Ta". La această bucurie
comună lua parte „însemnata Eminenţă, căpetenie a acestei Eparhii, cum şi
corul episcopal împreună cu tot clerul eparhiei Buzău, care prin el îşi prezenta
59
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Ibidem.; vezi şi Gheorghe Mihai, Domnitorul Al. I. Cuza la Buzău, în ,,Îndrumător
Bisericesc'', Episcopia Buzăului, 1/1982, pp. 197-198.
C. I. Stan, Alexandru Ioan Cuza şi Buzăul, în „Glasul Adevărului", serie nouă, an XII,
nr. 122, ianuarie-martie 200 I, p. 121.
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cele mai umilite respecte şi mărturisirea cea mai sinceră de adâncă bucurie ce
simt". Oratorul arată, în continuare, că „norii negri şi ameninţători de furtună şi
viscole ce copleşesc orizontul României s-au făcut nevăzute înaintea luminii de
viaţă". Cunoscutul profesor aprecia că „Acum, Muntenia şi Moldova ambele
surori unite tresar de bucurie de la o margine la alta". De aceea, profesorul de
la Seminar era plin de optimism căci după opinia sa „orizontul nostru este
limpede şi întins ( ... ). O frumoasă perspectivă ni se desluşeşte şi mângâitoare
speranţe revăzând cu ochii pe acela pe care românii l-au căutat, pe care
Adunarea Naţională, în unanimitate, l-a ales şi pe care inimile şi sufletele
românilor într-o unire şi într-un vers l-au aclamat". Vorbitorul evidenţia faptul
că Unirea Principatelor a fost un act de voinţă al românilor din ambele ţări
conştienţi că numai astfel pot fi mai puternici şi vor reuşi în acest mod să
înfrunte greutăţile şi vicisitudinile: „Românii munteni, cu fraţii lor de peste
Milcov, au văzut, au cunoscut s-au pătruns adânc numai prin unire şi înfrăţire
sunt un singur domn şi steag pot să-şi apere drepturile, onoarea şi demnitatea
naţională". Profesorul D. Racoviţă a adus, apoi, un profund omagiu
înaintaşilor, marilor domnitori şi voievozi români care au luptat pentru
independenţa şi unitatea neamului: „O! suflete fericite şi nemuritoare al lui
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul! O voi eroilor strămoşi, care cu viaţa şi
sângele vostru aţi apărat onoarea Măriei Tale ca să se răsfrângă asupra
generaţiei crescânde ca să o facă vrednică de viitorul ce se deschide. Unirea,
frăţia, egalitatea, dragostea şi probitatea". Oratorul îi dorea, în final,
Domnitorului Unirii „Să se împlinească prevederile Constituţiei după literă şi
spirit şi să facă aşa fel ca legea să domnească, nu arbitrariul, iar pacea, frăţia,
legalitatea să fie pentru toţi întru toate" 61 .
După rostirea acestui discurs emoţionant, plin de patos, Al. I. Cuza,
însoţit de Mihail Kogălniceanu a mers în clădirea Seminarului Teologic aflată
în incinta Episcopiei, gazdă fiind episcopul Filotei. Aici domnitorul a fost
întâmpinat de elevul seminarist Teodor Georgescu cu un cuvânt de bun venit.
Tânărul învăţăcel îl compara, exagerând, pe Vodă Cuza cu Mesia: „Şi astfel s-a
zis în legea veche despre Mesia Mântuitorul, lumea pe care omenirea îl aştepta
cu nerăbdare, dorindu-i mângâierea sa; astfel şi-a urmat Mesia după venire şi
mângâindu-i pe cei interesaţi". Adolescentul seminarist scrutează însă viitorul
fericit al poporului român „aşteptând de la Măria Sa ştergerea a toată
fărădelegea şi mântuirea precum oarecând israilitenii aşteaptă de la Mesia".
Cuvântarea lui T. Georgescu a avut o latură profetică la final el spunând:
,,Îndeplinească-se dorinţele românilor, toate trebuinţele lor ( ... ), fiecare supus
61

„Românul", III, nr. 20, din 17 februarie 1859; Dionisie Romano, Principii de retorică şi
elocvenţă la Amvon, voi. II, Iaşi, 1859, pp. 65-70; Eduard Nicolescu, Valeriu Nicolescu,
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al Măriei Tale să te privească drept un părinte, decât ca pe un stăpân. Facă
Domnul ca fiecare român, supt cârma Măriei Tale să zică <<Acum a sosit
mântuirea noastră>>" 62 •
Discursul tânărului seminarist exprima, de fapt, o stare de spirit. Românii
îşi puneau mari speranţe în noul domn, care să le aducă legalitate, solidaritate
şi prosperitate.
După vizita întreprinsă la Seminarul teologic, Al. I. Cuza s-a îndreptat
spre palatul Episcopal unde a fost întâmpinat cu multă cordialitate de o
delegaţie alcătuită din 12 doamne, reprezentând protipendada oraşului. În
numele lor a vorbit frumoasa doamnă Irina Marghiloman, soţia lui Iancu
Marghiloman, mama viitorului om politic buzoian Alexandru Marghiloman. Ea
s-a născut în anul 1833, fiind descendentă a unei familii boiereşti din Oltenia,
familia Izvoranu. Tatăl ei Alexandru Izvoranu avea moşii în judeţul Olt, iar
mama sa Liniţa Butculescu era fiica paharnicului Constantin Butculescu. Irina
s-a căsătorit la vârsta de 17 ani cu Ion Marghiloman. Cei doi au avut trei copii:
Elena (n. 1851), Alexandru (n. 1854) şi Mihai (Mişu) 63 .
Tânăra doamnă a rostit cu acest prilej un discurs emoţionant: „Sub
impresia strălucitelor evenimente, prin care ţara noastră se ridică astăzi la
treapta ce i se cuvine, salutând în voi reîntruparea glorioaselor zile antice, când
mamele romane strigau fiilor lor să moară sau să vie învingători, ne socotim
ferice a vă putea prezenta expresia viilor sentimente de bucurie şi orgoliu
naţional, cu care mamele de familie din acest district vin a vă aduce prin noi
omagiile lor respectoase şi sincere, şi a ruga cerul ca aureola de glorie şi de
mărire naţională ce încinge fruntea Măriei tale, să se răsfrângă asupra
generaţiei crescânde ca să se facă vrednice de viitorul ce se deschide. Trăiască
măria Sa Alexandru Ioan I, domnul stăpânitor al României Unite!" 64 •
Discursul Irinei Marghiloman a făcut o foarte bună impresie
participanţilor. Relevând acest lucru, ziarul bucureştean „Românul" aprecia că
el: „a exprimat cu atâta demnitate" dorinţa românilor de unire, încât „a cauzat
domnitorului o desăvârşită emoţie" 65 . Se spune că cea mai frumoasă femeie de
la curbura Carpaţilor" 1-a impresionat atât de tare pe noul domnitor încât el a
invitat-o în Palatul Episcopal unde a avut loc masa oficială, discutând apoi,
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Gion D. Ionescu, Un elev seminarist întâmpină pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în
„Glasul Bisericii", an LXI, nr. 1-3, ianuarie-martie 1982, p. 153.
Lucian Predescu, Enciclopedia României, ed. a II-a anastatică, Bucureşti, I 999, pp. 450451.
Acte şi documente ... , voi. VIII, p. 871; Valeriu Nicolescu, Familia Marghiloman şi
Buzăul, în „Mousaios'', V/1999, p. 232; Gh. Mihai, op. cit., p. 198; Constanta Tănase, op.
cit., p. 98.
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d~p~ ~ur~le rele, „d~~Rre unele, despre altele, ca doi oameni tineri şi frumoşi
A

pana tarzm m noapte .
Seara atmosfera în oraş a fost feerică. Corespondentul ziarului
„Românul" înfăţişa această stare de spirit extraordinară într-o corespondenţă
expediată de pe meleagurile buzoiene şi publicată în a doua jumătate a lunii
februarie astfel: „Torţe aprinse, globuri luminoase, feluri de transparenţe
artificiale şi osebite tablouri reprezentând Unirea Principatelor Române, a
armelor lor, a iniţialelor numelui M. S. Prinţul, diferite alte embleme şi
inscripţii, se vedeau luminând de-a lungul străzilor pavoazate cu stindarde
tricolore, pe care se plimbau locuitorii oraşului". Bucuria era atât de mare,
încât buzoienii erau însoţiţi de lăutari, strigăte şi aclamaţii auzindu-se
pretutindeni. Toate acestea făceau „un ecou în atmosferă, unde chiar luna şi
67
stelele se părea că iau parte la această sărbătoare naţională" •
Impozanta manifestare a locuitorilor oraşului şi judeţului Buzău a
culminat cu reţinerea aici, peste noapte a domnitorului. Programul iniţial al
deplasării spre Bucureşti s-a schimbat astfel complet. Relevând acest lucru,
ziarul bucureştean „Naţionalul" îşi informa cititorii că sosirea lui Vodă Cuza la
Bucureşti s-a amânat. În loc de 7 februarie, aşa cum se stabilise la început,
şeful statului va ajunge pe 8 întrucât „orăşenii din Buzău au invitat pe domn de
a dormi în oraşul lor, spre a împărtăşi mai mult din plăcerea de a-l avea între
dânşii" 68 .
În cea de a doua zi a vizitei înaltului oaspete i-au fost prezentaţi
funcţionarii publici ai oraşului şi corpul negustoresc. Cu aceeaşi ocazie,
profesorul Chirculescu a ţinut un frumos discurs, după care la orele 11,30,
domnitorul, în aclamaţiile entuziaste şi frenetice ale numerosului public alcătuit
din femei bărbaţi, tineri, copii şi bătrâni a plecat spre Ploieşti pe Strada Mare.
Martorul acestor clipe emoţionante Matei Chirculescu consemna câteva rânduri
în anul 1865, pe o Cazanie, apărută la Bucureşti în anul 1829 despre starea de
spirit a buzoienilor următoarele: „A doua zi era duminică, am mers printre
salve de focuri. Pe ambele părţi, armata din Buzău pedestră pe de o parte şi
călărimea pe alta, distanţă mai întinsă. Apoi în curte <<Hora Unirii>>, în
strigăte de <<Ura !>>, <<Trăiască Alexandru Ioan Cuza!>>. Fetele jucau la o
parte în costum naţional şi având fiecare persoană tricolorul înfipt la brâu. La
12, Cuza a plecat înainte, spre Bucureşti, în strigăte de ura şi în sunetele a patru
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Nicoale Peneş, Alexandru Marghiloman - Lordul valah. O viaţă cu lumini şi umbre, voi. I,
2007, p. 23.
„Românul", III, nr. 20, din 17 februarie 1859.
„Naţionalul", III, nr. 18, din 8 februarie 1859; Ec. Gh. Ionescu, op. cit., p. 33; Antonie
Plămădeală, Episcopi ai Buzăului în cultura românească, în voi. „Spiritualitate şi istorie la
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clopote( ... ). Toţi cu bucurie că s-au unit două ţări şi că s-a împlinit articolul 54
din Tratatul de la Paris" 69 .
Vizita lui Al. I. Cuza la Buzău a fost un adevărat succes. Corespondentul
publicaţiei „Steaua Dunării" scria în a doua parte a lunii februarie 1859 într-un
articol următoarele: „A doua zi se înfăţişează Măriei Sale, funcţionarii publici
cu corpul negustoresc, când D-l Chirculescu, profesorul Şcoalei publice îi
adresează un discurs expresiv la care Măria Sa expuse că este cu deosebire
pătruns de simţăminte a căror expresie se vede pe faţa fiecăruia şi că doreşte a
face cu totul o mai aproape cunoştinţă. Iar pe la ora l şi Y2 pomi spre capitala
României prin oraşul Ploieşti, însoţit de o companie de dorobanţi şi condus de
aceeaşi tinerime călare şi de alţi mulţi orăşeni cu trăsurile pe Strada Mare a
oraşului în aclamaţiile poporului ce-l inunda cu flori ce se aruncau de către
doamne după toate ferestrele pe unde trecea într-adins încet spre a putea primi
buchetele. În acest chip, Măria Sa în lungul drumului fu întâmpinat şi aclamat
de o nenumărată mulţime de locuitori". Corespondentul ziarului, menţionat mai
sus, sublinia de asemenea că poporul a rămas încântat de blândeţea şi bunătatea
domnitorului, fiind convins că „s-au deschis naţiei române porţile acelui viitor
ferice pentru care s-au luptat strămoşii noştri şi mulţi se martirizaseră până în
ziua de astăzi, sacrificându-şi averea şi viaţa" 70 .
Opinia publică internaţională era informată în legătură cu deplasarea şi
intrarea lui Cuza în Bucureşti. Consulul general al Marii Britanii în România
Robert G. Colguhoun arăta într-un raport expediat din Bucureşti la 8/29
februarie 1859 ministrului său de externe J. H. Malmesbury din Londra că
„Intrarea domnitorului nou ales trebuia să aibă loc ieri, dar el a mai rămas o zi
la Buzău, aşa că a intrat în oraş astăzi, duminică, zi în care agenţii Austriei şi
Franţei care locuiesc pe strada principală şi-au ridicat, totuşi, steagurile. La
barieră a fost ridicat un arc de triumf pe unde a intrat într-o caleaşcă ce-l
aştepta, primind mai înainte din partea corporaţiilor tradiţionala pâine şi sare. O
mulţime din partea păturilor de jos a ieşit să-l întâmpine, printre aceştia
aflându-se în mod evident tăbăcarii şi măcelarii de la periferie. El a intrat în
oraş urmat de cavalerie şi dorobanţi, s-a dus la Mitropolie unde s-a oficiat un
Te Deum, apoi la Adunare, unde erau prezenţi miniştrii, clerul şi deputaţii.
Mitropolitul, deschizând <<Regulamentul Organic>>, a trecut la citirea
jurământului indicat pentru domnitor, când principele l-a întrerupt pe Eminenţa
Sa şi, ridicând mâna dreaptă a jurat că: <<va continua opera de Unire pe care
adunarea a început-o, că nu va da înapoi din faţa nici unei greutăţi. Nici chiar a

69
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Alexandru Gaiţă, Alexandru Ioan Cuc.a - O mărturie contemporană, în „Viaţa Buzăului",
supliment I983, p. I 7.
„Steaua Dunării", V, nr. 35, din 17 februarie 1859.
https://biblioteca-digitala.ro

Episcopul Filatei -

luptător

unionist

181

unui pericol şi că, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al poporului, speră să o ducă la
bun sfârşit" 71 •
La rândul său Jacques Poumay consulul Belgiei la Bucureşti relata întrun raport înaintat pe 10/22 februarie 1859 ministrului său de externe A. Vriere
că principele Alexandru Ioan I şi-a făcut intrarea în Bucureşti duminică 8/20
februarie curent la ora 1 după-amiază. El sublinia că ,,Începând cu ora 1O
dimineaţa, întinsa câmpie de la Băneasa, situată dincolo de una din barierele
Capitalei era invadată de lume, trăsuri şi o mulţime de călăreţi". Autorul
documentului reitera faptul că domnitorului i s-a oferit, potrivit vechiului
obicei, pâine şi sare, iar „şase sute de miliţieni au fost mobilizaţi. Toate casele
din oraş pavoazate; pretutindeni drapele, ghirlande de flori, peste tot această
deviză scrisă cu caractere mari Unirea face puterea( ... ).
Mitropolitul, un bătrân firav, i-a adresat un scurt discurs, pe care nimeni
nu l-a înţeles. Principele i-a mulţumit cu amabilitate şi a rostit următorul
jurământ:

„Jur în numele Sfintei Trinităţi şi în faţa ţării că voi apăra cu sfinţenie
drepturile şi interesele Principatelor Unite, că în timpul domniei mele voi
veghea la respectarea legilor întru totul şi pentru toţi, că nu voi avea în vedere
decât binele şi fericirea naţiunii române. Aşa să-mi ajute Dumnezeu şi
compatrioţii mei" 72 •
O săptămână mai târziu, pe 17 februarie/I martie 1859 L. Beclard preciza
într-un amplu raport înaintat la Paris contelui Walewski că deplasarea
colonelului Cuza de la Iaşi către Bucureşti „a fost amânată cu vreo zece zile.
Această întârziere era, în general atribuită dorinţei domnitorului de a se aştepta
investitura Porţii Otomane, cel puţin ca principe al Moldovei". Diplomatul
francez relata, în continuare, că „Pe 2116 februarie, el părăsea Iaşiul pentru a se
îndrepta spre Bucureşti. Două zile mai târziu traversa Milcovul mic râu ce
străbate oraşul Focşani şi desparte cele două Principate, pe 18 el se opri la
Buzău, pe 19 la Ploieşti şi duminică 20 februarie îşi făcea intrarea în Bucureşti
(„ .).
Mari pregătiri fuseseră făcute de către domnul Golescu, ministrul de
interne, pentru a-l primi cu fast pe reprezentantul naţiunii române. Stâlpii
decoraţi cu banderole, cocarde, pancarte, embleme, stindarde, se înălţau sau
fluturau pe toate străzile, pe care urma să le parcurgă cortegiul. La intrarea în
oraş, un arc de triumf fusese improvizat în câteva zile. Erau adunate în jurul
acestui monument toate forţele militare care compuneau garnizoana
Bucureştilor, în aşteptarea colonelului Cuza. Această mică trupă însă părea
71

România la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiin(a europeană. Documente
externe, voi. II, Bucureşti, 1984, p. 401, doc. 143.
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înecată

în mijlocul unei mulţimi imense, care încă de dimineaţă se pusese în
Spre ora a doua a după-amiezii, uralele îndepărtate au anunţat sosirea
acestui principe, al cărui nume a ieşit subit din anonimat, şi a cărui persoană
încă necunoscută, suscitase deja atâtea speranţe şi provocase atâta entuziasm.
Cu excepţia consulului general al Austriei, toţi colegii mei şi-au dat întâlnire la
mine pentru a vedea cortegiul trecând.
Părăsind trăsura sa de călătorie, la intrarea în oraş, colonelul Cuza a luat
loc împreună cu domnul Golescu, într-o caleaşcă descoperită, care în curând
începuse să meargă la pas. Noul domnitor purta, precum predecesorii săi,
uniforma militară prescrisă de Regulamentul Organic( ... ).
Toţi miniştrii în afară de domnul Golescu îl aşteptau pe Cuza la
Mitropolie. A fost primit cu mult fast. După ce a sistata la celebrarea Te Deumlui s-a îndreptat spre Adunare ( ... ). Cu mâna pe Evanghelie, el a depus
jurământul" 73 .
Impresionaţi de personalitatea covârşitoare a domnitorului Alexandru
Ioan Cuza şi conştienţi de necesitatea realizării grabnice a Unirii depline
buzoienii au primit cu multă bucurie oştile moldovene aflate în drum spre
tabăra de la Floreşti, unde s-au unit cu cele muntene. Un document al vremii
afirmă că orăşenii de aici având satisfacţia de a vedea în mijlocul lor o armată
din naţia sa au hotărât ca pe timpul cât va sta cvartiruită în satele lor să le
74
înlesnească mâncarea de la dânşii spre semn de dragoste" •
Bolnav, episcopul Filatei s-a retras pe data de 19 iunie 1859 la
mănăstirea Ciolanu. Aici a fost, de altfel înmormântat. Opt ani mai târziu, în
1868, rămăşiţele sale pământeşti au ajuns la Episcopie, unde Episcopul
Dionisie Romano s-a îngrijit de reînhumarea lor.
Meritele episcopului Filatei sunt incontestabile deşi unii, fie din
75
necunoaştere, ori din rea voinţă au încercat să le minimalizeze •
El s-a dovedit a fi pe lângă un remarcabil luptător unionist un important
iubitor de cultură şi filantrop. A sprijinit dezvoltarea învăţământului buzoian,
stăruind pentru înfiinţarea cât mai multor şcoli destinate luminării poporului.
Aşa se explică de ce în Testamentul său, redactat cu aproape doi ani înaintea
morţii sale pe 28 decembrie 1858 a lăsat 15.000 de galbeni „şcolii româneşti
din acest oraş", dar şi a unei şcoli cu „ştiinţe mai înalte, cum şi o catedră de
ştiinţe comerciale" precum şi susţinerea la studii a doi-trei tineri silitori. Capela
română de la Paris primea 2.000 de galbeni, biblioteca personală a ierarhului a
mişcare.
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Ibidem., pp. 430-431, doc. 151.
Relu Stoica, Doina Ciobanu (editori), Istoria plaiurilor buzaiene. Texte şi documente,
Buzău, 1997, pp. 64-65.
N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, voi. I, ed. a II-a, Bucureşti, 1929, pp. 257 - 289;
Dimitrie Gh. Ionescu, Seminarul de la Buzău 1836-1936, în „Biserica Ortodoxă Românâ",
an LV, nr. 3-4, martie-aprilie 1937, p. 26 (extras).
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Seminarului teologic din Buzău, împreună cu 1.000 de galbeni. Tot
aceeaşi sumă o primea fiecare schit din eparhie şi Colegiul „Sf. Sava" din
Bucureşti 76 . Guvernul la cererea domnitorului nu a respectat, din păcate, aceste
prevederi testamentare şi a confiscat sumele donate 77 . Episcopul Filotei apare,
deci, ca un ierarh cu grijă de aproapele său. A fost pe lângă un înflăcărat
78
luptător pentru Unirea ţărilor surori şi un însemnat cărturar sosit ca atâţia alţii
de pe meleagurile transilvane, unde s-a născut acum mai bine de două sute de
ani. Prin aceste rânduri se poate spune că i se aduce un modest omagiu faţă de
neobosita şi rodnica sa activitate pusă în slujba eparhioţilor.

fost

donată

Resume
L'etude analyse l'activite d'episcope Filotei pour l'Union de Principautes
Roumaines. L'Union est etroitement liee a la personnalite de Alexandru Ioan
Cuza et le chois de la regie des deux principautes le 5 janvier 1859 en
Moldavie, le 24 janvier 1859 en Valachie. Toutefois, l'union a ete un processus
complexe fonde sur une forte proximite culturelle et economique, entre Ies
deux pays.
Apres l'election de Cuza a Iassy et a Bucarest, le prince a visite, dans sa
route vers la Capitale, deux fois la ville de Buzău, etant re~u avec des eloges
des belles femmes, et des manifestation populaires.
Dans cet action l'episcope Filotei avait un contribution considerable.
L'union de 1859 represente la finalite d'une lutte historique Ies habitants
de Buzău en ayant une contribution reelle et directe.
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Ec. Gh. Ionescu, op. cit„ p. 62; Veronica Vulpe, Episcopul Filotei precursor al Şcolii
Comerciale Superioare de băieţi din Buzău, în „Almanah Bisericesc", Buzău, XVIlXVIII/1999, pp. 152-153.
Situaţia bugetului fiind extrem de dificilă s-a impus această măsură şi, totodată, a fost,
într-un fel, dictată şi de atitudinea lui Filotei, de la 1848, vis-a-vis de liderii revoluţionari
de la Buzău duşi la Văcăreşti. Ar mai fi de amintit acţiunea lui Negulescu, prefectul
judeţului Buzău care, în 29 mai 1863, după demersurile ministrului ad-interim de la Culte,
Robescu, se adresa Locotenentului de episcop cerându-i să delege un reprezentant pentru a
asista la cercetările ce urmau să se efectueze la mănăstirea Berca pentru depistarea banilor
îngropaţi aici de episcopul Filotei. Agitaţia se va domoli, iar insuccesul operaţiunii era
raportat de către protopopul Petru de la Buzău în 5 iunie 1863; cf. Arh. Naţ. Buzău, fond
Episcopia Buzău, dosar 11 /1863, f. 7.
Episcopia Buzăului se adresa ministerului la 3 mai 1866 în legătură cu organizarea
licitaţiei pentru vinderea cărţilor tipărite de episcopul Filatei - 25 de titluri. ln final la
nivelul episcopiei se ajungea la concluzia că locul acestora ar fi la bisericile sărace în
tipărituri; cf. Arh. Nat. Buzău, fond Episcopia Buzău, dosar 11/1866, passim.
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MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
DIN FOSTUL JUDEŢ RAMNICU SARAT
A

W

...

Valeriu NICOLESCU

Râmnicu Sărat păstrează o serie de monumente istorice şi de arhitectură
între care se detaşează Ansamblul monumental „Adormirea Maicii Domnului",
cu fostele chilii unde în prezent este sediul muzeului municipal cu Casa
Domnească, care a fost restaurată după 1990, folosită ca muzeu începând cu
anul 2006.
Realizat între anii 1895-1898, Palatul Administrativ şi de Justiţie unde
funcţionează astăzi primăria municipiului a fost construit de către antreprenorul
C. Keller (prefectul judeţului era G.Sion), lucrările fiind supravegheate de
conducătorul Serviciului Tehnic al primăriei, ing. A. Bernstein. Planurile au
fost realizate de către arhitectul Filip Xenopol care însă a decedat la scurt timp
de la începerea lucrărilor de construcţie, noul arhitect fiind Constantin
Băicoianu,
conform autorizării transmise de Ministerul de Interne.
Amplasamentul terenului a fost stabilit într-o şedinţă a consiliului comunal din
anul 1894. În 1897 a fost elaborat şi un Regulament pentru organizarea şi
funcţionarea serviciilor din acest imobil. În noul edificiu urma să funcţioneze
primăria şi judecătoria locală de pace. În anul 1900 s-a prevăzut şi construirea
unui local pentru judecătorie. În 190 I, s-a contractat un împrumut de 489.000
lei pentru conversiunea împrumutului din 1895, folosit pentru construirea
Palatului Administrativ şi de Justiţie. Alţi 120.000 lei au fost împrumutaţi în
191 O pentru construirea unui pod peste râul Buzău, 50.000 lei, în 1911, pentru
localul judecătoriei şi 50.000 lei, tot în 1911, pentru cazarma Regimentului 3
Obuziere.
Fosta mănăstire din cadrul actualului Complex brâncovenesc a devenit
proprietatea comunei potrivit decretului 372/1873, publicată în Monitorul
Oficial nr. 4411873. În 1875 se execută primele lucrări de amenajare, corpul
principal fiind destinat spre a fi folosit de către judecătorie şi poliţie. În 1911
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Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 185 - 198.
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percepţia.

Legătura

cu gara se făcea prin strada care a fost deschisă între 18951898, pentru realizarea acestei lucrări edilitare expropriindu-se, printr-o decizie
din 1 decembrie 1894 a Tribunalului Râmnicu Sărat, proprietăţile a 49 de
locuitori, urmate de alte terenuri ale încă 30 de locuitori. În 1899, Sandală
Martin Hartam, reclama că nu i s-a achitat suma cuvenită ca despăgubire
pentru casa sa, expropriată pentru lărgirea noului bulevard. A fost pavat în
1898 cu fonduri din împrumutul de 1.500.000 lei efectuat de primărie pentru
rezolvarea unor probleme edilitare. La 28 ianuarie 1895 a fost executat
terasamentul pentru accesul la clădirea noii gări, lucrare realizată de către
antreprenorul Pavel Simon. Construcţia noului local al gării s-a făcut între 1
decembrie 1896 şi 3 ianuarie 1898 când s-a inaugurat. N. Mihăilescu a fost
arhitectul care a întocmit planurile, iar G. Cerfeda, antreprenorul care a
executat construcţia. Compartimentarea s-a realizat de către ing. şef secţie, I.
Pâslă şi ing. Constantin Răileanu. Noua clădire s-a realizat în timpul când
ministru de Finanţe a fost Menelas Gherrnani, politician de origine râmniceană.
Supravegherea lucrărilor noii variante a liniilor ferate a fost asigurată de către
viitorul prim-ministru, inginerul Ionel Brătianu. Prima gară a fost construită în
1881 după planurile celebrului arhitect Anghel Saligny, dar considerându-se
prea departe de oraş prin adresa din 21 ianuarie 1895, Ministerul Lucrărilor
Publice a aprobat planurile de construire a noii gări. Iar la 26 ianuarie, Direcţia
Administraţiei Judeţene şi Comunale din Ministerul de Interne a comunicat
aprobarea împrumutului de 1.082.000 lei necesar pentru plata terenurilor
expropriate pentru construcţia gării celei noi.
În acelaşi perimetru s-au ridicat, între 1898-1899, pe un teren cedat în
1890, construcţiile temutului penitenciar, cu regim foarte sever, unde au fost
închişi ţăranii arestaţi pentru participarea la răscoala din 1907, adversarii
politici ai regimului, între care şi mai mulţi legionari în frunte cu şeful lor,
Corneliu Zelea-Codreanu, iar după 1944, toţi cei socotiţi periculoşi pentru
regimul comunist. Aici şi-a găsit moartea Ion Mihalache şi a suferit pentru
convingerile sale, susţinute cu fermitate şi consecvenţă, Corneliu Coposu. lată
pentru ce ţărăniştii râmniceni au propus şi fac eforturi pentru transformarea
acestei clădiri în muzeu al martirajului intelectualităţii româneşti.
În 1881, comuna urbană Râmnicu Sărat s-a împrumutat cu 80.000 franc
pentru a realiza construcţia imobilului şcolii de fete şi alte lucrări edilitare. În
1886, cedează un teren pentru construirea unui spital judeţean, iar în 1888, un
alt teren, din moşia Jideni, pentru construcţia unor grajduri necesare
regimentului din localitate, în 1889 fiind adoptat Regulamentul pentru clădiri,
împrejmuiri şi alinieri de străzi. În anul 1891, Consiliul General al judeţului a
cedat primăriei un teren pentru construirea localului Gimnaziului „ V.
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Boerescu", pe care aceasta, la rândul ei, îl va transmite Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice.
Un rol important în realizarea unor proiecte edilitare l-a avut şi Hristache
Panaitescu fost inginer şef al judeţului, născut la 30 ianuarie 1851 la Râmnicu
Sărat. Absolvent al Seminarului Central şi al Şcolii de Poduri şi Şosele din
Bucureşti, obţine în 1885 titlul de inginer şi după câteva stagii în alte localităţi
este angajat inginer ordinar clasa I al judeţului. Pentru activitatea şi meritele
sale a fost decorat cu ordinul Coroana României în grad de ofiţer şi Medalia
jubiliară Carol I.
Ca biserici mai importante amintim Catedrala „Adormirea Maicii
Domnului", zidită între anii 1691 - 1697 de către Constantin Brâncoveanu şi
unchiul său, Mihail Cantacuzino; biserica „Piatra" sau „Domnească", zidită
în 1474 de către Ştefan cel Mare, refăcută în 1704 de Constantin Brâncoveanu
de la ferestri în sus; reparată la mijlocul secolului XVIII; demolată în 1898 pe fundaţia ei s-a construit în 1907, de către arhitectul C.G.Vemesco, actuala
biserică „Cuvioasa Parascheva"; biserica Robeasca (Asănăcheasca) cu hramul
„Naşterea Sfintei Fecioare, ridicată în 1781-1784 de către fostul mare pitar
Asanache Nicolescu şi soţia sa, Maria (document 24 septembrie 1781 şi
document de închinare la Sf. Mormânt - 7 martie 1784) - reparată în 1814 de
şerdarul Asanache Robescu şi apoi în 1864 şi 1884. Este menţionată cu numele
„Asănăchioaia" într-un document din 12 mai 1852. Dintr-un document din 24
septembrie 1781 reiese că fostul mare pitar Asanache Neculescu, fiul lui
Iordache Neculescu şi soţia sa, Maria, fiica lui Ioniţă Chirie au hotărât să
construiască o bisericuţă în Râmnic, în curtea caselor lor, metoh al Sf.
Mormânt, spre pomenirea părinţilor. Ca venituri urma să primească casele de
piatră, grajdul, grădina, moara, cârciumi, 7 prăvălii, 40 pogoane cu vie în
Dealul Jidenilor, cu cramă şi case, 50 pogoane loc sterp, 60 stânjeni moşie la
Jideni, 3000 stânjeni la Costeni, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, cu podul
umblător de peste apa Buzăului, 5 locuri de prăvălii la Galaţi, ţigani, vite şi
stupi. Se preciza că în cazul în care nu vor putea ridica biserica să lase 1000 de
taleri în contul construcţiei; biserica Bagdat, cu hramul „Sf. Dumitru", „Sf.
Toma" şi „Naşterea Născătoarei de Dumnezeu, Sf. Maria" (fost metoh al
schitului Poiana Mărului), zidită în 1707- 1708 de Dumitraşcu Bagdat (alte
surse indică eronat anul 1753; se pare că văleatul 7216 a fost citit 7261),
zugrăvită în 1853; reparată şi refăcută în 1870- 1871 de Toma Bagdat când s-a
pictat de către Gheorghe Tattarescu. Pictura a fost refăcută şi în anul 1928. La
expoziţia naţională 2000 de ani de creştinism au fost expuse şi 12 icoane
realizate de Tattarescu, tot el fiind şi autorul unui iconostas lucrat în foiţă de
aur; biserica Câţa cu hramul „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril", construită de
slugerul Iordache Nicolescu la 1765; arsă în 1821; reparată şi zugrăvită de
vomicul Constantin Neculescu-Câţa; reparată în 1891 şi 1921 (se întreţinea din
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venitul moşiei Mărăcinii Grecului, comuna Obidiţi, lăsată prin testament pentru
acest scop; biserica „Sf. Nicolae" şi „Izvorul Tămăduirii", refăcută în 1858
şi 1876; biserica „Sf. Ion" şi „Sfinţii Trei Ierarhi", zidită în 1842-1843,
reclădită în 1873, reparată în 1877 - 1878 şi 1903; biserica „Sf. Apostoli" şi
„Sf. Voievozi", ridicată în 1866-1867, de preotul Isofache şi enoriaşi - reparată
de V. Gherghescu în 1902. Sinagoga a fost ridicată în anii 1921 - 1922.
Dintre aceste ctitorii, despre biserica ridicată de Ştefan cel Mare aflăm
din pisania din 1704 care se păstrează şi astăzi la biserica „Cuvioasa
Parascheva" ce glăsuieşte astfel: ,,Această sfântă şi dumnezeească biserică a
căruia iaste hramul „Sfânta Prapadomni Parascheva" fosta-ufăcută de Ştefan
Vodă cel Bun den Moldova. Şi trecând mulţi ani s-au stricat şi În zilele lui Jo
Constantin Basarab Brâncoveanu voevod, s-au Îndemnat vecinătatea şi-au
ajutat cine cu ce s-au îndurat şi au refăcut den ferestri în sus şi s-au şi făcut
slon, căci n-au fost, fiind ispravnic Dumitraşco Bagdat vei agă şi el, cu a sa
cheltuială, s-au îndemnat de a o au învelit şi i-au făcut şi stâlpii uşilor. Şi o au
şi pardosit pentru a tuturor veşnică pomenire. Septembrie, leat 7212(1704)".
Este amintită ca biserica domnească în documente din 8 martie 1642, 12
august 1657, 2 ianuarie 1666, 1 iunie 1695. Potrivit unui document din 28
aprilie 1775, reiese că a mai fost reparată şi din iniţiativa lui Constantin
Racoviţă. Istoricul Grigore Tocilescu şi arhitectul Nicolae Gabrielescu au
efectuat cercetări şi au întocmit în 1896 un raport de expertiză cu propunerea
de a fi dărâmată şi reconstruită datorită stării în care se găsea şi faptului că nu
se mai păstra nici un element de interes arhitectonic şi istoric. Ca urmare,
autorităţile au luat în discuţie în 1894 şi 1897 şi au dispus în 1898 dărâmarea, şi
apoi reconstruirea actualei biserici cu hramul „Cuvioasa Parascheva", lucrare
realizată în 1907 după planurile arhitectului Nicolae Gabrielescu de către
arhitectul C. G. Vemesco, decedat în timpul lucrărilor. În timp, a suferit
modificări ca urmare a unor lucrări de consolidare, reparaţii, singurul element
care se păstrează din vechea construcţie fiind pisania. A funcţionat multă
vreme ca biserică Catedrală.
Despre vechea ctitorie a marelui voievod al Moldovei se crede că a fost
ridicată din piatră, dovadă că s-a păstrat denumirea de „Piatra" sau
„Domnească" şi că respecta planul simplu al bisericilor tipic moldoveneşti din
vremea lui Ştefan cel Mare - corp lung, dreptunghiular, terminat cu o mică
absidă la răsărit, pentru altar. Exteriorul era simplu, fără profil şi cornişe, iar
interiorul era compartimentat conform tradiţiei - pronaos, naos şi altar.
Pronaosul, cu intrarea în ax, era pătrat; naosul, despărţit de pronaos printr-un
zid cu o uşă în ax era dreptunghiular, iar altarul era o simplă absidă. Fiecare
dintre acestea avea câte două ferestre înguste, una spre nord şi alta spre sud. A
fost ridicată după campania militară din 1473 împotriva lui Radu cel Frumos şi
bătălia de la locul numit Cursul apei.
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Domnitorul Constantin Brâncoveanu, cel care ne-a lăsat una din cele mai
mari şi mai însemnate moşteniri culturale, intenţionând să consolideze hotarul
dinspre răsărit al Munteniei a ridicat un ansamblu (mănăstire - casă
domnească) înconjurat de ziduri puternice. Pentru a se întreţine, ctitorii au
înzestrat-o cu sate, moşii, mori, prăvălii, case, hanuri, venitul ocnelor de la
Teişani şi alte bunuri. Cert este că istoria medievală a Râmnicului a fost
marcată de acest aşezământ religios, mai ales în privinţa culturii şi civilizaţiei
locale.
Potrivit unui hrisov din 1700, două părţi din veniturile mănăstirii trebuia
să fie trimise la mănăstirea de la muntele Sinai, restul urmând să se folosească
pentru trebuinţele comunităţii monahale. Se mai cerea ca la praznicul hramului
toţi cei prezenţi să fie hrăniţi, ori pământean ori străin, iar în cazul în care
acestea nu se respectau, urmaşii ctitorilor să ia măsuri în consecinţă. Referitor
la proprietăţile mănăstirii, un document din 1845 face trimitere la venitul
moşiilor Herăşti, Fântâna Turcului, Bărăşti, Domireasca şi Orzăneasca.
Investigaţiile făcute de către arheologul medievist Emil Lupu au stabilit
că această construcţie a fost ridicată pe ruine datând din secolele XVI - XVII,
opinându-se că tipologia incintei, cu turnuri de colţ, este mult mai veche,
asemănătoare cu aceea folosită de meşterii din vremea lui Matei Basarab.
Totodată, pe lângă nivele stratigrafice aparţinând culturilor Boian şi Sântana de
Mureş - Cerneahov, a fost relevat şi un nivel de locuire de la sfârşitul secolului
al XV-iea. S-a recoltat material ceramic din secolele XIV-XV, ceea ce
presupune că la acea dată, ce poate fi considerată ca faza de început a târgului
Râmnic, zona era locuită. De asemenea, cercetările au stabilit că şi biserica a
fost ridicată pe fundaţia unei biserici de lemn cu hramul „Sfintei Muceniţe
Ecaterina".
Textul din cronica lui Radu Greceanu este edificator: ,,În al optulea an
din domnia Măriei Sale s-au săvârşit mănăstirea care au făcut Măria Sa în
târgul Râmnicului, care din pajişte şi din temelie o au zidit, împreună cu
unchiul Măriei Sale, Mihaiu Cantacuzino vei spătar, însă monastire mare şi
cuvioasă, cu chilii de piatră şi cetate împrejur, pentru că fiind şi în loc ca
acela de este în calea oştilor şi mai mult a tătarilor. Drept aceia Măria Sa au
pus nevoinţă împreună cu unchiul Măriei Sale de o au făcut cu tărie (sub I. n.)
ca multora scăpare şi apărare să fie, care cu milă întărind-o şi cu toate cum se
cade împodobind-o, la Sf şi Dumnezeeasca mănăstire de la muntele Sinai o au
închinat spre veşnică pomenire". Iată şi textul pisaniei ce se află deasupra uşii
de la intrare: „Jo Mihail Cantacuzino vel spătar, Această sfântă şi
dumnezeească mănăstire, căreia hramul se prăznueşte Adormirea Născătoarei
de Dumnezeu şi stăpânei noastre fecioarei Maria. Prea înălţatul şi
blagocestivul ·Domn Jo Constantin B.B. (Basarab Brâncoveanu) voevod,
mişcându-se din râvna şi multă evlavie, care către sfântul de dumnezeeşti
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muntele Sinai, din temelie în locul acesta, unde mai înainte o
mică biserică de lemn era şi închinată acelui sfânt munte Sinai, o au ridicat şi
o au înfrumuseţat şi o au înzestrat cu cele ce s-au crezut nouă, ctitor făcându
se. Începându-se a se lucra în anul Domnului Hristos 1691 şi s-au isprăvit la
leatul 1697. La cheltuiala facerii acestei sfinte mănăstiri şi Mihail Cantacuzino
spătar, ca şi el ctitor se cheamă. Aceasta dar s-au făcut în slava şi lauda
numelui Domnului şi vrednicului Dumnezeu şi buna pomenire şi iertarea
păcatelor lor şi a părinţilor lor, 7205 ( 1697)". Textul pisaniei a fost transcris
prima dată de către Chesarie Arnoteanu, egumenul mănăstirii Râmnic, text
transmis la 29 iulie 1869 Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice.
Pictura a fost executată de cunoscutul zugrav al epocii brâncoveneşti,
Pârvu Mutu, care s-a făcut cunoscut ca pictor realist ce a dat interpretări proprii repertoriului iconoclastic şi votiv tradiţional. În nartex au fost zugrăviţi
Constantin Bâmcoveanu şi unchiul său, Mihail Cantacuzino vei spătar, soţia
acestuia, Marga, fiii lui C. Brâncoveanu - Matei, Radu, Ştefan, Constantin,
fiicele Bălaşa, Maria, Stanca, Ilinca, Safta şi Ancuţa (lipseşte Smaranda) şi
mama lor, Maria. Alte chipuri prezintă pe Mihail, Safta, Păuna, Maria, Ancuţa
şi Ilinca, copii lui M. Cantacuzino. Pe peretele de sud apar tatăl lui C.
Brâncoveanu, Papa, fiul vornicului Preda Brâncoveanu, Stanca Cantacuzino,
mama lui C. Brâncoveanu, bunicii acestuia Preda mare vomic şi Păuna, Barbu,
fratele lui C.Brâncoveanu şi Matei Basarab. Pe peretele nordic au fost zugrăviţi
Şerban Cantacuzino, jupâniţa Ilinca şi postelnicul Constantin Cantacuzino.
Ancadramentele de uşi şi ferestre şi coloanele de susţinere din piatră,
sunt realizate cu minunate sculpturi şi dantelării datorate meşterilor conduşi de
Lupu Sărăţean. Lui îi aparţine singura cariatidă din istoria artei feudale
româneşti - stâlpul atlant din trapeza mănăstirii, cunoscut ca Samson călărind
un leu. A fost mutat cu ocazia lucrărilor de amenajare a spaţiilor mănăstirii
pentru uzul unor instituţii publice, în grădina oraşului şi apoi, la insistenţele
câtorva intelectuali îngrijoraţi de stricăciunile suferite, în lapidariul de la
Mogoşoaia. Pe peretele sudic al bisericii este un ceas solar. Dar vremurile nu
au fost prea blânde cu sfântul locaş, ochii sfinţilor fiind scoşi de păgâni, iar pe
pereţi au apărut iscălituri ale soldaţilor ruşi făcute la 1830, 1848, 1850, 1854.
Menţionată în documente din 23 martie 1692, 26 noiembrie 1693, 23
noiembrie 1698, 20 iunie şi 4 iulie 1700 (se specifică că a fost începută în al
doilea an de domnie şi terminată în ce de al optulea). Precizăm că un document
din 12 februarie 1688 se referă la „mănăstirea din Râmnic a dumisale Mihai
<Cantacuzino> spătar", fiind vorba, după părerea noastră, de biserica zisă a
grecilor căreia i-a făcut însemnate danii, biserică menţionată şi la 13 şi 20 iunie
1690 când i s-a închinat schitul din Fundul Cocorăştilor.
A fost reparată între anii 1784-1793, reparată şi zugrăvită în 1814. În
noaptea de 5/6 mai 1868 o furtună puternică a distrus acoperişul bisericii şi
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celorlalte construcţii ale mănăstirii, stareţul Chesarie Arnoteanu preocupânduse apoi de efectuarea reparaţiilor necesare. După secularizarea averilor
mănăstireşti se execută ample lucrări de reparaţii în 1871- octombrie 1872, sub
conducerea arhitectului C. Rieter, în scopul de a se transforma unele din
încăperile fostei mănăstiri pentru a fi puse la dispoziţia unor instituţii publice
(judecătoria şi poliţia), în paralel efectuându-se lucrări de restaurare la biserică
şi alte construcţii. S-a făcut o nouă turlă şi s-a demolat calota din naos, de sub
turlă, pentru mai multă lumină, iar în 1873 s-au efectuat reparaţii la chilii. În
1875, s-au executat lucrări la corpul principal al ansamblului (casa domnească,
fostă egumenie), iar în 1900, ing. A. Vlad a întocmit planurile de amenajare a
spaţiului ocupat din 1874 de Şcoala primară nr. 1 de băieţi - fosta sală
„Samson", numită astfel după celebra cariatidă ce susţinea bolţile vechii
trapeze. La subsol urma să se amenajeze arestul poliţiei, la parter birourile
acestei instituţii, iar la etaj judecătoria de ocol. În alte spaţii funcţionau
cazarma, grajdurile şi remizele serviciului de pompieri. Deoarece în 1905
şcoala s-a mutat în localul propriu, spaţiul a fost atribuit judecătoriei. În 1909
s-a încheiat un contract pentru repararea capitală a întregului ansamblu, astfel
că în 1911 aici îşi desfăşurau activitatea primăria, poliţia, judecătoriile de ocol
urban şi rural, cât şi o prăvălie care plătea chirie pentru spaţiul ocupat. Clădirile
au suferit degradări în anii ocupaţiei (1916-1918), aici funcţionând un lagăr de
prizonieri, pagubele fiind evaluate la peste 90.000 lei. De aceea, la 1 iunie
1919, s-a încheiat un contract între primărie şi antreprenorul Samuel Goldstein
care trebuia să execute lucrări de reparaţii şi amenajări la Ospelul Comunal
(fosta mănăstire) cu următoarele dependinţe: cazarma, grajdurile şi remizele
Serviciului de Pompieri, clădirile poliţiei, judecătoriilor, şcolilor 1 şi 3 de
băieţi, 1 şi 2 de fete, cât şi la biserica „Bagdat'', la Hala de Came, Peşte şi
Zarzavat, la Teatrul Comunal şi cele două rezervoare de apă. Mai târziu, la
insistenţele repetate ale autorităţilor şi la intervenţia lui Nicolae Iorga, în 1926
şi 1927 se alocă 160.000 lei, sumă ce urma să fie folosită pentru spălarea
picturii bisericii. Din păcate nu mai exista turnul - clopotniţă şi nici turnurile
ce flancau incinta, cu excepţia celui de pe latura de sud unde era clopotniţa. În
afară de spaţiile unde funcţionau instituţiile amintite, restul erau într-o avansată
stare de degradare.
Cutremurele din 9/10 noiembrie 1940 şi 4 martie 1977 i-au provocat
stricăciuni serioase. În 1952-1954 şi apoi în 1963-1964, peste parterul
construcţiei unde funcţiona primăria s-a adăugat etajul, iar în 1968 s-au făcut
demersuri pentru realizarea documentaţiei de restaurare a ansamblului.
Menţionăm că până la acea dată, progresiv, o parte din instituţiile care
funcţionau aici au fost mutate, iar după ce tot spaţiul a rămas liber s-a trecut la
executarea lucrărilor de consolidare şi restaurare în intenţia de a se amenaja
aici sălile de expoziţie ale muzeului (înfiinţat în 1960). Iniţial s-a obţinut suma
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de 300.000 lei pentru consolidarea şi repararea pridvorului bisericii unde,
deasupra intrării, se află pisania brâncovenească. Alte fonduri s-au alocat în
1977, 1981-1984 şi după 1990 urmărindu-se restaurarea acestui valoros
ansamblu de arhitectură şi artă medievală de stil brâncovenesc, pe bună
dreptate catalogat de Alexandru Vlahuţă ca un adevărat muzeu cu forme,
motive şi decoraţiuni ce conferă particularitate şi personalitate stilului specific
epocii. Sfidând anii, acest monument ce rememorează trecute vremi este o
preţioasă moştenire care astăzi, după restaurare, reprezintă cel mai valoros
ansamblu medieval, pus deopotrivă la îndemâna cercetărilor şi a publicului
interesat să cunoască o veche ctitorie.
Referitor la biserica „Sf. Dumitru - Bagdat" aceasta, potrivit textului
pisaniei originale păstrat pe unul din zidurile clopotniţei care, în timp, a suferit
doar unele modificări, a fost ridicată de la I O septembrie 1707, în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu de către Dumitraşcu căpitan Bagdat vei
agă, în acelaşi timp şi ispravnic al judeţului Slam Râmnic. Iată, spre edificare
textul pisaniei iniţiale: ,,Această sfântă şi dumnezeească biserică unde se
prăznuieşte hramul sfântului şi marelui mucenic Dimitrie, din temelia ei o au
zidit ş-i au făcut dumnealui Dumitraş co cp. (căpitan) Bagdad (corect, Bagdat)
în zilele prealuminatului şi înălţatului Domn Jo Constantin BB voevod, pentru
a lui şi a părinţilor veşnică pomenire. Sep. JO, leat 7216. A fost ridicată în
apropierea reşedinţei familiei, în partea de miazăzi a oraşului, unde erau
concentrare locuinţele boierilor vremii, în secolul al XIX-iea una din
mahalalele aşezării. Incinta era protejată de un zid gros de 70 cm cu firide unde
se aprindeau lumânări şi candele. Clopotniţa este zidită de ctitorul Dumitraşco
Bagdat. Biserica a fost renovată de unul dintre urmaşi, Toma Bagdat, fiul
adoptiv al marelui filantrop Alecu Bagdat (decedat la 31 martie 1844), în 18701871, moment în care se reface pisania iniţială deoarece biserica a suferit
transformări importante. Pe placa de marmură s-a trecut atunci data de 7261 în
loc de 7216 pe care o indică pisania de pe zidul clopotniţei, menţionându-se
clar că data a fost preluată după textul pisaniei din clopotniţă, biserica
„prefăcându-se radicalmente". Sunt menţionaţi drept ctitori Toma, soţia sa,
Maria cu fiul lor, Alexandru, părinţii Alexandru (Alecu-n.n.) şi Păuna. Trebuie
precizat că poate şi numele domnitorului a fost confundat, un Constantin
domnind între anii 1753-1756 dar este vorba de Constantin Racoviţă. Neplăcut
este că eroarea a fost preluată şi de către Grigore Dănescu în dicţionarul său, şi
de către Octavian Moşescu în lucrările sale monografice, în anuarele
Episcopiei apoi şi de către alţi cercetători ai trecutului aşezării. Cert este că
atunci când a ctitorit biserica căpitanul Dumitraşcu Bagdat (decedat în jurul
anului 1735) era ispravnic al judeţului, dintr-un document din 13 iunie 1712,
emis în cancelaria domnitorului Constantin Brâncoveanu, reieşind că acesta,
împreună cu episcopul Buzăului, Ioasaf au fost împuterniciţi să cerceteze
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pricina lui Neagoe Bădeanul pentru o moşie cumpărată cu 22 ani înainte de
către tatăl său, Barbu Bădeanu, unul din boierii însemnaţi ai Buzăului. De
altfel, în testamentul din 1833, prin care lasă o avere însemnată pentru
întreţinerea bisericii şi a spitalului din casele special construite pentru slujitorii
bisericii şi pentru îngrijirea bolnavilor, se precizează că „ ... în târgul
Râmnicului din judeţul Slam Râmnic este din vechi întemeiată de neamul meu
biserica". Se menţionează că „pe această biserică am preînoit-o şi am
împodobit-o cu toate acelea câte se cuvin". Precizează că a făcut toate acestea
deoarece ajunsese „în prădăciune" (părăsită şi devastată) ceea ce înseamnă că a
fost o perioadă când nu a mai fost folosită. Menţionăm că a fost o reparaţie
capitală fără a se face modificări, acestea fiind făcute de către Toma Bagdat.
Împrejurul bisericii a ridicat încăperi din zid atât pentru personalul deservent
cât şi pentru acordarea asistenţei medicale pentru cei sărmani şi neajutoraţi.
Potrivit testamentului, Alecu Bagdat este şi ctitorul schitului Recea cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului".
Alecu Bagdat (născut în anul 1782), fost mare medelnicer şi apoi mare
agă, fiul lui Ianache, locuia în 1829 în târgul Râmnicului fiind proprietarul a
1820 stânjeni de moşie în 6 trupuri, 25 pogoane vie, două prăvălii şi o moară
cu două roţi la Râmnic, pe lângă exploatarea moşiilor ocupându-se şi cu
negoţul. Catagrafia din 1831 îl înregistrează cu un venit anual de 12.000 lei. În
1833, „cugetând şi pururea îngrijindu-mă de mântuirea sufletului meu" a
hotărât, ca după moartea sa şi a soţiei sale, Păuna, sub administrarea fiului său
adoptiv, Toma (născut în anul 1824, nepot de frate vitreg - decedat la IO martie
1887), averea sa să fie în stăpânirea şi spre folosul bisericii şi spitalului, adică:
„ecareturi, moşii, vii şi altele'', după cum urmează: 600 stânjeni (2300
pogoane) din moşia Bărasca de lângă târgul Râmnicului, pentru arătură şi
fâneaţă, moşia Ezna (2200 pogoane) din plasa Grădiştea, judeţul Slam Râmnic;
partea sa de 500 stânjeni din moşia Amara-Plăsoiu (211 O pogoane), cu satul,
moştenire de la părinţi; partea sa de 800 stânjeni din moşia Şeineasca-Săgeata
(2700 pogoane) din judeţul Buzău, cu satul (restul îl deţinea cumnata sa, Safta
Săseanu); 659 stânjeni din moşia Blăjani (2400 pogoane), judeţul Buzău, cu
satul (locuri de arătură şi pădure); o moară cu 2 roţi în târgul Râmnic cu 50
stânjeni teren împrejur (211 pogoane), moştenire de la părinţi; un han în
Râmnic cu brutărie şi două prăvălii, 25 pogoane de vie cu crama şi toate cele
de trebuinţă, în dealul Toplicenilor. Parte însemnată din averea sa a fost lăsată
şi fiului adoptiv, Toma.
Întreaga avere se administra de Alecu şi Păuna pe timpul vieţii lor şi apoi
urma să treacă în stăpânirea bisericii, în administrarea stareţului de la schitul
Poiana Mărului sau a unui om al său, căruia urma să i se dea anual câte 600 lei
din veniturile epitropiei. Administrarea se făcea împreună cu Toma Bagdat.
Testatorul cerea ca biserica să aibă doi preoţi, un diacon, doi cântăreţi - psalţi şi
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un eclesiastic, biserică să fie aprovizionată „după trebuinţă" cu lumânări,
tămâie, untdelemn, făină de grâu şi vinul necesar, odoare şi veştminte, iar la
ziua hramului să fie pomeniţi ctitorii şi să se facă praznic cu „mulţime de norod
din starea de jos şi săraci".
Însumate, cele 5 moşii cumulau 11. 719 pogoane teren arabil, fâneaţă şi
pădure, unele cu sate pe ele, în afară de restul bunurilor menţionate. O evaluare
la nivelul anului 1938 a valorii acestor proprietăţi însumează 144.152.000 lei în
administrarea stareţului schitului Poiana Mărului, şi economului bisericii, sub
supravegherea lui Toma Bagdat. Reamintim că din testament reiese că Alecu
Bagdat a reparat biserica, fără a face modificări, a înzestrat-o cu odoare şi
veştminte şi a zidit de jur împrejur locuinţele necesare personalului deservent.
În 1842, Alecu Bagdat face un al doilea testament în favoarea fiului său,
Toma, fără a se atinge de averea bisericii, cu un codicil în 1844 prin care
întăreşte pe primele două şi hotărăşte ca moşia Bărasca să aparţină soţiei sale,
Păuna pe timpul vieţii, urmând apoi să revină bisericii. Se cerea soţiei şi fiului
să aibă grijă cu toată dragostea de biserică şi de spital. De asemenea, s-a arătat
nemulţumit şi mâhnit că stareţul de la Poiana Mărului nu şi-a luat în grijă
administrarea averii bisericii şi spitalului, de aceea, a făcut el acest lucru până
la moartea sa, la 31 martie 1844. După ce a decedat şi Păuna Bagdat, Toma a
rămas unicul moştenitor, operând primul abuz - şi-a oprit pentru el moşia
Bărasca. Totuşi s-a apucat cu o râvnă deosebită să execute celelalte dorinţe
testamentare, astfel că biserica a fost refăcută şi zugrăvită din nou de Gh.
Tattarescu. Candelele şi toate celelalte odoare din argint au fost comandate la
un atelier din Rusia, astfel că despre realizarea sa s-a spus că „este o
capodoperă de frumoasă măiestrie, formând o podoabă a urbei noastre".
Lucrările de reconstrucţie a bisericii şi spitalului s-au realizat în 1870-1871.
Biserica a fost lungită cu 7 m. iar zidurile înălţate şi prin adăugarea absidelor a
devenit în formă de cruce (anterior era în formă de corabie, lungă de 12 m şi
lată de 7 m, cu o singură turlă). S-au adăugat turlei existente, care a fost
modificată, alte două mai mici, duşumeaua a fost înlocuită cu mozaic şi s-a
înălţat Sf. Altar cu două trepte. Catapeteasma a fost schimbată, înlocuindu-se
toate icoanele, odoarele şi veştmintele. La clopotniţă s-a refăcut numai turla.
Târnosirea s-a făcut de către episcopul Dionisie Romano, totodată, adăugându
i-se hramul Sf. Apostol Toma şi Naşterea Maicii Domnului. Într-o încăpere
aparte din partea dreaptă, este pomelnicul cu numele ctitorilor, soţ şi soţie;
Dumitraşco şi Arghira, Ion şi Smaranda, Alexandru (Alecu) şi Profira-Păuna,
Naedin şi Ecaterina, Naum şi Elena, Toma şi Safta, Constantin şi Efrosina,
Neagu şi Tiţa, Nicolae şi Maria, Manole şi Elena, Şerban şi Safta, Galactim şi
Zoe, Gheorghe şi Elena, Manole şi Zenovia, Toma (la acea dată era divorţat de
prima soţie, iar cea de a doua trăia). În pronaos, în partea dreaptă, este
mormântul lui Alecu Bagdat (1844 martie 31, 63 ani): ,,Aici odihneşte Alecu
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Bagdat/ Ci prin fapte bune/Trăind s-a Însemnat/El lăcaşuri sfinte în oraş
clădi/cu fontâni, cişmele/Îl Înavuţi... sculptor fiind Barbici. În pronaos sunt
pictaţi Toma Bagdat cu mama sa, Păuna şi soţia lui Toma cu fiul lor,
Alexandru. Catapeteasma ca şi întreaga biserică au fost pictate de Gh.
Tattarescu.
Ca epitrop al averii a rămas fiul său, Alexandru, din prima căsătorie dar,
prevăzător, a făcut un codicil la testamentul său cu dispoziţii precise pentru
copii săi, Alexandru, Nicolae şi Sofia (ultimii doi, minori), menţionându-se ca
în cazul în care aceştia nu vor respecta testamentul lui Alecu Bagdat, averea
testată să fie preluată de primărie. Se menţiona că pentru copii săi „am lăsat
deosebit pe cât am socotit şi imobile şi bani pentru Întreţinerea lor". Ca
administrator al averii, primăria avea obligaţia să asigure funcţionarea bisericii
şi spitalului ,fiind obligată a le face Întotdeauna Îmbunătăţiri ... pentru binele şi
interesul societăţii râmnicene". Testamentul lui Toma Bagdat a fost ascuns sau
distrus de moştenitori, dar s-a găsit exemplarul păstrat în arhiva bisericii, astfel
că primăria a cerut socoteală moştenitorilor care vânduseră o parte din terenuri
iar veniturile le-au păstrat pentru ei. Primarul I.C. Zamfirescu a fost nevoit să
solicite ajutorul justiţiei, în mai multe procese cu moştenitorii. S-a ajuns la o
înţelegere concretizată printr-un act de tranzacţie, într-o primă formă semnat de
primarul I. C. Zamfirescu şi apoi definitivată şi autentificată la 4 martie I 895
cu primarul Vasile Cristoforeanu. Primăria primea în administrare doar moşiile
Amara-Plăsoiul din judeţul Râmnicu Sărat şi Blăjani din judeţul Buzău (în total
4510 pogoane), cu pădurile, acareturile şi toate îmbunătăţirile. Se preciza că
deoarece pădurea de pe moşia Blăjani era deja concesionată spre exploatare,
veniturile îi reveneau, iar primăria trebuia să respecte aceste contracte de
concesiune până la data expirării lor. Şi moşiile erau arendate, venitul de
30.000 lei revenind primăriei pentru întreţinerea bisericii şi spitalului. Se mai
stipula ca aceste donaţii să poarte numele „pentru totdeauna" de „Fundaţia
Bagdat". A intrat în vigoare în 1896, după autentificare. Moştenitorii au rămas
cu restul de 7410 pogoane şi toate celelalte bunuri menţionate în testament.
Primăria şi-a respectat obligaţiile, în timpul primarului dr. Dobreanu
înregistrându-se chiar un excedent bugetar de 75.000 lei. Primarul I. Iamandi a
făcut o inginerie financiară şi a contopit bugetul spitalului, până atunci aparte,
cu cel al primăriei astfel că în scurt timp nu s-a mai ştiut nimic de excedentul
amintit. Conform decretului lege de expropriere din 1918, la 13 februarie 1919
s-au expropriat 837 ha teren arabil, 160 ha islaz şi 160 ha din Balta Amara,
obţinându-se titluri de rentă în valoare de 770.000 lei. Din moşia Blăjani s-au
expropriat 329 ha şi 584 mp (titluri de rentă în valoare de 454.350 lei), rente
depuse la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Primăria a rămas cu 200 ha din
prima moşie, 32 ha, grădini de zarzavat, plantaţie, mărăcini şi cătină situate în
cotul Buzăului, comuna Câineni, arendat ca islaz Obştii „Plugarul" din satul
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cu 50.000 lei anual (contract început în 1919). Parte din pădurile de pe
moşia Blăjani numite, Vârful Mare, Degaciul, Baba Maria, vândute, în prima
tranşă de 85 ha. cu 20.000 lei şi viile Comeasca, (75 ha) cu 592.240 lei, sumele
respective fiind depuse de primarul Aristide Hartular la Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni Bucureşti ca fond inalienabil. Împreună cu sumele din rentele
de expropriere şi veniturile din suprafeţele rămase după expropriere, totalizau
3.446.590 lei.
În 1924, cu fonduri de la primărie s-a reparat exteriorul şi acoperişul, iar
în 1937 s-au efectuat reparaţii la interior.
Dintre slujitorii bisericii documentele reţin pe Manea preotul ( 17601820), Gheorghe Dicescu, preot şi grămătic ( 1818-1872), Manea, fiul popii
Zainea, Dobre, fiul lui Crăciun, preotul Panai te Crăciunescu ( 1853-1893),
preotul Ştefan zis şi Şerban Dicescu (1867-1921 ), Gheorghe Ţârulescu (19211938) şi Dumitru Georgescu (din 1935).
Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi" a fostei mănăstiri Băbeni, singurul
monument care se mai păstrează din întreg ansamblul monastic, a fost ctitorită
de Negoiţă Dedulescu. Un document din 1670 pomeneşte pe logofătul Negoiţă,
soţul Predei, fiica marelui vornic Stroe Leurdeanu. Negoiţă era vărul lui Radu
Dedulescu şi al spătăresei Maria. La 28 martie 1682, egumenul mănăstirii,
arhimandritul Nectarie, împreună cu Matei Bagdat şi căpitanul Negoiţă
Dedulescu au cumpărat o ocină la Drăghieşti, sat atestat documentar la 1593.
Mănăstirea este menţionată şi în documente din 7 iunie 1797, 1698-1699, 7
octombrie 1706. Deţinea o moară cu un venit anual de 800 lei. A fost reparată
în sec. XIX şi XX.
Arheologul medievist Emil Lupu a emis ipoteza că biserica lui Negoiţă ar
suprapune alta mai veche, actuala ctitorie diferind de construcţia din secolul al
XVII-iea. Se formulează concluzia că este cea mai frumoasă realizare
arhitecturală din timpul domniei lui Matei Basarab, cu decoraţiuni specifice
artei brâncoveneşti ceea ce presupune o refacere a primei biserici cu ajutorul
lui Mihail Cantacuzino şi a soţiei sale, Maria Dedulescu. Pictura datează din
1703 şi a fost executată de Iachim zugravul cu cheltuiala lui Ioniţă
Deduleşteanu şi ajutorul arhimandritului Nectarie, pridvorul, adăugat la puţin
timp după ce s-a terminat construcţia bisericii, fiind pictat în 1718. Tâmpla din
lemn este decorată cu traforuri împodobite cu sculpturi în formă de viţă de vie
şi struguri.
Deteriorările cauzate de cutremurul din 1802 au impus executarea de
reparaţii la chilii şi acoperiş, realizate în 1829 de către egumenul Dositei. Alte
reparaţii se fac după 1864, atât la biserică cât şi la celelalte construcţii şi
amenajări. Deoarece în 1890 biserica a fost lovită de un fulger, se fac alte
reparaţii, intervenţii serioase executându-se în 1942 ca urmare a pagubelor
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datorate cutremurului din 9/l O noiembrie 1940 - consolidarea zidurilor şi
înlocuirea acoperişului.
Materialul arheologic recoltat a fost determinat ca aparţinând culturii
Sântana de Mureş - Cemeahov, elemente de locuire post-romană şi alte
materiale ce ar putea aparţine unor construcţii medievale dispărute.
Din fostul schit cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh" de la
Dediuleşti, comuna Topliceni, unde s-au efectuat cercetări arheologice în
lunile octombrie - decembrie 2000, de către Emil Lupu, se mai păstrează doar
biserica. Pisania din 1834 indică ca ani de construcţie 1619 - 1620, ctitor fiind
Dedu Deducu (Dediul postelnic din Gura Babei). „Şi după vreme s-au
dărâmat. Apoi aceasta cum se vede este zidită de răposatul arhimandrit
Iacob", glăsuieşte pisania. Biserica a funcţionat multă vreme ca fortăreaţă de
apărare, aici adăpostindu-se familia ctitorului cu întreaga agoniseală. Potrivit
tradiţiei, o scară secretă ducea în turla bisericii, Jocul de unde se observa orice
mişcare în împrejurimi, iar printr-un tunel se ajungea în pădurea din apropiere.
Actuala tâmplă datează din 1853 şi a fost pictată de Eroftei zugravul.
Închinat mănăstirii Caţichi din Ianina (Epir - Grecia), schitul a fost înzestrat de
către ctitor cu moşii, sate, mori de apă şi robi ţigani. Emil Lupu emite ipoteza
existenţei în apropiere a unei reşedinţe a familiei Dedulescu, iar biserica s-ar
putea să fie mai veche deoarece s-au găsit urmele unei alte construcţii. Nu este
exclus să fi avut şi o fortificaţie exterioară ce proteja chiliile. Turnul clopotniţă
a fost ridicat în 1834 de către Stratonie Deduleşteanu, pe ruinele unei biserici
mai vechi. În 1792, Talasii zugrav a pictat 4 icoane pentru biserică, pictura
interioară fiind executată în 1813 de către Eroftei zugravul. Uşile împărăteşti
au fost sculptate în 1898. Biserica este deteriorată la cutremurul din 1802, fiind
refăcută în 1813 - zidăria şi pictura. Alte intervenţii se fac la sfârşitul secolului
al XIX-iea şi începutul secolului XX. Mănăstirea îşi încetează activitatea după
secularizarea averilor mănăstireşti (1863 ), în 1867 fostele chilii fiind amenajate
pentru a funcţiona şcoala, în activitate până în 1918, după care construcţiile
sunt demolate.
Cercetările au relevat un nivel de locuire umană preistorică.
În martie 2000 şi aprilie 2001, arheologul Emil Lupu a efectuat cercetări
şi la biserica parohială de la Drăghieşti cu hramul „Sfântul Nicolae" şi
„Adormirea Maicii Domnului", iniţial biserică de curte boierească. A fost
construită în 1747 de Maria vistiereasa, soţia răposatului mare ban Ion
Dedulescu şi fiul acesteia, Nicolae, fost ceauş de aprozi; zugrăvită (pictură cu
foiţă de aur) în 1761 de Barbu zugrav şi popa Stoica zugrav.
A fost reparată de Iordache şi Pavel Dedulescu în 1828, dată la care se
adaugă tâmpla şi contraforturile. În 1861 a fost învelită cu şindrilă de către
Ilinca Lahovari, fiica lui Iordache Dedulescu, în 1892 s-a pus duşumea din
scândură, în 1930 s-a refăcut turla şi s-au consolidat bolţile, iar în 1961 s-a
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învelit din nou, au fost ridicate contraforturile de la pridvor şi s-au refăcut
tencuielile exterioare.
S-a stabilit că biserica a fost ridicată pe locul unei alte construcţii
dispărute. Este demolată după ce a fost distrusă de un incendiu, ridicată alta dar
şi aceasta a fost distrusă, ceea ce a impus ridicarea, în 1747, a actualei biserici
care a preluat şi hramul celei vechi. Alte intervenţii se fac după cutremurele din
1802 şi 1828, când i se adaugă contraforlurile şi se realizează tâmpla. În timpul
săpăturilor s-au recoltat fragmente ceramice datând din secolele XVIII-XIX şi
elemente de construcţii ce pot fi atribuite unei reşedinţe, probabil a familiei
Dedulescu. În 1923 se semnalează Ruinele de la Domireşti, ctitoria lui
Dragomir, fiul lui Grama şi a soţiei sale Stanca.

Abstract
Historical and architectural monuments of the former
Râmnicu Sărat county

Among the numerous sights of the city and the former county Râmnicu
Sărat, the ones that stand out are the Administrative Pal ace ( 1895-1898), the
former convent founded by Brâncoveanu (1891-1897), in which the Municipal
Museum operates, the former prison where leading figures of interwar
Romanian politics and culture suffered, the former Secondary School „Vasile
Boerescu", the churches in Râmnic, the church of the former Băbeni
monastery, the former monastery in Dediuleşti and the church in Drăgheşti.
(translation Alina-Simina Neşu)
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PĂRINTELE CONSTANTIN VOICESCU ŞI

„REEDUCĂRILE" DE LA TÂRGU OCNA
ŞI

AIUD (1950; 1960 - 1964)

Constantin I. STAN

Constantin Voicescu s-a născut la Bucureşti pe 28 iulie 1924. Tatăl său
pe nume Stan Voicesu era lucrător C.F.R. şi se trăgea din comuna Voiceşti,
judeţul Olt. Mama purta numele de Zinca Manea, croitoreasă, se născuse în
comuna Popeşti Palonga din judeţul Argeş.
Constantin Voicescu a rămas orfan de la vârsta de 12 ani. Mai întâi a
murit tatăl în 1931, iar mama a trecut la cele veşnice cinci ani mai târziu
( 1936). Alături de sora sa Maria, născută în anul 1929 cresc în orfelinatele din
Predeal, Târgovişte, Buzău, fiind sprijiniţi de unchii Gheorghe Rădulescu şi
Ilie Manea.
După cursurile primare, urmează Şcoala Normală din Buzău până în anul
1942. Aici intră în „Frăţia de cruce". La vârsta de 18 ani deja împliniţi, în
decembrie 1942, Constantin Voicescu este arestat la Buzău şi condamnat de
Curtea Marţială a Corpului 5 Armată Ploieşti la trei ani închisoare corecţională
pentru apartenenţa la Mişcarea Legionară de tineret. Este încarcerat mai întâi la
penitenciarul Piteşti, iar apoi la cel din Alba Iulia.
Despre prima sa detenţie, părintele Constantin Voicescu îşi aminteşte
întro lucrare intitulată „Patrafirul ascuns" că: „Am suferit trei perioade de
detenţie. În prima, 1942 - 1943 la Piteşti, aveam viaţă <<frumoasă>>, puteam
citi cărţi, Biblia, exista şi o capelă. Slujba Învierii a fost săvârşită de către
preotul închisorii într-o cameră capelă" 1•
În iunie 1944 tânărul Constantin Voicescu este eliberat din detenţie, iar în
vara anului 1944 îl găsim elev militar la Arad. În anii şcolari 1944-1945 şi
1945-1946 termină liceul la „Matei Basarab" în Bucureşti. Se înscrie apoi la
Facultatea de geografie a Universităţii din Bucureşti. În paralel frecventează şi
cursurile Facultăţii de Litere, cu deosebire prelegerile profesorului Constantin
C. Giurescu. În această perioadă, 1945-1948 devine ucenic duhovnic al

Pr. Constantin Voicescu, Patrafirul ascuns, în „Scara", IV, 1999, pp. 49 - 50.

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 199 - 208.
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Toma Miricuţă. Participă în dese rânduri la şedinţele „Rugului
Aprins" de la mănăstirea Antim.
În mai 1948, Constantin Voicescu este din nou arestat şi condamnat la 6
ani temniţă grea „pentru activitate împotriva ordinii sociale". Va fi mai întâi
încarcerat la penitenciarul Jilava, apoi la Piteşti. La început erau încă acordate
unele drepturi deţinuţilor. Părintele Voicescu arată peste ani că: ,,În a doua
detenţie, primul Paşti a fost la Jilava la <<Reduit>> camera 9 - 12. Era în
primăvara lui 1949. Şi atunci, chiar dacă era o perioadă mai aspră, circula Noul
Testament". Acelaşi martor ocular arată că: ,,În a doua jumătate a anului 1949
am fost mutaţi la Piteşti. Se făceau trierile: studenţii la Piteşti, intelectualii la
Aiud, muncitorii la Gherla, elevii la Târgşor, femeile la Mislea şi Miercurea
Ciuc". Studenţii au ajuns în adevăr la Piteşti. Părintele Voicescu consemnează
mai departe că tinerii erau destul de optimişti: „Auzisem lucruri frumoase, că
ne lasă să învăţăm, că Partidul comunist o să ne lase liberi" 2 . Realitatea va fi,
din păcate, alta.
Situată în afara oraşului, spre partea de nord - vest, în apropierea unui
pârâu, închisoarea se afla departe de orice altă locuinţă şi deci, de privirile
indiscrete ale unor cetăţeni curioşi şi care locuiau în zonă. Aici s-au petrecut
lucruri înfiorătoare. Celebrul ziarist Virgil Ierunca consideră în cartea sa
dedicată „Fenomenului Piteşti" că sinistra puşcărie reprezenta „o insulă a ororii
absolute cum alte n-au mai fost în întreaga geografie penitenciară comunistă.
Acolo a început în decembrie 1949 o experienţă de o sumbră originalitate
denumită <<reeducare>> şi tinzând la distrugerea primară a individului" 3 .
Condiţiile de trai erau foarte grele. Alimentaţia era sub orice critică. Limita era
de 700 sau 800 calorii potrivit lui Dumitru Bacu „foarte rare fiind cazurile când
se atingeau 1000"4 . Totuşi în batjocură, potrivit părintelui Constantin Voicescu
„De Paşti, după o perioadă completă de înfometare ne-a dat o mâncare
consistentă, două trei feluri: arpacaş gros, cu urme de slănină. Oamenii săraci
s-au repezit. Nu-mi amintesc să fi avut vreun necaz, dar foarte mult am avut
dizenterie. Special o făcuse" 5 .
Constantin Voicescu s-a îmbolnăvit de plămâni şi a scăpat de iadul de la
Piteşti, deoarece a fost transferat la spitalul Penitenciar Târgu Ocna. Aici,
condiţiile de detenţie şi de trai erau cu totul diferite. Amintindu-şi de clipele
sosirii la noua puşcărie, părintele Voicescu scrie în însemnările sale
următoarele: ,,Într-o seară am ajuns la Târgu Ocna. Era o seară de primăvară cu
Ibidem.
Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, ed. II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, pp. 9 - I O.
Dumitru Bacu, Piteşti: centru de reeducare studenţească, Bucureşti, Editura Atlantida,
1991, p 125.
Părintele Voicescu - 1m duhomic al cetăţii, Ediţie îngrijită de Ioana Iancovescu,
Bucureşti, Editura Bizantină, 2002, p. 22.
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miros de tei. Ne aşteptau nişte gardieni bătrânei, din garda veche, cu nişte puşti
din alea mari.
Noi repede învăţaţi pe fugă cu<< banditule mişcă!>>. Unul dintre ei ne-a
zis: <<Staţi taică mai încet!>>. Când am auzit noi cuvântul <<taică>> nu ne-a
venit să credem. Am văzut apoi o clădire luminată. Ne-au dus într-o cameră
unde erau opt paturi cu saltele. La Piteşti sau la Jilava aveam priciuri suprapuse
câte două, trei fiind noi cu mult mai mulţi către limita normală. Aici ferestrele
erau fără obloane, un WC într-o cameră alăturată. Era ... fericire! A doua zi am
rămas înmărmuriţi. Ne-au scos în curte, de neimaginat, să ne întâlnim cu
ceilalţi. Iarbă pe jos, ne-am tăvălit, era ceva grozav" 6 .
Treptat, lucrurile s-au schimbat şi aici. Sosirea „reeducaţilor „de la Piteşti
a tulburat viaţa sanatoriului Târgu Ocna. Părintele Constantin Voicescu arată
mai departe că problema medicamentelor: „Ofiţerul politic condiţiona
tratamentul de primirea de a fi turnător. Şi, oh Doamne, câţiva au căzut( ... ) cu
timpul, mulţi slăbiţi şi grav bolnavi au început să moară. La un moment dat a
fost strecurată o Sfântă Scriptură. S-au învăţat textele pe de rost" 7 •
Totuşi, potrivit aceluiaşi memorialist, la Târgu Ocna s-a creat o adevărată
familie duhovnicească. S-au realizat aici legături mai puternice decât legăturile
de sânge. Acestei familii i-a dat viaţă Valeriu Gafencu pe care l-am socotit un
sfânt şi pe care, mai devreme sau mai târziu, Biserica îl va canoniza.
Setea de cultură şi mai ales setea lui Hristos a caracterizat viaţa
deţinuţilor de aici. ( ... ) Erau tineri care ştiau pe dinafară aproape tot Noul
Testament. Nu mai vorbesc de rugăciuni, acatiste, paradise etc. 8 .
Remus Radina, fost deţinut politic afirmă în cunoscuta sa lucrare
„Testament din morgă" că la Târgu Ocna s-au cristalizat nişte percepte:
I)
Năzuim spre Înviere.
Luptăm pentru împlinirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.
2)
3)
Vrem să aducem neamurile la Biserică pentru a le împăca cu
Dumnezeu.
4)
Vrem să creăm o şcoală de înaltă cultură şi educaţie creştină care să
canalizeze toate energiile creatoare omeneşti.
5)
Vrem să creăm un om nou, născut din nou din Dumnezeu şi
strădania lui personală.
6)
Prin acest om nou vrem să dăm expresia, în conţinut şi în formă,
tuturor problemelor omeneşti existente în toate timpurile.
7)
Vrem să smulgem pe om din suferinţă fizică şi morală" 9 .
Ibidem., p. 23 vezi şi Pr. C. Voicescu, Patra.fir ascuns, în loc.cit., p. 50.
Ibidem.
Pr. C. Voicescu, Viaţa religioasă în închisoarea Târgu Ocna, în „Vestitorul Ortodoxiei",
VIII, nr. 156 din 16 - 30 aprilie 1996, p. 2.
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Atmosfera duhovnicească existentă în Penitenciarul spital a fost de fapt o
de apărare. Ioan Ianolide înfăţişează în amintirile sale dramatică a
bolnavilor aflaţi în stadiul final, care erau duşi în camera patru de la parter:
„Era acolo un amestec de leprozerie, atât prin mizerie, cât şi prin conştiinţa
condamnării la moarte a locatarilor. Toţi erau îmbrăcaţi în zdrenţe, în
vechiturile ce le mai rămăseseră. Erau slabi, cu ochii adânciţi în orbite, cu tuse
şi incapabili să se ridice din pat şi să se hrănească singuri.
Cei semivalizi făceau de serviciu în camera patru, arătând multă râvnă şi
10
milă în slujirea lor •
Cu toate acestea, acţiunea de „reeducare" a deţinuţilor se profila. Martor
atent şi obiectiv al evenimentelor, părintele Voicescu arată peste ani că: „La un
moment dat, paraclisul din corpul vechi al penitenciarului a fost dezafectat, iar
crucea de pe turlă dată jos". El subliniază deasemenea că: „Momentele cele
mai grele au fost în legătură cu încercarea de a face şi aici <<reeducare>> de
tip Piteşti. Acţiunea a fost condusă de ofiţerii politici şi dirijată de colonelul
Teodor Sepeanu care a venit personal la Târgu Ocna". Constantin Voicescu
evidenţiază faptul că: „O parte din tinerii trecuţi prin iadul de la Piteşti şi-au
revenit la normal în atmosfera de dragoste creştină de la Târgu Ocna. Alţii însă,
vreo zece la număr, n-au avut tăria să se desprindă şi să învingă frica de care
erau stăpâniţi. Aceştia au colaborat cu ofiţerii politici ca informatori şi mai ales
în acţiunea de „reeducare" care, potrivit aceluiaşi participant la evenimente:
„după câteva încercări a eşuat, izbindu-se de rezistenţa dârză şi unitară a
celorlalţi deţinuţi politici, manifestată până la urmă prin strigăte la ferestrele
închisorii, încât a aflat tot oraşul. De atunci nu s-a mai încercat nici o acţiune
de „reeducare" la Târgu Ocna". Totuşi, sub presiunea ofiţerilor politici,
administraţia penitenciarului spital Târgu Ocna a luat o serie de măsuri
restrictive. Părintele Voicescu notează cu tristeţe: „Dar regimul nostru de
închisoare s-a înăsprit (ferestre închise, geamuri vopsite, izolări, etc.)" 11 •
Un rol important l-a avut în această acţiune de opoziţie faţă de reeducare
fostul student Vasile Gafencu. Inginerul Traian Andreescu fostul director al
regiunii C.F.R. Moldova, în viaţa civilă liber cugetător, sub înrâurirea lui
Gafencu şi a altor deţinuţi „a început să se schimbe ceva în el". Agravându-se
boala a fost dus în camera patru. „Părintele Gherasim l-a spovedit şi l-a
împărtăşit, gregătindu-1 pentru trecerea în veşnicie. A murit împăcat cu
Dumnezeu" .
armă

10

11
12

Remus Radina, Testame/lf din morgă, Mtinchen, Editura Ion Dumitru, 1981, p. I07.
Ioan Ianolide, Întoarcerea lui Hristos, document pentru o lume nouă, Bucureşti, Editura
Christiana, 2006, pp. 124 - 125.
C. Voicescu, Viaţa religioasă în închisoarea Târgu Ocna, în loc. cit., p. 2.
N. Trifoiu, Studentul Vasile Gafencu, sfântul închisorilor, Cluj - Napoca, Editura Napoca
Star, 2003, p. 107.
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Cu toate acestea, atmosfera era aici mai relaxată. Părintele Constantin
Voicescu îşi aminteşte peste ani că: ,,Închisoarea de la Târgu Ocna a fost o
oază întrun deşert al suferinţei. Nu că aici n-ar fi fost suferinţă. Dimpotrivă.
Durerea boală, cu toată hidoşenia era la ea acasă. Dar aici, socot că s-a revărsat
mila lui Dumnezeu peste toată suferinţa" 13 •
Autorul semnalează rolul preoţilor Gherasim Iseru, Viorel Todea, Sinesie
loja care: „ne-au asistat pe toţi prin tot felul de slujbe şi mai ales prin taina
spovedaniei, această <<sfântă terapie >>. Mai mult decât atât, în închisoare neam putut împărtăşi cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului aduse aici prin
14
oameni ai lui Dumnezeu. Majoritatea celor care au murit au fost cuminecaţi" •
Aflat în ultima fază a bolii, Valeriu Gafencu a murit în 18 februarie 1952
către ora 13. Ioan Ianolide mărturiseşte în amintirile sale că Valeriu Gafencu
i-ar fi spus: ,,În primul rând, gândul şi sufletul meu se închină Domnului.
Mulţumesc că am ajuns aici. Merg la El. Vă rog mult să-l urmaţi, să-l slăviţi şi
să-l slujiţi. Sunt fericit să mor pentru Hristos". Cunoscutul memorialist relevă
că Valeriu Gafencu a trecut în cele veşnice pe 18 februarie către ora 13, după
care „L-am îmbrăcat. În gură i-am pus o cruce mică de argint, pe care reuşise
să o salveze din toate percheziţiile( ... ).
A sosit targa. Toţi deţinuţii se aflau în curte, în aşteptare. Când am trecut
cu el către poartă, ne-am oprit, iar ei s-au descoperit şi s-au închinat. L-au luat
în pnm1re doi deţinuţi de la drept comun, care aveau m1srnnea
înmormântărilor" 15 •
Un alt martor al ultimelor clipe de viaţă ale lui Valeriu Gafencu, părintele
Constantin Voicescu arată peste ani că acest sfânt al închisorilor a murit cu
inima împăcată. Valeriu Gafencu i-a mărturisit doctorului Mihai Lungeanu că
i-a apărut în vis Maica Domnului care i-ar fi spus: „De acum înainte eu voi fi
iubirea ta ( ... ). Simt că urc nişte trepte. Respir şi mă simt din ce în ce mai
uşor" 16 •
Atmosfera era de iarnă, căci: „La puţină vreme după ce Valeriu Gafencu
a fost scos din secţie a început să ningă liniştit, cu fulgi mari, care în scurt timp
17
au acoperit totul cu un strat imaculat ca şi sufletul lui curat" .
Constantin Voicescu a fost eliberat din închisoarea penitenciar Târgu
Ocna pe 14 iunie 1954. Câteva luni mai târziu, în 31 octombrie, s-a căsătorit cu
13

14

15
16

17

Pr. C. Voicescu, Viaţa religioasă în închisoarea Târgu Ocna, ( 1950 - 1954), în loc.cit.,
p.2.
Părintele Voicescu. Un duhovnic al cetăţii ... , p. 29.
I. Ianolide, op. cit., pp. 190 - 191.
Pr. C. Voicescu, Patrafirul ascuns, în loc.cit., p.2; Monahul Moise (editor), Sfântul
închisorilor. Mărturii despre Valeriu Gafencu, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2007,
p. 199.
Ibidem.
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tânăra Laura Florentina Durec din Piatra Neamţ, absolventă a Academiei
Comerciale şi a Facultăţii de Teologie. Doi ani mai târziu, atras de faima
preoţiei, Constantin Voicescu se înscrie la Facultatea de teologie din Bucureşti,
lucrând ca geotehnician la Institutul de Teologie pentru a-şi întreţine familia. În
acelaşi an, 1956 i s-a născut fiul Mihai, iar în anul următor, fiica Irina. La 30
octombrie 1958 a fost din nou arestat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă,
comutată ulterior în 25 de ani de muncă silnică, în cadrul „lotului mistico legionar Târgu Ocna". A fost deţinut mai întâi la Jilava, iar apoi la Aiud, din
februarie 1960.
La scurtă vreme după sosirea lui Constantin Voicescu la Aiud a început
„ultima reeducare". În acest proces a fost antrenat şi profesorul Ion Dobre zis
Nechifor Crainic, care a scris, începând din anul 1958, o lucrare intitulată
„Cuibul ucigaşilor" de 248 pagini. Cartea are un caracter demascator al
activităţii criminale a organizaţiei legionare şi sprijinitorilor ei" 18 •
Cartea a fost scrisă la comanda Securităţii şi a atras după sine eliberarea
cunoscutului filozof şi gânditor. Preţul, în opinia noastră, era destul de mare.
Deasemenea, autorităţile comuniste au graţiat pe unii deţinuţi politici
foarte bolnavi. Astfel, în noaptea de 26 spre 27 aprilie 1962, cunoscutul scriitor
şi medic de origine buzoiană, Vasile Voiculescu, foarte grav bolnav, suferind
de un T.B.C. pulmonar a fost luat acasă de fiul său Radu Voiculescu, şi nu
după multă vreme a murit 19 •
De altfel, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 291 din 28 aprilie 1962, au
fost graţiaţi toţi bolnavii de T.B.C.
Condiţiile de detenţie la Aiud erau dintre cele mai grele. Părintele Mihai
Lungeanu mărturiseşte că: „Prin anii 1959 - 1960 am fost izolat cu părintele
Voicescu, - el avea o condamnare foarte mare - şi cu alţi bolnavi în secţie la
închisoarea Aiud. Această secţie avea o atmosferă şi o temperatură de cavou.
Era făcută din beton, şi după câte ştiu nu era tencuită cu mortar. Temperatura
era foarte scăzută( ... ).
Era atât de frig, încât parcă îngheţase sufletul în mine. Eram cu patul
aşezat lângă părintele Tică Voicescu. Din plafonul de beton netencuit cădeau
valuri de aer rece. Din podeaua de beton se ridicau alte valuri de aer rece"'.! 0 .
Constantin Voicescu nu s-a integrat în activitatea de reeducare care a
început în anul 1961. Fostul deţinut politic, Gheorghe Mazilu, arată în
amintirile sale că: ,,În fundul sălii de mese securiştii au amenajat o bibliotecă,
18

19
20

Gheorghe Buzatu, Mircea Chiriţoaie (editori), Agresiunea com11nismu/11i în România, voi.
I, Documente din arhivele secrete 1944 - 1989, Bucureşti, Editura Paideia, f.e., p. I 04,
doc. 13.
Florentina Popescu, Detenţia şi sfârşit11/ /11i Vasile Voiculescu, Bucureşti, Editura Vestala,
2000, pp. 89 - 90.
Cf. Părintele Voicescu. Un duhovnic al cetăţii ... , p. 143.
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sală

de citit, cu cărţi de propagandă comunistă, cu câteva manuale tehnice şi
cărţile de ştiinţă popularizată". Autorul arată în continuare că: „Erau şi câteva
cărţi de literatură a scriitorilor comunişti: Zaharia, Stancu, Geo Bogza,
Veronica Porumbacu, Maria Banus, Mihail Sadoveanu.
Toţi citeam cu aviditate, nu mai văzusem literatură tipărită de cinci, alţii
de peste zece ani de zile.
Şi reeducarea a început. Întâi şedinţe orale ( ... )în sala de bibliotecă ( ... )
Apoi cu tablouri <<didactice>> puse pe peretele cel lung al sălii de mese. Pe
toată lungimea peretelui, cam 50 de metri erau agăţate vreo 40 de tablouri
didactice colorate, însoţite de texte. Fiecare dintre tablouri arăta, în ordine
cronologică, câte o scenă din evoluţia vieţii pe pământ, de la era azoică, era
primară, secundară, cele trei terţiare, cuaternară, glacială şi omul" 21 •
Administraţia penitenciarului Aiud au făcut presiuni asupra celor care nu
doreau să participe la procesul de reeducare, cu toate că prezenţa era benevolă,
cei care participau la dezbaterea unor teme având conţinut materialist ştiinţific,
primeau hrană mai îndestulătoare, citeau cărţi, ziare, reviste. Fruntaşul legionar
Nistor Chioreanu arată în memoriile sale că din ordinul colonelului Crăciun,
comandantul penitenciarului, a fost scos de la izolare, din celebra zarea şi dus
la secţia a doua într-o cameră mare unde avea loc reeducarea nonviolentă 22 •
Alături de Constantin Voicescu s-au aflat în penitenciarul Aiud, circa 200
de persoane care s-au opus reeducării. Martor al evenimentelor, părintele
Dimitrie Bejan susţine într-o carte de rememorări, publicată postum că:
„recalcitranţii erau supuşi unui regim special: internarea în temuta zarcă,
reducerea raţiei de mâncare la jumătate, izolare. Colonelul ne aducea pe noi de
la zarcă care eram împotriva educaţiei comuniste. Eram 200 de inşi. Noi eram
toţi cu pedepse mari acolo.( ... ) Noi n-am acceptat reeducarea <<Rămânem aşa
cum suntem>>. Ne dădeau jumătate de porţie de mâncare ( ... ). Eram învăţaţi
cu mizeriile astea" 23 .
Un fost deţinut politic de la penitenciarul Aiud, Romeo Puşcaşu,
confirmă faptul că aici, ofiţerii politici, alături de comandantul închisorii,
colonelul Crăciun: „Au început să preseze pentru reeducare. Stând de vorbă
dânsul (părintele Iulian Stoicescu) şi cu alţii, am hotărât să nu luăm parte la
reeducare" 24 .

21
22

2

-~

24

Gheorghe Mazilu, În ghiarele Securităţii, ed. a II -a , Bucureşti, f.e., 1990, pp. 170 - 171.
Nistor Chioreanu, Mormintenii, Ediţie îngrijită de Marias Cristian, Iaşi, Institutul
European, 1992, p. 320.
Pr. Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinţei. Viaţa unui preot martir, Hârlău - Iaşi, f.e., 2002,
pp. 122- 123.
Un preot de foc. Părintele Iulian, Editie îngrijită de Costian Nicolescu, Bucureşti, Editura
Bizantină, 2000, p. 151.
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Ei au încercat şi alte tertipuri. Unor deţinuţi li se „organizau" excursii în
„ca să admire realizările socialismului victorios". O astfel de aşa zisă
excursie i s-a organizat, potrivit lui Marcel Petrişor, şi el încarcerat în
penitenciarul Aiud, prinţului Alexandru Ghica, fost prefect al poliţiei capitalei
în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941. Colonelul Crăciun l-a întrebat
după acest periplu pe la Cluj, Hunedoara, Timişoara etc. ce l-a impresionat în
timpul călătoriei. Alexandru Ghica i-a răspuns gânditor, privind zidurile
închisorii: „-Sălciile de pe Aiudel, domnule director. - Tot bandit ai rămas
prinţe ! răspunde directorul. Şi câte nu ţi-am arătat !" 25 .
În ciuda eforturilor făcute, reeducarea de la Aiud nu şi-a atins scopul.
Totuşi, colonelul Crăciun a trimis un amplu raport şefilor de la Bucureşti, în
care sublinia „măreţele realizări" obţinute de el, împreună cu alţi 17 ofiţeri de
securitate din subordinea sa, pentru transformarea „elementelor descompuse
criminale, înnăscute şi formate de societatea burgheză". Colonelul Crăciun
arată mai departe că a întocmit şi aplicat planuri de activitate, că a folosit
diverse metode de lucru cu elementele legionare: „Le-am prezentat conferinţe,
filme ( ... ) pe unii din şefii legionari, mai apropiaţi, i-am purtat prin ţară,
arătându-le oraşe ca: Cluj, Hunedoara, Braşovul, Ploieşti, Bucureşti şi altele".
Colonelul Crăciun afirmă în final că nu peste multă vreme vor părăsi
închisoarea mii de deţinuţi: „Dar sarcina noastră, ca lucrători de securitate, este
să cunoaştem pe fiecare în parte cum acţionează în libertate şi duce o muncă de
calitate, ca agentură, pentru a pătrunde acolo unde va fi nevoie şi să informăm
permanent conducerea Ministerului nostru, despre activitatea, comportarea
elementelor ieşite din detenţie" 26 .
Într-adevăr, în anul 1964 s-a făcut graţierea tuturor deţinuţilor politici.
Cei mai mulţi dintre ei nu s-au bucurat de revenirea acasă. Martor al acestor
triste momente, părintele Constantin Voicescu scrie peste ani într-un articol
publicat după 1990 că: ,,În 1964 deţinuţii politici au fost graţiaţi. Nu am simţit
bucuria eliberării. Mulţi şi-au găsit familiile destrămate. Ochiul Securităţii era
pe noi. Evitam să ne întâlnim ştiind că suntem supravegheaţi în mod
deosebit" 27 •
Au existat mulţi profesionişti în domeniile lor, care, o dată ieşiţi din
închisoare, au suportat o condamnabilă marginalizare din partea autorităţilor
comuniste. Renumitul medic cardiolog clujean, Sever Perianu, potrivit fostului
ţară,

25
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Marcel Petrişor, Trecute vieţi de domni, de robi şi de tovarăşi, Bucureşti, Editura Vremea,
2008, p.65.
Constantin - Ticu Dumitrescu (editor), Mărturie şi document, voi 1/3, Iaşi, editura
Polirom, 2008, pp. 175 - 195.
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deţinut

politic buzoian, Nicu Păun, nu a putut profesa la clinica de unde
plecase, ci i s-a repartizat o circă medicală periferică 28 •
Constantin Voicescu s-a văzut nevoit să se angajeze ca muncitor la
uzinele „23 August" (azi Faur S.A.). Trei ani mai târziu s-a angajat, cu ajutorul
Părintelui Patriarh Iustinian, la Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă
(legătorie şi corectură). Între anii 1967 - 1969, urmează cursurile din anii III şi
IV la Facultatea de Teologie din Bucureşti. În anul 1969, Constantin Voicescu
îşi susţine lucrarea de licenţă în Teologie, cu tema: Cultele orientale În
provinciile romane Moesia Superior şi Dacia .
După aproape patru ani, pe 11 februarie 1973, a fost hirotonisit preot pe
seama Bisericii Radu Vodă (paraclisul Seminarul Teologic). La 10 octombrie
1976 s-a transferat la Biserica Adormirea Maicii Domnului, din strada
Sapienţei.

În anii 1985 - 1986, părintele Constantin Voicescu face demersuri
repetate pentru salvarea de la demolare a Bisericii „Sapienţei". Supraveghează
mutarea şi restaurarea Bisericii Mihai Vodă. Doi ani mai târziu, în 1988, a
murit soţia sa Laura Florentina. Este înmormântată la Mănăstirea Cernica.
Părintele Constantin Voicescu a apucat anii de după 1989. În anul 1990
el a participat la manifestaţia din Piaţa Universităţii. A fost membru fondator al
„Alianţei Civice'', precum şi al Asociaţiei „Christiana".
În aprilie 1992, a slujit alături de 11 preoţi Liturghia din prima zi de
Paşti, în prezenţa Majestăţii Sale Regele Mihai, la Biserica Sf. Gheorghe Nou
din Bucureşti. Concomitent, părintele Voicescu a luat parte între anii 1994 1997 la Simpozionul „Memorialul Sighet" 29 •
Pe 8 septembrie 1997, la întoarcerea de la închisoarea Mislea, părintele
Voicescu a murit subit. A fost înmormântat la Mănăstirea Cemica, trei zile mai
târziu, în 11 septembrie 1997.
El a rămas în amintirea contemporanilor ca un om de o verticalitate şi
moralitate ireproşabile. Ana Blandiana, de pildă, mărturisea că: „Bucuria având
forma unei continue veselii aproape copilăreşti pe care părintele Voicescu o
revărsa în jurul său avea ceva miraculos prin puterea de a lumina bieţii oameni
tracasaţi, obosiţi şi nervoşi. Oricât ar părea de ciudat, această bucurie şi acest
optimism erau consecinţe ale suferinţei înfrânate şi ale credinţei neînfrânate de
nimic. Zâmbetul luminos din ochii septagenarului, păstrând în înfăţişare
agilitatea adolescentului care a fost, încuraja şi dădea putere celor care îl
ascultau, indiferent dacă slujea Sfânta Liturghie sau muncea la Alianţa Civică
sau la spitalul <<Christiana>>. I-am fost întotdeauna recunoscătoare pentru

2
R
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Cf. Nicu Păun, Muntele suferinţei, Iaşi, Institutul European, 1997, p. 343.
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acest transfer de forţă sufletească pe care îl simţeam în momentele grele ca pe
un punct de sprijin în univers" 30 •
La rândul său, Romulus Rusan are numai cuvinte de laudă pentru
părintele Constantin Voicescu: „De câte ori îl întâlneam, ascultam, vedeam pe
părintele Constantin Voicescu, figura lui de mucenic bizantin, vocea lui de
propovăduitor ( ... ) L-am cunoscut ca preot, ca duhovnic, ca mărturisitor şi ca
om al cetăţii.
În Biserica Adormirea Maicii Domnului - unul dintre vechile lăcaşuri
bucureştene - enoriaşii formau o frumoasă familie, unită prin punctualitate,
prin dragoste, prin cântece şi întrajutorare( ... ).
Comunicativ şi apropiat, se interesa de necazurile credincioşilor, dândule sfaturi şi căutând să-i ajute. În afară chiar de Sfânta Taină a Spovedaniei,
părintele era un duhovnic al tuturor" 31 •
Părintele greco - catolic Eugen Popa din Cluj-Napoca, îl considera pe
confratele său ortodox Constantin Voicescu „un om al lui Dumnezeu, dăruit
altora, deschis spre tot ceea ce este măreţ. Memoria afectivă a făcut să mi se
întipărească mai adânc fiinţa lui, decât ar fi făcut-o memoria istorică a unor
evenimente repetate, dar care cu timpul îşi pierde importanţa" 32 •
Modest, altruist, extraordinar camarad, iubitor de oameni, părintele
Constantin Voicescu a fost un om al Cetăţii. Nu a făcut compromisuri cu
regimul comunist. A luptat cu puterile sale pentru apărarea lăcaşurilor de cult
în ultimii ani ai dictaturii ceauşiste. A acţionat în cea din urmă perioadă a vieţii
pentru asanarea morală a societăţii noastre. A activat în Alianţa Civică,
militând alături de colegii lui pentru cinstirea memoriei celor pieriţi în Gulagul
românesc. A trecut în cele veşnice iubit şi respectat de prieteni, cunoscuţi,
enonaş1.

Summary
The present article reflect biographical dates referring to the life and the
activity of the priest Constantin Voicescu.
The author article present, also the work of Constantin Voicescu an
convenes prisons. He analyzed date of contribution priest C. Voicescu to
democration of Romani an society after the Revolution of December 1989.
The author highlight the patriotic character of the Constantin Voicescu
activity.
30
31

32

Ibidem., p. 333.
Ibidem., pp. 334 - 335.
Ibidem., pp. 336 - 337.
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5 INTERVIURI CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE
DIN DECEMBRIE 1989 DESFĂŞURA TE LA BUZĂU

Mădălina

OPREA

Muzeul Judeţean Buzău, în preajma împlinirii a 20 de ani de la Revoluţia
română, a demarat un proiect de înregistrare video a mărturiilor celor care au
luat parte la aceste evenimente fierbinţi, în oraşul Buzău. Înregistrările video
s-au făcut până în prezent, în trei etape: în toamna anului 2009, în vara şi
toamna anului 2010.
Cu ocazia comemorării a 20 de ani de la acest eveniment major din
istoria contemporană a oraşului - martir Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, în
colaborare cu membrii „Clubului 22" Buzău şi prin amabilitatea preşedintelui
acestuia, domnul Marcel Maxim şi, în special, prin amabilitatea domnului
Călin Gheţu, a organizat în data de 22.12.2009, la sediul Palatului Comunal, o
expoziţie temporară intitulată „Decembrie 1989: Buzău".
Revenind la interviurile realizate, menţionăm că acestea s-au fructificat
după îndelungi eforturi, mulţi dintre cei invitaţi să participe la un astfel de
proiect refuzând sau amânând până la o dată nedeterminată o astfel de
colaborare în vederea înregistrării mărturiilor legate de evenimentele tulburi
din decembrie 1989.
Cu excepţia unui singur interviu înregistrat la Bucureşti, interviurile s-au
desfăşurat la sediul Muzeului Judeţean Buzău, după cum urmează:
Interviul nr. 1, din data de 30.09.2009, cuprinde mărturiile domnului
Emanoil Pandele (în decembrie 1989: pensionar, în vârstă de 65 ani).
Interviul nr. 2, din data de 1 I .10.2009, cuprinde mărturiile domnului
Tudorei Lascăr (în decembrie 1989: bucătar, în vârstă de 34 ani).
Interviul nr. 3, din data de 23.07.2010, cuprinde mărturiile domnului
Lionel Zosmer (în decembrie I 989: student, în vârstă de 27 ani).
Interviul nr. 4, din data de 23.07.2010, cuprinde mărturiile domnului
Eugen-Marius Constantinescu (în decembrie 1989: arheolog, director al
Muzeului Judeţean Buzău, în vârstă de 46 ani).
Interviul nr. 5, din data de 22.11.2010, cuprinde mărturiile domnului
Gheorghe Mirică (în decembrie 1989: prim - vicepreşedinte al Consiliului
Popular Municipal Buzău, în vârstă de 42 ani).

Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 209 - 293.
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Textele acestor înregistrări video şi care sunt prezentate în cadrul acestui
articol redau cu acurateţe mărturiile celor intervievaţi şi care au luat parte la
evenimentele din decembrie 1989, în diverse zone ale oraşului Buzău. Pentru a
uşura lectura lor, am introdus între paranteze drepte „[ ]" cuvintele şi expresiile
ce se subînţelegeau. Tot în acest scop sunt incluse şi intervenţiile mele din off
pentru direcţionarea intervievatului.
Acest proiect de cercetare a istoriei orale rămâne deschis şi sperăm ca pe
viitor să aducă mult mai multe roade, îmbogăţind astfel arhiva audio-video a
Muzeului Judeţean Buzău. Proiectul îşi propune reconstituirea stării de spirit, a
atitudinilor individuale şi colective ale buzoienilor din decembrie 1989,
motivaţia personală a participării la revoluţie, stabilirea evenimentelor cu un
rol major în determinarea ieşirii în stradă a indivizilor şi a colectivităţii,
comportamentul maselor în timpul revoluţiei etc. Sub aspect metodologic,
cercetarea a fost realizată prin intermediul anchetei orale, metoda interviului
nondirectiv (discuţia pleacă de la un punct prestabilit, dare flexibilă în funcţie
de răspunsurile subiectului).

Interviul nr. 1 realizat cu Emanoil Pandele 1 a fost înregistrat la
sediul Muzeului Judeţean Buzău în data de 30.09.2009.
Mă

numesc Pandele Emanoil, sunt pensionar. Din 1986 sunt pensionar,
în timpul Revoluţiei.
În timpul mişcării Revoluţiei, aşa cum s-a aflat, noi eram deja [in]formaţi
cu câteva luni înainte, pentru că fiind pensionar comentam foarte mult sistemul
economic care era unul foarte dezastruos şi căutam să atragem câţi mai mulţi
oameni să discutăm despre această situaţie. Stăteam de multe ori şi câte 24 de
ore la coadă la carne fără să luăm nimic, prilej cu care purtam astfel de discuţii.
Ne întâlneam la came la Piaţa Săracă, eram deja o mică organizaţie, împreună
cu măcelarul care era acolo (nu îmi mai amintesc cum se numea, era un om
foarte cumsecade, foarte democrat şi foarte binevoilor: nu numai că ne primea,
dar ne şi ajuta câteodată cu produsele pe care el le aducea). Era de acord şi ne
lăsa să comentăm situaţia care era, criza care se accentua din zi în zi fără să se
îmbunătăţească cu nimic. Eram revoltaţi complet! Vorba aceea, alergai toată
ziua după mâncare. Îmi luasem chiar şi o bicicletă şi trebuia să alerg de la un
deci

şi

Emanoil Pandele este actualmente pensionar, în vârstă de 86 ani. S-a născut pe data de
21.02.1924, în localitatea Valea Teancului, jud. Buzău. Studii: liceale. Începând din 1986
este pensionar. Profesia: normator tehnician şi şef de coloană la Ministerul Transporturilor
şi Comunicaţiilor, lucrând la Autobaza de maşini de transport marfă şi călători din Buzău.
Nu a fost membru PCR. Este fondatorul „Clubului 22" Buzău şi preşedintele de onoare al
acestei asociaţii a revoluţionarilor din Buzău.
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magazin de la o extremă a oraşului la cealaltă extremă pentru o bucăţică de
brânză. Se trăia foarte greu ... Oamenii erau disperaţi.
Gândesc că mişcarea asta revoluţionară a fost un dar al lui Dumnezeu,
adică o putere pe care nu putea să o oprească nimeni. Trebuia să se întâmple
ceva, pentru că lumea ajunsese la saturaţie. Spre exemplu, eu, în timpul
serviciului pentru că nu am fost membru de partid, am fost destul de persecutat,
dar am rezistat prin forţă şi prin buna pregătire de specialitate pe care o aveam
(eram un bun muncitor, executant şi puteam să îndeplinesc un bun serviciu, nu
se găsea altul care să ma înlocuiască aşa de uşor). Nu eram numai eu singur, au
mai fost câţiva ca mine, adică nu au primit să fie [membri în PCR], deşi se ruga
directorul de noi, prominţându-ne că ne avansează şi ne dă multe posibilităţi,
dar noi nu cedam pentru că ne simţeam destul de bine aşa cum eram. Nu
primeam prea mult, dar încercam să ne descurcăm, nu prea onorabil, dar ne
descurcam cât să ne ducem existenţa.
Înainte de revoluţie cu vreo două zile înainte, s-au făcut în Piaţa Săracă
nişte razii. Eu am stat 40 de ani în Bucureşti. Nu îmi schimbasem buletinul de
Bucureşti pentru că aveam o fată pe care doream să o duc în Bucureşti să îşi
facă facultatea acolo. Atunci, unul dintre cetăteni [miliţieni] mi-a spus:
2
„Dumneata, nu ai viză de Buzău! Mergi la Miliţie ". Am fost la Miliţie şi am
predat buletinul acolo. Nu m-au tachinat prea mult, dar în orice caz am fost
jignit şi reţinut câteva ore, după care mi-au spus să vin cu un alt act de acasă
[prin care să dac dovada că locuiesc în Buzău], deşi eu nici la ora actuală nu
am nici un act de proprietate în Buzău. Până la urmă, nu ştiu prin ce
întâmplare, m-au lăsat spunând: „Mă, e bătrân, saracul, lasă-l ... ". Mi-au spus
să vin peste 2 zile, cum ar veni, pe 22 sau pe 23 [decembrie 1989]- nu mai ţin
minte, să îmi iau buletinul, cu viză de flotant. Mi-au spus că sunt liber.
În acea perioadă, eram prin oraş. Pe 22 decembrie pe la ora I O, când
eram eu pe stradă, nu erau prea mulţi oameni prin jur, dar pe urmă au început
oamenii să discute şi să se strângă în faţa Palatului. Am intrat în Palat. Nu eram
numai eu. Era aşa ... o îmbulzeală. Lumea începuse să intre aşa ... cu răutate, cu
bunătate, nu ştiu cum să vă spun ... Nu ştiam cine sunt, nu îi cunoşteam, dar am
văzut că mulţi se cunoşteau foarte bine. Deja când am intrat în Palat, în jurul
orei 13.30-14.00 (până atunci fusese îmbulzeală, îmbrânceală, se zbăteau şi nu
puteau să intre) era foarte mult tineret acolo. S-au dat la unii nişte puşti cu
baionete, la nişte copii pe care nu i-am mai văzut după şi tare aş mai fi vrut să

pronunţă în timpul interviurilor cuvintele „poliţie'',
termeni aflaţi acum în uz desemnând instituţia respectivă ori angajaţii
ei. În timpul transcrierii interviurilor, le-am înlocuit cu titulatura aflată în uz în timpul
revolu\iei, respectiv - „miliţie", „miliţian", „mili\ieni".

To\i

intervievaţii,

fără excepţie,

„poliţist", „poliţişti",
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zic de unde au

puştile

făcut

rost de

alea.
La un moment dat am văzut că se mai făcuse puţină linişte în Palat şi am
văzut că în faţa unui birou stătea un băiat [de pază] şi i-am spus că doresc să
intru şi eu acolo. Acolo la o masă erau 14 inşi care preluaseră puterea în
primărie şi a oraşului şi probabil că şi coordonau. Intrând, ca un om cinstit, am
dat „Bună ziua!", dar am fost jignit şi am fost întrebat „Ce doreşti?!". Atunci
am răspuns - şi vă spun cu mâna pe inimă şi pot să jur pe Sfânta Biblie -:
„Domnule, sunt cetăţean al acestui oraş şi doresc să iau parte la acest mare
eveniment!". Drept să vă spun, ei au amuţit. Atunci am prins puţin curaj şi i-am
întrebat ce vor să facă şi cum vor organiza oraşul. Printre ei era Ion Vasile, era
unul Zosmer, care stătea în picioare şi am întrebat ce e cu tânărul acesta, unul
[Vasile] Curic ... Erau probabil acolo şi de la Miliţie. De la Securitate ştiu că
era unul care m-a cam urmărit pe mine, un maior care pe urmă a plecat în
Bucureşti, nu îi mai reţin numele ... După ce mi-am expus părerile, mi-au
vorbit politicos până la urmă, mi-au spus că vor lua măsuri, că vor chema
directorii întreprinderilor şi că le vor da directive să apere întreprinderile, să nu
se facă dezordine în oraş, să combată acţiunilor celor care abia aşteptau să
distrugă sau să facă în oraş lucruri neplăcute. După aceea s-au sculat în
picioare, eram obligat să mă ridic şi eu, au dat mâna cu mine şi am ieşit. După
mine a ieşit căpitanul Radu Aurelian, pe care l-am întrebat: „Domnule, poţi să
faci dumneata faţă cu doar căţiva băieţi aicea?". Mi-a răspuns: „O să aduc
militari care să facă ordine" pentru că acolo în Palat intraseră tot felul de
oameni, pe care nu îi cunoşteam. Unii erau recalcitranţi, alţii erau mai puţin
recalcitranţi. Unii veniseră după [sustras] multe obiecte dintr-astea, mai fără
valoare: o călimară, ceva ... , o aruncau, o băgau în buzunar. .. Alţii erau mai
cinstiţi, se uitau„. Doar priveau.
Am stat acolo până la ora 17. Nu erau prea mulţi [oameni] atunci. Ştiu că
m-am întâlnit cu Vasile Gheorghe care, în timp ce urcam scările, m-a întrebat:
„Dumneata, cine eşti ?!", m-a controlat prin buzunare să n-am pistoale. I-am
răspuns cine sunt şi că am lucrat în Transporturi.
Grupul care era în Palat organizase o formă de apărare. După ce am intrat
acolo, îmi amintesc că cineva a spus la un moment dat că trebuie să se meargă
[prin oraş] pentru a se preîntâmpina diverse fapte.
Îmi amintesc că nu erau eşarfe [banderole pe care să le poarte
revoluţionarii organizaţi în grupuri de patrulare]. Atunci m-am oferit eu să mă
3
duc la I.R.T.A. să caut să aduc un drapel. M-am dus acolo şi i-am găsit pe cei
de acolo în şedinţă - pe timpul ală toată lumea făcea şedinţe. Acolo m-au
întrebat ce doresc. Atunci le-am cerut un drapel care nu le mai foloseşte din
I.R.T.A - Întreprinderea de Transport şi Reparaţii Auto.
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pentru că oamenii [revoluţionarii] nu pot ieşi pe
stradă să facă ordine până nu au câte o banderolă prin care să se distingă de
ceilalţi. Nu au vrut să îmi dea, am plecat dezolat, spunându-mi că erau pe
inventar. Era acolo un inginer Bunea care mi-a spus că o să luăm de la alţii.
Am intrat apoi şi s-a oferit cineva să aducă din Micro XIV de la Filatură nişte
eşarfe şi nişte bucăţi de cârpă - păstrez şi acum acasă o bucată de cârpă
zdrenţuită în trei culori pe care mi-am pus-o la mână. Totul a durat o jumătate
de oră. Noi cei care lucram în Transpo11uri aveam câte o legitimaţie specială cu
care puteam opri orice maşină, indiferent dacă era autobuz ori maşină
personală - aşa era legea pe timpul ăla. Aşa am făcut şi eu. Am oprit o maşină
din asta particulară cu care m-am dus acolo unde aveam nevoie şi m-am şi
întors cu ea la Palat.
Mai târziu, în jurul orelor 19, poate că era chiar 20 şi ceva, Ştefan
Gheorghe mi-a dat un plic pe care să i-l duc lui Bîzu [la miliţie]. Pentru că tot
eram în zonă, am zis să profit de ocazie şi să îmi văd fata care era de serviciu.
4
Lucra la Institutul de Cercetări Agricole [în apropiere de sediul Miliţei]. Acolo
am văzut că erau vreo 4-5 ofiţeri de miliţie care veniseră să se ascundă în
laboratorul de acolo. Ce se întâmplase de fapt? Ţiganii invadaseră sediul
Miliţiei pentru că aveau acolo rude arestate şi probabil că profitau [de
evenimente] pentru a le elibera. La Miliţe erau multe persoane din Simileasca,
dar care nu pătrunseseră încă în sediu. Probabil că a doua zi, pe 22 decembrie,
au intrat cu acordul comandantului miliţiei.
După ce am dus plicul, m-am întors la Palat. Şi acolo erau ofiţeri, nu erau
în uniformă şi nu îi cunoşteam, dar am aflat ulterior. Era unul Curic - colonel,
cred - care era de la aviaţie şi alţi câţiva.
În jurul orelor 19.30 -20.00, pe 22 decembrie, a ieşit la tribună o parte din
cei din Palat, dar au fost huiduiţi de către populaţia [aflată pe platoul Dacia].
S-au tras obloanele şi s-au închis uşile Palatului. Eu am vrut să intru apoi în
primărie, dar nu se mai dădea voie. Era acolo un sergent care mă cunoştea şi
care m-a dus acolo unde erau gărzile lor, unde este Administraţia actuală, nu în
Primărie, vis-a-vis. Deja veniseră din partea armatei soldaţi şi vreo 4-5 ofiţeri.
Mi-a oferit un scaun şi m-a poftit să stau acolo. Am înnoptat acolo şi am auzit
toată noaptea de la etaj discuţii pe care nu le-am înţeles. Ştiu că au fost
telefoane peste telefoane. Nu erau prea mulţi [oameni] sus. Nu am avut cum să
înţeleg ce discutau pentru că nu am fost acolo.
Pe 22 decembrie nu s-a tras în Buzău. A doua zi a început să se tragă.
Dimineaţa pe la ora 5 se spunea că vin dinspre Focşani nişte maşini militare. A
plecat atunci din faţa Palatului o dubă în care militarii, ajutaţi de 2 civili, au
care

să

facem

Actualmente,
nr.23, Buzău.

nişte eşarfe,

Staţiunea
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Legumicultură,
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încărcat

8 sau 9 lăzi cu muniţie. S-au dus la bariera spre Focşani, la pod spre
Mărăcineni să îi întâmpine. După vreo câteva ore am auzit că nu s-a întâmplat
nimic şi s-au întors.
În această perioadă, am stat la poartă, la intrarea în Palat.
Pe 23 decembrie am vrut să merg sus la etaj şi la un moment dat am
5
văzut ceva care m-a surprins: Cotoi cu cele două secretare coborau pe scări.
Am rămas aşa ... Îmi venea să leşin aproape: adică ăsta în loc să fie reţinut sau
sechestrat, el venea râzând şi le pupa mâna celor două secretare. Nu am mai
urcat la etaj ... am rămas aşa [năuc] ... Norocul meu că au venit nişte ziare pe
care le-am împrăştiat afară [pe platoul Dacia]. Unii chiar mi le-au smuls din
braţe şi n-am mai intrat acolo.
Apoi m-am dus la o frizerie, apoi prin piaţă. Cineva mă urmărise.
Vedeam mereu pe cineva cu un fular roşu care mă urmărea. Când am ajuns la
Gară se trăgea. Se trăgea din turnul gării jos, în maşini.
Am luat şi eu parte alături de nişte băieţi, pe care îi cunoşteam pentru că
lucrasem în transporturi - ei deja erau acolo şi făceau controlul maşinilor care
treceau prin faţa gării. Le opream şi le controlam. S-a oprit o maşină neagră
Mercedes cu trei indivizi care erau îmbrăcaţi în halate negre, bine înarmaţi. Era
o maşină militară, nu avea decât un număr care începea cu O şi urmau nişte
cifre - nu le-am reţinut, nu ştiu dacă le-am copiat pe ceva... Şi au tras ăia mult
timp. Ne-am ferit, erau cât pe aici să ne împuşte. S-a întâmplat chiar în dreptul
gării. Era acolo un parc de autobuze chiar în dreptul gării. S-a tras acolo foarte
mult. Cei trei au coborât din maşină. Noi am adus miliţia gării, maşina a fost
trasă mai departe şi după aproximativ o jumătate de oră nu am mai văzut nici
maşina, nici miliţienii. A dispărut, pentru că nu au lăsat-o în dreptul unde
opream noi maşinile, au tras-o mai departe şi miliţienii i-au ridicat pe-ăia şi
i-au dus în sediul miliţiei gării acolo unde i-au verificat. Nu ne-am putut băga
în problemele astea. Cei trei au fost reţinuţi de miliţia gării şi nu se ştie ce s-a
întâmplat, ce s-a făcut cu ei. A doua zi m-am dus şi l-am anunţat despre ce s-a
întâmplat pe Radu [Aurelian] - care era omul ce coordona armata, cel care
avea probabil o misiune pe care nu o cunosc eu - ce făcuse înainte şi ce făcea
acum (râde).
Pe la ora 4 - se potolise situaţia aceea - mi se făcuse foame şi m-am dus
la măcelăria de la Piaţa Săracă care era la 50 - 60 de metri în apropiere. M-am
dus să văd dacă găsesc ceva, să iau o bucăţică de carne, să o duc acasă. Dar nu
am apucat: un glonţ m-a lovit în mâna stângă. Eram îmbrăcat într-o haină de
piele de viţel foarte rezistentă, glonţul a făcut un semn şi pe urmă a picat jos.
Un cartuş, nu ştiu de unde o fi fost, cine l-a tras. Când stăteam la rând am simţit
o lovitură, când m-am uitat: un glonţ m-a lovit şi a picat jos, mi-a făcut un
Simion Cotoi a deţinut

funcţia

ele prim - secretar al Consiliului
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semn în haină doar. Un fost ofiţer de la armată, l-a luat, s-a uitat la el şi l-a
aruncat pe jgeab acolo la măcelărie. Mulţi dintre cei de acolo s-au sesizat [cu
privire la incident] ... Eu mi-am pierdut cumpătul şi am plecat şi fără carne şi
obosit.
După 4-5 ore am căutat să mă duc iarăşi acolo la Palat. Nu te mai primea
la Palat. Ce s-a întâmplat: în ziua când am fost eu, se dădeau nişte cupoane pe
care se punea o ştampilă [care adeverea că] ai fost în mişcarea revoluţionară,
adică pentru perioada de 21-22 [decembrie 1989]. Aveam cuponul acesta
pentru că mi-l dăduseră chiar în ziua de 21 spre 22 noaptea, mai exact în
dimineaţa de 22. Am intrat pe acolo ... au fost perioade în care unii au făcut
invazie - [fapte] recunoscute de toată lumea -, unii au venit mai târziu, [alţii]
mai devreme ... Era un singur TAB 6 acolo ... Alţii spuneau că luase foc la
Tribunal. Eu nu am fost la tribunal, numai la Palat.
Pe 24 [decembrie 1989], nu ştiu când a fost, a fost o şedinţă acolo. Ion
Vasile începuse să discute cine o să fie primar. Fusese propus Ion Vasile
primar. Nu! Radu Aurelian ca primar. .. sau Ion Vasile trebuia să rămână la
primărie şi celălalt să rămână la Casa Albă? Am intrat acolo unde foarte mulţi
discutau, era sala aproape plină. Aveau acolo - de unde găsiseră?- un aparat din
acela care făcea zgomot când treceau avioanele. Şi demonstrau cum aparatul
acesta făcea o vibraţie [zgomot] precum cea a unui avion. Nu am idee de unde
îl aveau. Nu am stat decât 3 minute ... Voiam să stau pentru că mă consideram
un adevărat revoluţionar, mai bine spus un patriot, nu ştiam ce e aia revoluţie,
dar cineva mi-a spus: „Măi, moşule, ce cauţi aici?" - eram într-adevăr
nebărbierit. „N-am venit, domnule, de la serviciu, sunt pensionar. Am venit şi
eu ca şi dumneavoastră" şi le-am arătat [cuponul]. Mi-a venit aşa ... [frază
neterminată, în sensul că se simţea stingherit şi ofensat] şi am ieşit. [Cineva a
spus:] „Dă-i, mă, un sandwich şi lu' ăsta!", ca şi cum aş fi fost un milog ...
[În continuare face referire la evenimente post decembriste].
A ieşit Radu Aurelian şi mi-a spus „Mergi cu mine la Casa Albă". „Eu nu
merg, domnule, până acolo, eu stau aproape de gară, ce să caut eu acolo?"
Atunci zice: „Vii aicea la primărie". Şi de-a doua zi m-am prezentat acolo.
„Dar ce ştii dumneata să faci?" „Domnule am fost de toate: şi scriptolog şi etc.
„Ei, aveam nevoie de un om din ăsta". Şi într-adevăr am lucrat acolo timp de
6

TAB - abreviere de la Transportor Amfibiu Blindat. Este termenul folosit de Armata
Română pentru a denumi o serie de transportoare blindate pentru trupe cu tracţiune 8x8.
Seria de vehicule militare TAB este bazată pe transportoarele blindate pe roţi de tip BTR
(abreviere de la Bronetransporter: „transportor blindat" în limba rusă) de fabricaţie
sovietică. Deşi sunt practic transportoare blindate BTR construite sub licenţă în Romfmia,
TAB-urile au fost adaptate cerinţelor Armatei Române, nvând unele îmbunătăţiri, precum
motoare diesel mni puternice. Vezi, Chris Bishop, The E11cyclopedia <~f Tanks mul
Armoredfighting vehic/es: From World War /to The Preselll Day, Grange Book, 2006.
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14 zile, la Palat [la sfârşit de decembrie 1989 - început de ianuarie 1990]. Nu
făceam altceva decât să primesc de la toţi cetăţenii care erau primari, [oameni
ce] erau de prin primării, ce veneau cu reclamaţii despre comportarea
primarului [din localitatea respectivă înainte de revoluţie, sub regimul
comunist], care nu-şi completau situaţia corect iar eu îi ajutam să îşi
completeze situaţia corect [rapoarte despre situaţiile din primăriile din judeţ], le
puneam într-o mapă şi le dădeam mai departe. Venea unul şi le ridica şi le
ducea mai departe, nu mă interesa ce făcea cu ele. Veneau oameni din diferite
comune, veneau cu tot felul de reclamaţii, concrete, neconcrete„. Le scriau şi
doreau schimbarea unor oameni care fuseseră pe funcţie pe timpul acela [sub
regimul comunist]. Nu ştiu ce s-a făcut cu ei„. Asta a fost în ianuarie [ 1990]
până pe ziua de 14.
Pe ziua de 14 ianuarie mi-a venit ideea să plec de aicea. M-am dus la
câţiva pe acolo şi le-am cerut să îmi dea o hârtie că am fost şi eu pe aici. Mi-a
dat şi Ion Vasile, mi-a dat şi „. îl făcuse general... am uitat cum îl cheamă„.
[timp de mai bine de I minut caută pe o listă numele persoanei respective].
Ştirbu Paul! [El] fusese un ofiţer militar şi rămâne la primărie iar Ion Vasile
formează un club, adică formează Frontul Salvării [Naţionale - ca formaţiune
politică] în care devine şi preşedinte. În momentul în care le-am cerut câte o
hârtie din - asta [adeverinţă], m-au întrebat unde vreau să rămân? Mă duc cu
Ion Vasile. Cu Ion Vasile am deschis sediul acolo, am muncit foarte mult
acolo, pe str. Colonel Buzoianu, unde fusese casa, adică sediul lui Cotoi
[locuinţă de serviciu a primului secretar].
Era foarte greu, luasem un registru de acasă, lumea era foarte
entuziasmată, am înscris sute de oameni, care veneau benevol să se înscrie ca
membri ai Frontului Salvării [Naţionale], foarte mulţi oameni buni, oameni
culţi. Asta a fost după 14 ianuarie.
[Revine la evenimentele din decembrie 1989].
Pc 24 decembrie în Buzău se trăgea din mai multe părţi. Lumea devenise
şi mai curioasă şi probabil unii de o acţiune şi mai militantă în privinţa
revoluţiei ... [de aceea] veniseră. Buzăul era foarte mult înconjurat: erau sute de
oameni care făcuseră cordoane întregi pe străzi. Apoi lumea a început să se mai
liniştească. După 25 [decembrie] aproape nu s-a mai tras, doar câte un foc iciacolo.
Zilele în care s-a tras intens au fost 23 şi 24 [decembrie]. Au fost zile în
care nu mai ştiai dacă mai trăieşti sau nu mai trăieşti. Multe gloanţe au nimerit
şi oameni nevinovaţi pc străzi. Eu nu le-aş fi dat arme la copii ăştia să se ducă
pe străzi ca să tragă pe străzi! Pentru că astea erau arme descentrate, dacă voiai
să tragi acolo, trăgeau în stânga sau în dreapta... Erau arme de trageri în
poligon, de exerciţiu ...
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Au fost câteva victime şi în Palat. Victimele în Palat au fost în noaptea de
23 spre 24 [decembrie]. Aceştia erau câţiva muncitori de la Chimica [nu erau
oameni cu multă carte etc ... ]. Au făcut ăia ceva, nu au făcut..., cert este că s-a
tras în ei! Un ofiţer. .. chiar în Palat! Au decedat ăştia care au fost în Palat, erau
3 [persoane].
În afară de Palat, au mai murit vreo 2. Se trăgea din Palat în afară [face
comentarii la modul cum se trăgea ... ] dintr-o fereastră într-alta. Se trăgea în
clădirea Palatului din vila aceea care este în faţa Palatului, în stânga, şi din
dreapta unde unde era Casa Cărţii. Din 2 extreme. S-a mai tras şi din hotelul
Pietroasele, era distanţă mare şi nu prea aveau vreun efect, nici puşca nici
revolverul cu care trăgeau ...
Ştiu că ofiţerul acesta a fost arestat [cel care a tras în Palat]. Nu cunosc
mai multe. Nu am fost de faţă pentru că asta s-a întâmplat pe timp de noapte şi
nici acolo nu cred că erau prea mulţi de faţă. Ei erau deja intraţi. Nu vreau să îi
condamn, nu ştiu ce presiune o fi fost şi nu vreau să mă gândesc ... a fost o
neînţelegere.

Înaintea lui Ceauşescu [execuţia lui] urmăream România liberă [face
referire la postul de radio Europa liberă], zile şi nopţi întregi, acolo mai
prindeai câte o veste bună sau rea. În perioada asta am urmărit la televizor cum
i-a dat jos din maşină [pe Nicolae şi Elena Ceauşescu], când i-a dus acolo [la
Târgovişte]. Când au fost împuşcaţi nu am văzut, dar ştiu că i-a luat acolo şi
i-au dus ...
După revoluţie, după Crăciun, oamenii s-au purtat cinstit, nu au fost
distrugeri, nu au fost hoţii mari după mişcarea asta care a fost de 4-5 zile. Nu
au fost spargeri ... nu am auzit să fi fost. .. Nu ştiu ce s-o fi întâmplat cu
băncile. Nu am idee.
Mădălina Oprea: Pe străzi aţi văzut victime? Erau răniţi?
Emanoil Pandele: Da, i-am văzut pe aceia care au fost lângă Palat. Unul
din ei a fost împuşcat în dreptul Casei Cărţii şi l-a luat salvarea. Altceva nu aş
putea să spun ...
Mădălina Oprea: În timpul acestor evenimente, militarii care erau acolo
cum s-au purtat?
Emanoil Pandele: Eu am avut noroc de un militar care mi-a oferit un
scaun şi care m-a luat ca un bătrân şi probabil că o fi avut şi el un bătrân în
casă şi m-a protejat.
Mădălina Oprea: Cum credeţi că erau ei organizaţi? Erau bine coordonaţi
de superiori?
Emanoil Pandele: Cred că aveau o disciplină a armatei, dar nu ştiu dacă li
se spunea ce să facă sau să nu facă, asta nu aş putea să ştiu pentru că asta nu se
discuta de faţă cu mine.
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Oprea: Revenind la evenimentele din Palat, vă rog să spuneţi
7
din câte persoane era compus comitetul Frontului Salvării Naţionale ?
Emanoil Pandele 8 : Frontul Salvării Naţionale era compus din 4 sau 5
[persoane]. Eu devenisem secretar, era unul Baciu, un inginer capabil, care a
contribuit foarte mult la organizarea Frontului Salvării, era un om cunoscut,
ştia să caute în toate comunele oameni pregătiţi ca să contribuie [la organizarea
Frontului Salvării]. Ştiu că am stat acolo timp de un an de zile, până s-a tras [la
sorţi ordinea pe listă a candidaţilor] chiar dintr-o căciulă de-a mea primii
deputaţi. Am avut oraşul cu cei mai mulţi senatori şi deputaţi: 3 senatori şi 3
deputaţi. Ştiu pentru că am luat parte şi eu atunci la Bucureşti la numirea
domnului Iliescu ca preşedinte. Eu eram delegat din partea Buzăului.
Mădălina Oprea: Care au fost primele măsuri pe care le-au luat? Cum au
început să se organizeze după 26 decembrie? Au comunicat cu directorii de
întreprinderi?
Emanoil Pandele: Mai puţin au comunicat [cu aceia]. S-a luat legătura
mai mult prin comune cu directorii de şcoli. Aşa s-au organizat, aşa s-au
început şedinţele. Acestea au dat rezultate pe perioada lui Ion Vasile. El a avut
un mare succes în primii doi ani. După alegeri, lucrurile au mers în continuare
cu Iliescu cu ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă la ora actuală ...

În data de 28 decembrie 1989 s-a emis Decretul-lege privind constituirea, organizarea şi
func\ionarea Consiliului F.S.N. şi a consiliilor teritoriale ale F.S.N., ca organe ale puterii
de stat. În aceeaşi zi s-au emis mai multe decrete de către Consiliul F.S.N. privind crearea
noilor ministere şi numirea conducătorilor acestora. Vezi, Marin Nedelea, Istoria României
în date ( 1940-1995 ), Ed. Niculescu, Bucureşti, 1997, p. 383. Pe parcursul celor câteva zile,
până la instituirea decretului mai sus menţionat, componenta Consiliului Judeţean
Provizoriu al FSN Buzău s-a modificat continuu, conform spuselor tuturor martorilor
intervievaţi. Iată componenţa acestui organism din data de 22.12.1989, în ordinea intrării
pe listă: Radu Aurelian, Ion Vasile, Epifanie Norocel, Mihnea Aurel, Curic Vasile,
Hanganu Ion, Pandele Emanoil, Mărunţiş Nicolae, Ştirbu Paul, Oancea Ion, Moise Mihai,
Zosmer Lionel, Olteanu Sorin, Oprescu Constantin, Şerbănescu Gheorghe, Dumitrescu
Liliana, Maxim Marcel, Gheorghe Vasile, Gheţu Călin, Arnăutu Carmen, Damian
Constantin, Iliescu Virginica, Ene Constantin, Burciu Nicolae, Grigore Florin, Divoiu
Gheorghe, Neagu Ilie, Ivan Ion, Sandu Toma, Miri\ă George, Ioniţă Gheorghe, Dudu
Ştefan, Constantinescu Cornel, Simion Ion, Negoiţă Vasile, Rădulescu Marian, Dîrja
Octavian, Ene Marian. Ultima poziţie, la nr. 39, este completată de mână, (adăugată
ulterior). Numele este ilizibil (Neagu? Vengu?) Ion.
Intervievatul face referiri la o situaţie post revoluţionară.
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Interviul nr. 2 realizat cu Tudorei Lascăr 9 a fost înregistrat la sediul
Muzeului Judeţean Buzău în data de 11.10.2009.
Tudorei Lascăr: În primăvara lui 1989, în luna mai, având profesia de
bucătar, am fost repartizat de către directorul întreprinderii l.C.S.A.P. Buzău 10 ,
să lucrez în Deltă, undeva la tabăra de vacanţă a foslului Comitet Central.
Tabăra de vacanţă se numea Roşu, undeva lângă Caraorman. Acolo nu se putea
ajunge decât în condiţii speciale - cu hidrobuze, cu şalupa sau nave speciale.
Am ajuns acolo, am început serviciul şi am preluat gestiunea ca bucătar la
tabăra de vacanţă.
Pe la sfârşitul lui iulie - începutul lui august, s-a prezentat un grup, în jur
de 16 persoane. Nu i-am legitimat pentru că nu puteam să îi legitimez eu - doar
o singură persoană s-a legitimat ca fiind generalul Murea. Mi-a spus că vin de
la Bucureşti şi că eu trebuie să le asigur cazarea şi mâncarea Limp de o
săptămână, un sejur de 7 zile [în perioada 6-12 august 1989 11 ]. M-am
conformat: i-am cazat şi le-am servit masa. Trebuie să fac o precizare cu
privire la sala de mese unde serveam turiştii: nu venea oricine la tabăra de la
Roşu, numai cei privilegiaţi. Ca să le ducem mâncare acolo trebuia să trecem
un canal care despărţea tabăra propriu-zisă de locul unde erau cazaţi cei
speciali, la nişte căsute de vacanţă, o sală de protocol - acolo era cazată elita
politică a vremii.
Într-o zi când trebuia să îi servesc pe dânşii - trebuia să trec canalul ca să
ajung acolo, să le duc mâncare şi băutură - am auzit între ei discuţii, am auzit
ce se discuta şi am tras şi eu cu urechea. I-am auzit spunând că „ar fi bine ca în
decembrie unele cadre ce coordonează activităţi mai deosebite, conducători de
unităţi, comandanti să fie băgaţi în concedii medicale sau de odihnă, să nu fie
prea mulţi conducători de unilăţi în unităţile militare". Deci ar fi bine să nu fie
[în posturi, la servici]. Eu am tras concluzia: „Măi, ceva o să se întâmple în
decembrie, dacă atâţia generali spun asta".
Un general căruia îi plăcea mai mult băutura, l-am tras şi eu de limbă ...
„Domnule general, ce o să se întâmple în decembrie? Am şi eu soţie şi copii
acasă ... Ce o să fie?"
„Băi, zice, tu de unde eşti? Uită-te-ncoace la mine, Ceauşescu nu o să
mai vadă revelionul!" - şi acum [când îmi amintesc] mi se face pielea găină pe
mme ...
9

10
11

Lascăr Tudorei este actualmente agent la Poliţia Comunitară Buzău. S-a născut pe data de
25.09.1955, în corn. Năneşti, jud. Vrancea. Studii: liceale. În decembrie 1989 era angajat
ca bucătar la l.C.S.A.P. Buzău lucrând la restaurantul Dealul Zorilor.
l.C.S.A.P. Buzău - Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentaţie Publică Buzău.
Informaţie dată înaintea înregistrării video, când s-a completat fişa de interviu.
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Oprea:

Vă amintiţi

numele generalului?
cum îl chema pe general, avea cam 46-47 de ani,

Tudorei Lascăr: Nu ştiu
era un bărbat bine făcut.
Mi-am văzut apoi de treabă şi mi-am spus ce-o să fie, o să fie ... Eu mi-am
văzut în continuare de treabă. Am predat gestiunea, toamna, în septembrie, pe
data de 15, când s-a terminat sezonul.
Mădălina Oprea: A mai auzit şi altcineva aceste discuţii?
Tudorei Lascăr: Nu orice persoană avea acces acolo. Nici femeia de
serviciu nu rămânea singură când făcea curăţenie. Era tot timpul supravegheată
de un general când făcea curat, când făcea paturile. Nu avea acces. Era o
femeie, Luminiţa nu mai ştiu cum, nu îmi mai amintesc cum o cheamă.
Mădălina Oprea: Dumneavoastră ce aţi făcut cu această informaţie? Aţi
mai spus-o şi altora? Vă era teamă? L-aţi crezut pe general?
Tudorei Lascăr: 30 % doar! 70% nu îl credeam. Atunci nu prea am
crezut ce a spus generalul ăla. Pe timpul ăla aveam casă pe strada Transilvaniei
şi îmi plăcea să ascult radioul Europa liberă, ascultam seară de seară. Veneam
de la restaurant la ora 11 noaptea - lucram în Micro XIV, făceam mâncare
pentru donatori [donatorii de sânge]. Aveau nevoie de un bucătar bun să le dea
mâncare bună la donatorii de sânge care veneau de la spital. Şi veneam la
I I noaptea dădeam drumul Ia Europa Liberă. Aşa am aflat de complotul celor
9 generali ... Nu m-a preocupat ştirea prea mult, dar la un moment dat mi-am
spus: „Măi, ceva o să fie ... ". Toţi generalii ăia au plecat de acolo într-o noapte
cu o şalupă din aia rapidă, numai generalul Murea a rămas pentru a doua zi.
Acesta mi-a spus aşa: „Vezi că în toamnă, când pleci de aici să vii la Bucureşti,
la mine!" Mi-a dat o adresă militară. Zice: „Ai 5 copii, să vii la mine să stăm de
vorbă". I-am dat ca de obicei [diverse produse alimentare] ... Acolo cea mai
proastă dulceaţă era de portocale şi mandarine - nici un român n-a mâncat aşa
ceva ... Şi i-am dat şi eu câte ceva să ducă la Bucureşti.
Pe 15 septembrie [ 1989] s-a terminat sezonul iar eu mi-am predat
gestiunea.
În toamnă, m-am dus la Bucureşti şi generalul mi-a umplut portbagajul
maşinii - nu aveam eu maşină atunci, m-am dus cu cineva - cu îmbrăcăminte
pentru copii, m-a dus într-o fabrică de confecţii din Bucureşti şi mi-a dat tot
felul de îmbrăcăminte. Şi mi-a spus: „Ai grijă, în maxim 2-3 săptămâni o să se
întâmple ceva. Tu cam ştii despre ce e vorba, ţine-ţi gura!" Şi-am plecat. I-am
pupat mâna că era ditamai generalul şi am plecat acasă.
Mădălina Oprea: Dar cum de avea dumnealui o aşa mare încredere să vă
transmită o astfel o informaţie?
Tudorei Lascăr: Am văzut multe! La mine intrau multe persoane din
afară: nemţi, englezi, francezi ... Veneau cu valută. Erau în vacanţă, făceau 2
săptămâni de zile un sejur. Aveam 5 copii şi veneau şi noaptea de mă trezeau
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din somn: „Şefu', vrem de băut, vrem de mâncat!". Îmi scoteau teancurile de
dolari, de valută, numai să le dau să mănânce. Aveam băiatul care lucra la bar,
la bucătărie de le dădea mâncare „. Mi-a fost teamă, Dumnezeu e sus! Mi-era
teamă să iau un sfanţ. Mi-era teamă să umblu cu banii, mi-era teamă pentru că
era filmată tabăra, nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. De obicei am fost filat
- cum se zicea atunci - urmărit pas cu pas. Am avut norocul că nu am făcut nici
o greşeală, nimic-nimic, şi am ajuns şi în ziua de azi, să trăiesc.
Am venit de la Bucureşti acasă. După ce închideam gestiunile de acolo
[de la tabăra de la Roşu] aveam [zile] libere. În momentul în care am predat
gestiunea de acolo, de la Tulcea, am fost chemat la B.T.T. 12 Tulcea, mă tot
târau pe drumuri pentru că mi-au rămas 76.000 lei ca plus în gestiune. Era o
contabilă, doamna Lazăr, mă tot chema [la Tulcea], mă tot hărţuia. „Doamnă,
plusul se înregistrează, minusul se plăteşte şi se face puşcărie. Deci eu am plus
în gestiune, nu am minus. Să îl ia statul! Nu am nevoie de nici un ban. Eu am
predat gestiunea şi cu asta - basta".
După ce am predat gestiunea, aveam liberele acelea. Pentru sâmbăta şi
duminica pe care le lucram acolo, cei de aici de la întreprindere trebuia să îmi
dea [zile] libere. Şi am avut libere. În perioada asta am fost la Bucureşti [la
generalul Murea]. Umblam şi pe la Tulcea şi pe la Bucureşti şi la peşte, pentru
că îmi place să pescuiesc.
Şi iar am rămas suprins: în momentul în care eram în gară la Medgidia,
am văzut un om beat - eu veneam de la Tulcea şi în gară la Medgidia
schimbam trenul - care ţipa în gura mare, un tânăr ţipa: „Jos Ceauşescu! Jos
Ceauşescu!" Şi erau miliţienii şi nu i-au făcut nimic! În octombrie - la
începutul lui noiembrie 1989, în gară un tânăr striga cât îl ţinea gura şi miliţia
nu i-a făcut nimic! Zic: „Ceva o să se întâmple. „", căci de obicei dacă scăpai
un cuvânt prost, gata te înhăţau ăştia. Ceva o să se întâmple! Eu veneam atunci
de la pescuit din Deltă.
Am ajuns acasă. Când am ajuns acasă, m-am prezentat la întreprindere.
M-a chemat directorul: „Ai scos şi tu ceva bani acolo, hai să te promovăm, te
facem şi pe tine şef de restaurant". „Meseria mea e de bucătar, meseria mea e
cuţitul"„. îl ţineam de mâner [cuţitul] şi îi zic „Luaţi-mi meseria din mână!
Dacă tai strâmb, tai pentru că vreau, dacă tai drept, tot la fel, tai pentru că vreau
eu. Deci asta e meseria mea şi nu mi-o poate lua nimeni". Nu puteam să ajung
mare şef, asta mi-e meseria! L-am supărat pe domnul director Botezatu Mihail.
Zice: „Te superi, nu te superi, te dau la Restaurantul Zorilor, fiindcă acolo nu

12

B.T.T.- Birou de Turism pentru Tineret.
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avem bucătar" 13 • Se făceau înainte [înainte de decembrie 1989], ca să se scoată
ochii la lume, preparate şi semi-preparate: salate orientale, fasole, iahnii, tot
felul de astfel de preparate pe care eu trebuia să le fac şi care erau duse acolo în
sala de came, unde era hala mare a pieţei. Se duceau [produsele] astea. Se
puneau la chestii de-alea de plastic, se puneau pe platouri ... Deci eu nu îmi mai
făceam meseria, pentru că l-am deranjat pe domnul director pentru că nu i-am
dat şperţul să mă promoveze, m-a dat disciplinar cum s-ar zice ... Eu, dacă
eram bucătar bun, la ora 10-11 terminam ce aveam de făcut. Mă duceam de la
ora 6 dimineaţa şi făceam tot ce trebuia, până la ora I 1 predam alea şi nu mai
aveam ce face. Iar bucătăreasa care era, îşi făcea treaba ei la bucătărie.
Mădălina Oprea: Aşadar, în decembrie 1989, lucraţi la restaurantul
Dealul Zorilor?
Tudorei Lascăr: Da.
Într-una din zile, I 3- I 4, până în 15 decembrie, în acea bucătărie care e la
subsol la Dealul Zorilor, au venit mai multe persoane care aveau soţi cadre
militare, cadre militare cu mare influenţă în Buzău, maiori! Vă spun numele
pentru că le ştiu. Una dintre doamne era doamna Roşca Luiza care era soţia
14
domnului Roşca, care era comandantul unităţii din Crâng - U.S.L.A. , acolo
erau trupele de elită. Şi cealată era Truţulescu Mariana, care era soţia domnului
16
Truţulescu - care ulterior domnul Iliescu l-a arestat [sic!] 15 cu „ţigara" , dar el
ştie prea multe despre revoluţie ca să spunem că a stat la beci pentru ţigări.
Erau cam 6 doamne. Era şi doamna inginer Ucrain, pe care întotdeauna am
respectat-o, era o femeie deosebită, bărbatul dumneaei era inginer, se ocupa cu
apicultura în judeţul Buzău, din câte am înţeles, a decedat. La un moment dat
(bucătăria era despărţită: unde era lavoarul, unde se spăla vesela, acolo făceam
eu preparatele pentru hală) zice o doamnă: „Fă-ne şi nouă o cafea pentru că ne
grăbim". Le-am făcut câte o cafea şi la un moment dat au început să plângă
doamna Roşca şi doamna Truţulescu. Iar doamna Ucrain le-a întrebat de ce.
„Păi uite la Timişoara a ieşit lumea în stradă şi pe bărbaţii noştri i-au trimis
acolo!"
13

14

15
16

Lascăr Tudorei susţine faptul că deoarece nu i-a dat mită directorului pentru a fi promovat
în funcţie, a fost mutat disciplinar la restaurantul Dealul Zorilor, în zona Piaţa Centrală din
municipiul Buzău.
U.S.L.A. - Unitate Specială de Luptă Antiteroristă.
În perioada 1996-2000, preşedintele României a fost Emil Constantinescu.
Face referire la „afacerea Ţigareta" din aprilie 1998. Colonelul Gheorghe Truţulescu a fost
condamnat, alături de alte 18 persoane, pentru introducerea ilegală în România, prin
transport cu avionul, prin Baza Militară Otopeni, a 4.275 de baxuri de ţigări de
contrabandă. Ofiţerul SPP a fost condamnat definitiv la şapte ani de detenţie, fiind eliberat
în octombrie 2003. Vezi, www .curinu Inat ional. ro/Evcn imcnt/200-l-O 1-09 (accesat în
decembrie 20 I 0).
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Deci, prima informaţie care mi-a picat în mână că ceva o să fie la
Timişoara - cu toate că începuse de-acum să umble zvonurile, se auzea prin
lume - de-acolo mi-a parvenit! Mi-am spus: „Măi, ceva nu e în regulă, şi soţii
lor fiind detaşaţi acolo„. ".
Ulterior au mai venit şi alţii şi le-am predat nişte pachete [cu mâncare]
erau îmbrăcaţi în combinezoane, aveau armamente şi au plecat acolo 17 • Eu leam făcut pachete şi s-au dus acolo [la Timişoara].
La ora 11 am terminat.

17

În stenograma audierii de către Comisia senatorială pentru cercetarea evenimentelor din
decembrie 1989, a viceamiralului în rezervă, Dinu Ştefan (în timpul revoluţiei conducătorul Direcţiei de Informaţii a Armatei), din data 13.01.1994, acesta afirmă că:
„Marele Stat Major, prin Direcţia de Informaţii avea un batalion de cercetare în dispozitiv,
la Buzău, lângă regimentul de paraşutare. Comandanţii lor: Gherculescu, şef de stat major
Creţulescu („.)
Eu am luat legătura telefonică şi am spus comandantului batalionului să se ducă la Armata
a 2-a, unde era un telefon operativ, la ora 20.00 să fie acolo. Între timp am luat maşina
şefului biroului de cercetare în dispozitiv, col. Constantinescu Mihai, el a şi plecat, şi la ora
20.00 am vorbit cu comandatul Gherculescu, că este nevoie de un asemenea detaşament şi
că potrivit prevederilor din regulament, la semnalul acesta (semnalul de luptă parţială
„Radu cel Frumos") să fie în măsură să se îmbarce într-un avion, care îl va stabili aviaţia.
Şi el s-a dus în unitate, s-au pregătit şi până la urmă au intrat 41 în acest avion. Nu ştiu ce
fel de avion, AN 24 sau 26, nu cred că are vreo importanţă. Deci, au ajuns spre diminea(ă
la Timişoara. S-au cazat la divizia 18. De acolo, prin col. Ioniţă, care ajunsese şi el cu
trenul, au luat contact cu Guşe. Nu ştiu ce alte indicaţii au primit acolo, eu nefiind la faţa
locului. Şi în diminea\a zilei de 18 ei au început misiunea de informare; supravegherea
străzii. Neavând staţii radio, ei trebuiau să raporteze prin telefonul public. Şi cum acestea
nu mai funcţionau, au început să facă treabă de curiera!.
Începând din 19, ce raportează tot ei, că dacă până aici mulţimea nu era organizată, şi abia
spre după-amiaza zilei de 19 a început să fie organizată, deci până atunci puteau să se
amestece cu mulţimile şi să raporteze ce se pune la cale, începând din după-amiaza zilei de
19 mulţimea era organizată şi ei nu mai puteau intra în coloanele care se mişcau.
Dl. Gabrielescu: Erau înarmaţi băieţii ăştia?
Dl. Dinu: Prima zi, în 18, au fost cu arme.
Din a doua zi nu au mai intrat cu arme tocmai pentru pericolul care s-ar fi creat să fie
descoperiţi şi linşaţi. Deci, tot armamentul l-au depus pe 18 seara cu proces verbal la
divizie şi începând, din 19 au ieşit fără armament, dar nici nu mai puteau să îşi
îndeplinească misiunea de informare.
În 20 după-amiaza m-a sunat gen. Guşe: „Aici cred că s-au petrecut lucrurile alea de care
mai vorbeam noi, s-a încheiat, nu se mai poate face nimic". Asta pe 20 după masă.
Astea sunt evenimentele care le ştiu eu, în general.
Mai ştiu aşa, că aceşti oameni pe 22 s-au îmbarcat şi au plecat înapoi la Buzău.
Armamentul a fost preluat după aceea cu proces verbal. Nu a lipsit nici un cartuş, nici
armament, absolut nici un material sau echipament şi niciunul din ei nu au suferit nici
măcar o zgârietură". Vezi, Şerban Săndulescu, Decembrie '89. Lol'itura de stat a confiscat
revoluţia română, voi. I, Tipografia Miron, Bucureşti, f.a., pp. 219-222.
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Pe data de 22 decembrie, dimineaţă, m-am dus la serviciu, mi-am făcut
treburile tot la fel. De-acum începuse să se audă zvonuri că se trage [la
Timişoara]. De-acum lumea începuse să sufle ...
Se dăduse decretul 18 acela că nu aveai voie cu perdele, cu draperii la
geamuri în restaurante. Nu aveam voie să tragem draperia, trebuia să fie fără.
Nu aveam voie să ne constituim mai mult de 4 [persoane] în grup. Deci ceva
presimţeam, a avut dreptate Murea când a zis că ceva o să fie în neregulă dacă
ăştia au dat [decret] că nu avem voie să ne constituim mai mulţi de 4 în grup,
că la restaurante nu mai avem voie cu draperii şi perdele trase.
M-am prezentat pe 22 [decembrie I 989] la serviciu dimineaţa, mi-am
terminat treaba. În jurul orei I O, a venit un prieten la mine la bucătărie,
Cişmaşiu Alexandru. El lucra la [fabrica de sticlă] „Perla" şi venise cu câteva
pahare. Ca să dea de mâncare la copii, vindea pahare, le lua din întreprindere,
şi le-a vândut şefei de restaurant. Şi am plecat [împreună]. Undeva unde era
florăria Codlea, pe colţ, lângă Palat, ne-am dus să încărcăm nişte brichete. Şi-a
încărcat bricheta la băiatul acela şi apoi am traversat spre platoul Dacia. Am
făcut câţiva paşi şi ne-am întâlnit cu un ,p,rofesor de matematică, lucra la liceul
„Contactoare" 19 , în spate la Contactoare~ 0 acolo. I-am spus: „Eu am ieşit de la
18

19

20

„Decret prezidenţial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul ţării.
Având în vedere încălcarea gravă a ordinii publice prin acte teroriste, de vandalism şi de
distrugere a unor bunuri obşteşti, în temeiul art. 75, pct. 14 din Constituţia Republicii
Socialiste România, preşedintele Republicii Socialiste România decretează:
Art. I - Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul ţării. Toate unităţile armatei,
ministerul de interne şi formaţiunile gărzilor patriotice sunt puse în stare de alarmă.
Art. 2 - Pe timpul stării de necesitate se interzic orice întruniri publice precum şi circulaţia
în grupuri mai mari de 5 persoane. Se interzice circulaţia pe timpul nopţii începând cu ora
23, cu excepţia persoanelor care lucrează în schimburi de noapte.
Art.3 - Toate unităţile socialiste sunt obligate să ia măsuri imediate de destăşurare normală
a proceselor de producţie, pentru paza bunurilor obşteşti şi pentru respectarea strictă a
ordinii, disciplinei şi a programelor de lucru.
Art. 4 - Consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale sunt obligate să asigure
respectarea strictă a ordinii publice, paza bunurilor şi proprietatea socialistă de stat şi
cooperatistă, aprovizionarea în condiţii bune a populaţiei, destăşurarea normală a
transporturilor, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a întregii activităţi economice
şi sociale.
Art. 5- Întreaga populaţie a ţării este obligată să respecte cu stricteţe legile ţării, ordinea şi
liniştea publică, să apere bunurile obşteşti, să participe activ la întăptuirea normală a
activităţii economico-sociale". Apud, coord. Mihai Tatulici, Revoluţia românei î11 direct,
voi. I, Combinatul Poligrafic, Bucureşti, 1990, p. 19.
Grupul Şcolar Industrial Contactoare Buzău este o inslitufie de învăţământ care
actualmente poartă denumirea de Grupul Şcolar Industrial „Grigore C. Moisil", str. lazul
Morilor, nr. 8, Buzău.
Întreprinderea Contactoare Buzău a fost înfiinţată în IO. I 0.1975 şi are ca obiect de
activitate proiectarea, execuţia şi comercializarea aparatajului electric de joasă tensiune,
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muncă şi m-aş duce să beau o cafea". Între timp, au mai venit două persoane
lângă noi. Noi, fiind pescari, am început să discutăm despre peşte, prostii ... La
un moment dat s-a apropiat de noi căpitanul Saris - era pe-atunci căpitan,
acuma o fi colonel. Era cu o persoană îmbrăcată în [uniforma pentru] Gărzile
Patriotice, în uniforma aia kaki şi cu bască. Era cu automatul. .. A spus: „Vă
rog, deplasaţi-vă, dispersaţi-vă. Nu aveţi voie!". Cişmaşiu ăsta era un pic mai
arţăgos: „Ce vrei mă, miliţianule, ce tot te iei de noi?!" Ne-a spus cum că,
conform articolului aluia nu ştiu care, nu avem voie să stăm. Dacă nu vă
deplasaţi, s-ar putea să vă dau şi câte-o amendă!"
[Parte interviu irelevantă, scoasă din transcriptf 1.
Lascăr Tudorel: „Pe 22 decembrie, dimineaţa, nu aveam astâmpăr. Nu
ştiu de ce? Era în jurul orei I O, I O jumătate dimineaţa. Am plecat de-acasă şi
m-am dus la amicul ăsta acasă.
Până să ajung acolo - prietenul acesta al meu stătea exact în faţa
întreprinderii Contactoare - trebuia să o iau pe o stradă, unde s-a facut biserica
aia adventistă 22 - deci am ieşit de pe strada aia şi undeva, unde am ajuns aicea,
unde sunt blocurile făcute cum se zicea de întreprinderea Contactoare [pentru
muncitori] - era până în [ora] 11, la un moment dat, de la un geam mare de la
un bloc se auzea muzică populară de mama - focului. La un moment dat s-a
întrerupt muzica populară şi [s-a auzit la radio]: „Comunicat către ţară:
Generalul Milea s-a sinucis 23 ". Atunci a fost prima dată când am rămas blocat

21

corpuri de iluminat stradal, corpuri de iluminat interior, aparataj electric divers, bunuri de
larg consum, precum şi execuţia de ştanţe, matriţe, acoperiri galvanice, vopsiri în câmp
electrostatic. Pentru mai multe informaţii vezi: http://www.conlactoare.ro (accesat în
decembrie 20 I O).
De la minutul 21,51 până la minutul 25 al înregistrării, Lascăr Tudorei emite doar opinii
despre situaţii private; relatează evenimentele din dimineaţa respectivă fără legătură cu
tema interviului: cearta cu soţia (motivul pentru care acesta a plecat de acasă), descrie
relaţia de bună amiciţie cu Alexandru Cişmaşiu şi cum se derulează vizita la casa
prietenului său.
Biserica Adventistă „Bethel", strada Mesteacănului, nr.8, Buzău.
În stenograma audierii de către Comisia senatorială pentru cercetarea evenimentelor din
decembrie 1989, a lui Iulian Vlad (în timpul revoluţiei - general locotenent şef D.S.SDepartamentul Securităţii Statului (Securitatea) a fost denumirea oficială a serviciului de
informaţii române din perioada comunistă), din data 19.10.1993, acesta afirmă că:
,,În dimineaţa zilei de 22 decembrie, cam pe la ora 8.00, am fost chemat de pe culoar, unde
mă aflam, de Curticeanu, că este o şedinţă la „săliţă" şi acolo Ceauşescu i-a cerut lui Milea,
care era lângă mine, să-i raporteze ce se întâmplă cu unităţile care trebuie să vină de la
Târgovişte, Ploieşti, Olteniţa, cred că era vorba despre şos. Olteniţei. El nu avea informaţii,
dar starea lui era a unui om terminat din puci de vedere psihic, a bâiguit ceva, cum îi era
felul, Ceauşescu s-a enervat, a bătut cu pumnul în masă că să meargă să se informeze, că el
trebuie să-i prezinte informaţii. În acel moment mi-a strâns mâna, Ceauşescu a ieşit, apoi şi
Elena, şi apoi, la câteva zeci de minute, un ofiţer mi-a spus că i s-a raportat lui Ceauşescu
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pe loc - generalul Milea s-a sinucis ... Zic: „Oare printre generalii ăia care au
fost la mine o fi fost şi generalul Milea şi eu n-am ştiut că nu l-am văzut, ori
ceva se întâmplă ... ".
Am mers mai departe să ajung în centru. Nu l-am găsit [pe amicul meu]
la cafe-barul care era în dreapta până să ajung în piaţă, am dat să intru la piaţă
şi am văzut un grup de oameni în faţă la primărie, la primăria Buzău, cum se
numea atunci Consiliul Judeţean- un grup de oameni. Nu am priceput ce fac la
ora aia acolo, la uşă, la intrare, unde e statuia aia acum. Între ei l-am văzut şi pe
Cişmaşiu şi m-am dus la el: „Mă, ce faci aici?". „Bă, tu ştii ce se întâmplă la
Timişoara? Că se trage în oameni?", că nu ştiu ce, că nu ştiu cum ... „Păi de
unde ştii tu? Am auzit şi eu acum la un aparat la un bloc că generalul Milea s-a
sinucis". Zice: „Hai să îi dăm jos pe-ăştia că sunt nişte nenorociţi. Să intrăm în
Palat, să îi dăm pe-ăştia jos din Palat!"
În momentul când am forţat uşa, uşa era deschisă, nu era închisă la
primărie.

Am ajuns prima dată în faţa cabinetului fostului prim-secretar, Cotoi.
Acolo a avut loc o mică altercaţie cu ţiganii. Ţiganii deja intraseră înaintea
noastră acolo. Unul dintre ei, era un fel de bulibaşa, cerea insistent să i se dea
aurul. Cu câteva zile înainte îi confiscaseră aurul. Cişmaşiu zice: „Lasă, măi,
[că o să vedem] ce o să vorbească legea". S-au cârâit un pic.
A început să se strângă lumea. Deci am fost primii care am intrat acolo în
Palat. Nu ştiam nici ce căutăm, nici ce vrem! Era până în ora 11,30. A început
să se strângă care mai de care. Eu nu înţelegeam ce se întâmplă. Vă spun sincer
nici în ziua de azi nu am înţeles. Au început să vină şi [printre primii oameni
care au fost] erau foştii bişniţari, care bişniţăreau ţigări, bilete de film de la
cinematografe, ca să poată să scoată o pâine.
La un moment dat a răbufnit lumea, multă lume! Au început să se arunce
cu cărţile cu al IX-iea Congres, cu toate drăciile acolo, al VII-iea [Congres], nu
mă pricepeam eu ... A început să ia care mai de care din birouri. Erau fraţii
Argintaru ... Au ajuns de au palate şi vile fiecare. Cărau tot ce le pica în mână.
Ei le aruncau jos, alţii le cărau de jos. Tot ce le venea. Nu văzusem noi până
atunci televizoare color, tot ce le pica în mână, ieşeau pe balcon şi aruncau! Au
început să arunce şi tablouri cu Tovarăşul şi tot! Era haos. Haos total! Ha-os!!!
Mădălina Oprea: Funcţionarii din Palat unde erau?
gen, Milea s-a împuşcat în biroul pe care îl avea când era la
patriotice. ( ... ) Toate datele care au fost atunci aşa au arătat, şi ofiţerul care i-a dat
pistolul era întâmplător acolo. E bine că nu i-a cerut pistolul aghiotantului, care era de la
noi de la Securitate, nu din structurile armatei I ( „. ). În continuare, a avut loc celebra
şedin\ă a CPex, dnd Ceauşescu tot la „săliţă" am intrat şi eu, şi primul lucru a fost de a
informa că „trădătorul Milea" s-a sinucis. Gestul lui Milea pentru el a fost dovada supremă
că Milea a trădat" I regimul I. Vezi, Şerban Săndulescu, op.cit„ pp.196-198.
de
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Tudorei: Au dispărut ca prin farmec. Toţi au dispărut! Toţi! Unde
şi cum, Dumnezeu ştie.
Mădălina Oprea: Ce strigau oamenii atunci, ce atitudine aveau?
Lascăr Tudorei: „Libertate! Libertate! Vrem pâine! Vrem mâncare! Vrem
libertate!"- asta s-a strigat prima dată. Vreo oră şi ceva, poate două. Până a
început să vină lumea din întreprinderi, nu s-a strigat „Jos Ceauşescu!", vă
spun sincer. „Vrem pâine!" „Vrem căldură!" „Libertate!", toată lumea „Li bertate !"
La un moment dat s-a constituit un grup de iniţiativă, prea mare era
haosul! Era multă lume, nu ştiam ce căutăm ... Primul om pe care l-am văzut
atunci, era domnul Radu Aurelian care şi în ziua de azi trăieşte. Era căpitan.
Dânsul era cu Gărzile Patriotice. Avea la subsol acolo [în Palat] militarii cu
Gărzile Patriotice. În momentul când l-am văzut. .. ceva trebuia să facem, [să
luăm] o atitudine, pentru că ăştia jupoaie tot, fărâmă şi pereţii, trebuie să luăm
o măsură, să facem ceva! Nici nu ştiam cum să facem ca să intervenim!
După aia au început să vină directorii de întreprinderi, procurorii, domnul
Sălcuţan, a venit chiar şi de la Episcopie, Epifanie Norocel şi au făcut un fel de
comitet de iniţiativă. „Domnule, hai să facem ordine, să facem disciplină!
De-acum era ora 13 fără ceva. Trebuie să vorbim populaţiei, trebuie să facem
ceva. Să vorbim!"
Începuse să se adune lumea, piaţa Daciei era plină deja! Începuse
lumea ... Unii intrau - unii ieşeau! Venea lumea ... A început lumea să strige deacum „Jos Ceauşescu! Jos Ceauşescu! Jos Ceauşescu!" În rest, cineva trebuie
să vorbească şi să vorbească! Că dacă nu, intră toată lumea aicea şi nu ştim ce
vrem! Ce-o să facem? Eram rupţi de realitate: nu ştiam noi ce se întâmplă la
Timişoara, ce se întâmplă în toată ţara. Habar nu aveam!
La un moment dat cineva zice „Hai să întindem la balcon un steag". Este
aici [indică într-o fotografie, steagul pe care l-a adus cineva de la Gărzile
Patriotice]. Cine l-o fi adus? Avea stema aia! Cu Republica Socialistă
România. Măi frate, ăştia de jos strigă „Jos Ceauşescu" şi noi punem steagul cu
stema? Hai să-i dăm stema jos!" Şi i-am dat stema jos. Am decupat stema.
Mădălina Oprea: Cine a decupat stema?
Lascăr Tudorei: Eu! Şi vreo câteva persoane pe lângă mine. Că [dacă] ne
prind ăştia cu stema, ăia de jos ne omoară cu furcile! Şi am decupat stema de
pe steag.
Primul [steag] a fost cu stemă şi după aia, până să vină să ia cuvântul
[diverse persoane care s-au adresat populaţiei de la balconul Palatului
Comunal] am decupat stema. „Domnule, ne omoară lumea, domnule!" De-aia
am vrut să vă arăt [fotografiile cu steagul]. Undeva e cu stemă, undeva e fără
stemă!
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N-aveam mijloace prin care să comunicam cu populaţia din piaţă.
Trebuie să aducem o staţie, să vorbim printr-o staţie ceva ... Cine se pricepe?
Din toată lumea, cine are cunoştinţă ele cineva, să aducem o staţie să vorbim, să
audă lumea. Din toată mulţimea aia a apărut unul Costel Topcian, care lucra la
Poştă, era stagiar, subinginer Costel Topcian. „Eu pot să instalez - zice - şi să
aduc una", o staţie din aia. S-a dus. Cu ce-o fi venit, cu ce n-o fi venit, a venit
cu o staţie, staţia de la Poştă. Ce-or fi făcut să o monteze acolo„. că nu aveam
difuzoare de-astea pe care trebuia să le montăm. Le-am dat jos din pomi
[difuzoarele]. Erau în pomi astea. Erau proiectate pe centru, înspre bulevardul
Gării, erau montate în pomi. Erau rămase de când se făcea filmarea pentru
Cântarea României24 , pe platoul Dacia, de vorbeau ăia câte două săptămâni.
Filmau, şi I O minute ne arătau nouă la televizor.
Ne-am urcat şi am dat două difuzoare de-alea jos şi le-am adus şi le-am
montat. În momentul când am dat drumul la statie, a luat foc. A ars statia
care
'
era de la poştă. Ce facem? „Mai are o staţie la gară"- cineva clin mulţime a
spus. Ne-am dus şi am adus staţia de la gară. A montat staţia şi haide să ia
cuvântul! Dintre toată lumea de-acolo care era [frază neterminală] „. Erau
reporterii care transmiteau meciurile de fotbal - „Domnule, lăsaţi-mă pe mine,
că mă pricep. Sunt în domeniu" şi nu ştiu ce ... Zice: „Primul om care trebuie
să ia cuvântul este tovarăşul prim-secretar". Lumea a început să urle „Huo!
Huo!" „Acela ne trebuie să vorbescă?!?"
Lumea a început să strige jos [pe platou]: „Armata e cu noi!"
Dacă „armata e cu noi", să vorbescă căpitanul Radu, pentru că el este în
măsură să vorbească dacă armata e cu noi.
Şi aşa a luat prima dată cuvântul domnul Radu Aurelian, pe care după
aceea, Frontul Salvării Naţionale l-a numit primul primar al Buzăului după

.

revoluţie.

S-a terminat cu vânzoleala [în Palat]. A început lumea [pe platouj: juca
hora unirii„.
24

,,S1!f(1cară

sub maldiiml dt• clişee, ciiz.11ră, la .1fârşir11/ anilor I 970, la 11i1·e/11/ jalnic de
de de::.iderar propagwulisric (susţinut ttdminisrrari1• cu t(juroml eternelor, mereu
eficacelor pârghii editoriale). tema patriei 1·a cunoaşte câre1•a re11rarh·e de reanimare. Una
dintre ace.1·rea a rcpre::.ellfat-o .fcstil'0/11/ 11a(io11a/ Cântarea României, în cadml ciiruia
gmpuri bine a/('{/fuire de scriitori .fâceau deplasări şi-şi citeau creaţiile în m(jlornl
„oamenilor 1111111cii". Iniţiat de o conducere politică clin ce în ce mai c111ripari::.ară, acest
„festival 11a/io11a/" a lega/iz.ar. în fond, decesul fer1'11rii patriotice şi a lti.1·ar o lespede
nemeritat de grea peste acea.1·rii temă poetică, fiidi11d-o .1·â-şi piartlâ arrilmrul de subiect
liric. Motil'ttl real al Î1(/ii11(iirii festil'alului a fost promo\'{/ rea artiştilor „populari" şi
înlocuirea artei cu/re cu arta f!opularâ, singura care, în viz.i1111et1 co11d11ciitoru/11i, ar .fi
trebuit sprijinitei". Vezi, Raportul Comisiei prez.idt•nfiale pentru wwli::.a dicrar11rii
com1111i.1·re din România ( RaJlorrul Tismiinea1111), Bucureşti, 2006, p. 508, 603, 604, 61 J.
La: !!l!.p://'~D''.JlITsidcncv.ro6_1i!licLordindR !\PORT I 'I N !\I, CI' /\!)~K.JlhlJ
exigen(ă,
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Oprea: Dar ce spunea Domnul Radu Aurelian? Cum se adresa

mulţimii?

Tudorei Lascăr: Domnul Radu Aurelian, fiind militar, ofiţer în termen, nu
prea şi-a dat drumul slobod la gură. Ce putea să spună? Să fim calmi, că legea e
aplicată, că o să se schimbe ceva în România, că o să [frază neterminată] ...
Deci, căuta să calmeze populaţia.
Mădălina Oprea: Cine a mai vorbit atunci?
Păi, pentru „Tineret" trebuia să vorbească domnul Maxim, Cristi Maxim
- fiul lui Maxim Marcel, actualmente, preşedintele Asociaţiei Revolutionarilor
„Club 22" din Buzău. Cineva a spus: „Mai bine să vorbescă taică-tu, el este
profesor, bun orator". „Păi, mă duc să îl aduc de acasă". L-a adus, şi din partea
Tineretului a vorbit domnul Maxim. Au luat cuvântul mai mulţi: şi muncitori,
şi maiştri, care s-au întâmplat [să fie] la microfonul acela, de au vorbit. „
Mădălina Oprea: Cam cât au durat discursurile?
Tudorei Lascăr: În jur la o oră jumătate. Era haos! Lumea dansa de
fericire. Erau fericiţi: unii ţipau, unii cântau. Pe platoul Dacia se juca hora
unirii. Îi vedeam de la acest balcon. Mă uitam şi nu îmi venea să cred!
Mădălina Oprea: Erau mulţi oameni pe platoul Dacia?
Tudorei Lascăr: Era o mare de oameni. O mare nedefinită de oameni. Pe
platoul Dacia veneau [oameni] din toate părţile şi pe toate străzile [din jur] era
lume. Ieşise lumea! Ieşise lumea fără frică şi fără spaimă pe stradă.
A început lumea să se disperseze la un moment dat. Începuse să se ducă
pe la casele lor după ce i-a asigurat că bunul mers va fi asigurat, că o să se
înfiinţeze un comitet de iniţiativă, că o să se ia măsuri. Lumea a început să
plece, fiecare la casele lor.
Am rămas în Palat cam tot cei care am intrat primii, câţiva oameni care
am început să îi dăm afară pe alţii care erau puşi pe jecmăneală, care nu
veniseră pentru ceva bun. „P-ăsta dă-l afară, ăsta rămâi aici, p-ăsta dă-l
afară"„. Erau în jur de maxim 20 de persoane care rămăseseră. Hai să ne
organizăm.

Domnul Radu Aurelian fiind militar [zice:] „Măi, cineva trebuie să
organizeze şi un pic de pază". Începuse de acum să ne parvină zvonuri la
primărie: că s-a spart C.E.C.-ul, că s-a spart nu ştiu ce bancă, că s-a spa1t nu
ştiu care magazin! Veneau oameni care ziceau: „Domnule, în Micro XIV s-a
spart alimentara aia mare şi cară ţiganii, face-drege lumea„ .".
Mădălina Oprea: Şi era adevărat sau erau doar nişte zvonuri?
Tudorei Lascăr: Atunci în momentul acela, noi nu eram siguri, dacă da
sau ba! Eram o mână de oameni, nu ştiam cum să ne împă11im, care să se ducă
şi încotro. Nici nu aveam nici o calitate să vedem noi dacă e adevărat. Dar
începusem câte un pic, câte un pic, să ne panicăm. Mâine-poimâine o să ne
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acuze pe cei care am rămas aici că nu am luat nici o măsură, cu toate că nu
eram noi competenţi ... Hai să ne organizăm, să facem ceva!
Şi din toată lumea de acolo a început să iasă mai în evidenţă oameni mai
citiţi, mai cu experienţă: „eu mă ocup şi fac grupuri de pază"; „eu mă ocup şi
fac grupuri de pază în Palat"; celălalt o să se ocupe de ce o să se întâmple în
oraş, cu fabricile, cu fermele de stat. S-au constituit grupuri. „Du-te tu şi iei
echipa asta de 4 oameni, 5 oameni", mai captam de afară pe care găseam şi „te
duci şi controlezi alimentara aia. Laşi câte unul acolo de pază: la alimentara pe
Bucegi- nu mai ştiu cum îi zicea atunci, la alimentara nu ştiu care, la C.E.C.-ul
nu ştiu care. Deci au băgat [de pază] oameni. În fiecare instituţie de stat, seara
era câte un om care era dus de la Primărie acolo! Deci cineva îi avea pe listă.
Domnul Sava Longinu, el s-a ocupat de aşa ceva, cu organizarea acestor
patrule de ordine, până să înceapă să iasă miliţia în stradă.
Deja seara ne-a parvenit zvonul că la Miliţie e dezastru, au intrat ţiganii,
au făcut, au dres. Un grup de iniţiativă a mers ca să vadă ce s-a întâmplat la
Miliţie. [Se auzise] că acolo la subsol, în arest, se află unul Zosmer şi cu
Andreescu, cei doi studenţi pe care i-au arestat pentru că au strigat „Jos
Ceauşescu!" Hai să vedem dacă este adevărat. Am ajuns cu grupul acolo.
Mădălina Oprea: Câţi eraţi în grup?
Tudorei Lascăr: În jur la 6-7 inşi, mai mulţi nu plecam, pentru că restul
trebuia să asigure paza Palatului, la intrare. Ne-am dus. Pe drum erau epoleţi,
uniforme, erau fel de fel de haine, până la miliţie era dezastru, numai [haine]
aruncate.
Mădălina Oprea: Adică a fost devastat sediul miliţiei şi au fost aruncate
uniformele acelea pe stradă?
Tudorei Lascăr: Nu ştiu dacă a fost devastat sau s-au dus bucăţi din
uniforme şi din-alea intenţionat acolo ... Când am intrat în sediul miliţiei şi am
văzut [frază neterminatăl ... Era într-adevăr dezastru. Am găsit ofiţeri, subofiţeri
care îndesau în WC-uri fel de fel de hârţoage, de acte. Miliţia stătea, se alinia la
perete când vedea oamenii în civil. Le era frică. Miliţia era în civil, nu era în
uniforme. Cineva zice „Hai să mergem la comandantul miliţiei".
Mădălina Oprea: Erau mulţi oameni acolo?
Tudorei Lascăr: Intrau grupuri-grupuri. Făceau ce făceau şi plecau.
Sediul miliţiei era într-adevăr înţesat şi de ... şi de civili ... Unii strigau să le dea
drumul la deţinuţi, unii nu ştiu ce ... Fiecare cu răfuiala lui!
Mădălina Oprea: Zosmer şi Andreescu erau reţinuţi acolo?
Tudorei Lascăr: Nu erau! I-am căutat la subsol.
Mădălina Oprea: A fost doar un zvon aşadar?
Tudorei Lascăr: Ulterior am aflat - Zosmer îmi este coleg şi prieten - că
nici nu au fost acolo sau că au fost arestaţi cu două zile zile înainte sau cam aşa
ceva. Nu erau la subsol într-adevăr. Dar nici nu eram noi în măsură să ... [îi
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dar ca [tot] omul atunci: cu

flacăra aprinsă că

facem noi,

că

dregem

noi!
Ne-am dus la comandantul miliţiei. Am intrat în birou: „Domnule, luaţi o
măsură. E haos! E dezastru! Nu ştiţi nici care e miliţian, nici care e ţigan, nici
care e civil. Ce-i dezastrul ăsta aici?" Noi venim din partea domnului Radu
Aurelian care ia măsurile şi deocamdată dânsul e în comitetul de iniţiativă de la
Palat şi ne-a transmis să luaţi măsuri în aşa fel încât să asiguraţi ordinea şi
disciplina din Miliţie.
„Domnule, e periculos" [zice acesta].
„Domnule, asta trebuie să faceţi! Trebuie să colaborăm, pentru că deja
armata la Timişoara şi în toată ţara, după câte are informaţii dânsul [Radu
Aurelian], a fraternizat cu lumea şi aici la noi [la Buzău] văd că armata
deocamdată - nu ştim, dar domnul Radu ăsta Aurelian este de partea noastră şi
ne-a comunicat că şi armata coalizează şi este de partea noastră. Deci
dumneavoastră sunteţi sau nu sunteţi cu noi? Ca să ştim despre ce este vorba" .
„Domnule, eu mă supun ordinelor de rigoare!"
Atunci am întâlnit pentru prima dată pe domnul Moise Ion, pe domnul
Duican, care au fost singurii ofiţeri pe care i-am văzut că au pus pistoalele pe
masă, au scos pistoalele din toc: „Domnule, din momentul de faţă suntem la
dispoziţia biroului coordonator din Primărie. Ce ordine o să ne daţi de acolo,
[le] executăm. Deci noi suntem de partea mulţimii".
„Luaţi măsuri, organizaţi-vă, faceţi ceva!"
„Nu putem, suntem puţini". A zis că sunt puţini.
„Cum, mă, atâta miliţie? - cum era înainte ... „Cum!?"
„Nu, suntem puţini! Fiindcă majoritatea sunt în concediu".
De acolo am dedus că şi în unităţile lor îi băgase prin concedii ...
Mădălina Oprea: Dar să ţinem totuşi cont de faptul că era decembrie! Nu
era o perioadă a anului când se luau concedii, vacanţe?
Lascăr Tudorei: Nu se ţinea cont că este Crăciun, că este Revelion ...
Mădălina Oprea: Aşadar concediile în perioada respectivă erau suspect
de multe!
Lascăr Tudorei: Da! Sigur. Corect! Cum a fost şi cu domnul general
Stănculescu, când s-a aflat că avea piciorul în ghips exact la momentul
25
oportun! - Dvs. ştiţi mai bine ca mine. Deci aia era!
Am plecat din Miliţie, am revenit la Palat. Am transmis ce era ... Asta
[era] pe 22 decembrie, seara. Am stat la miliţie cam o oră şi jumătate- două ore.
Am umblat prin birouri, ne-am uitat şi noi: era dezastru. Numai hârtii peste tot!
~

5

Pe 22 decembrie 1989 în jurul orei 5.00 dimineaţa, Generalul Victor Stănculescu, sosit de
la Timişoara, se deplasează la Spitalul Militar unde directorul spitalului, generalul
Niculescu, îi pune un picior în ghips.
https://biblioteca-digitala.ro

232

M. Oprea

În grupurile sociale era dat foc la hârtii, în tronurile de la WC erau hârtii
băgate, îndesate. Nu puteam noi ... Ne-am dat noi seama ce se [întâmplase] ...
Aia e! Uite, mă! Ăştia aruncă, fac, dreg ...
Am revenit în Palat. I-am transmis domnului Radu, care de-acum era
şeful grupului de iniţiativă, că am transmis comandantului miliţiei şi a zis să
luaţi dumneavoastră legătura cu ci [ ... ]. Au luat legătura, ce-or fi făcut dânşii
nu ştiu!
În ora următoare - v-am spus se organizaseră deja grupuri care să
păzească- eu am fost repartizat cu un bărbat, nici în ziua de azi nu ştiu cine a
fost şi cum se numeşte, să păzesc un birou în Palat. Biroul era pe partea stângă
a Palatului, pe partea unde era frizerie, undeva în spatele Palatului. Să păzesc
să nu intre nimeni în biroul acela. Nu are ce căuta! Fiindcă erau numai acte,
cum rămăseseră acolo ... „Da, domnule, rămânem aici".
În acea noapte s-a pus foc pe dinafară, la Palat. Deci cineva a aruncat cu
o sticlă-Molotov cu ceva, chiar în colţul unde făceam noi de pază, pe dinafară.
I-a dat foc la Palat. Cine? Dumnezeu ştie ... Că nici nu am văzut, nici nu pot să
spun cine. Au ieşit unii din băieţi care erau la poartă, au stins, au aruncat cu
nişte apă.
Dimineaţă, în jurul orei 6, pe 23 decembrie, am fost chemaţi - sus acolo,
undeva sus în primărie era un spaţiu verde, făcut cu nişte iarbă din aia verde,
nişte ghivece de flori ... Ne-au chemat pe toţi acolo şi zice: „Tu, tu, tu, tu
[indicând ferm cu mâna modul cum au fost selectate diverse persoane] - eram
în jur la 18 persoane - mergeţi după mine!"
Mădălina Oprea: Cine a zis? Domnul Radu Aurelian?
Tudorei Lascăr: Nu! Domnul Radu Aurelian a decis, dar l-a delegat pe
domnul Cişmaşiu Alexandru şef de grup - care era maistru la Perla. Zice:
„Mergem la Miliţie!" „C-o fi dezastru acolo, ce-o fi, mergem acolo".
În momentul când am ajuns acolo, nu am intrat pe intrarea principală
unde se făceau documentele, am intrat prin spate, la „doi şi un sfert" cum se
zicea pe-atunci, „doi, douăzeci şi cinci". Am intrat prin spate, ne-am dus direct
la beci, la magazia de muniţie şi ne-a înarmat pe toţi: 18 persoane am primit
puşcă AKM-mitralieră şi două sectoare cu gloanţe.
Eu am participat, am fost pus [frază neterminată]. Mai întâi m-a întrebat.
Era un subofiţer - ofiţer, ce era, nu ştiu. Avea o căciulă de nurcă pe cap, cu
mustaţă. El era armurier, pentru că mi-am dat seama, pentru că aveam un pic
de şcoală militară, mi-am dat scama!
„Cine ştie să încarce munţie?"
„Eu!"- [am răspuns] doi inşi.
Eu şi încă un prieten de-al meu pe care acum îl ştiu şi ulterior am aflat
cum îl chema - Sandu Toma - am încărcat sectoarele.
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Ni s-a dictat cum să încărcăm - aia iar m-a şocat! Zice: „Băgaţi două
gloanţe - care erau vopsite cu roşu intermitent - [şi] unul din acesta nevopsit,
trei din alea [vopsite], două din alelalte [nevopsite]".
„Mă, dar de ce ne pune ăsta să încărcăm aşa?"
Cică: „Aşa vrea el ... "
Ulterior, mi-am dat seama: erau trasoare - în momentul când tragi,
trasorul se vede, pentru că luminează. Noaptea cel puţin, e ca un jar [pe cer]!
Ne-a înarmat pe toţi, cei care am avut buletine, care am avut legitimaţii
de servici. Fără buletin şi legitimaţii de serviciu, nu s-a dat la nimeni!
Şi ne-a împărţit pe urmă [au fost desemnaţi pentru a proteja diverse
obiective în oraş].
„Unde te duci?" întreabă prietenul ăsta al meu [Alexandru Cişmaşiu].
„Mă, ori rămân cu tine, ori nu!" „Toţi trebuie să fim la [câte] - o întreprindere
de pază, înarmaţi şi să nu lăsăm pe nimeni să intre fără ordin!" „Păi, unde-o fi,
unde mă dai!"
Zice: „Eu o să rămân aici, pe sediul de la miliţie"- ceea ce s-a [şi]
întâmplat. Deci Cişmaşiu a răspuns în timpul revoluţiei de tot ce s-a întâmplat
la miliţie, la sediul miliţiei.
Pe mine m-a repartizat, fiind prieten cu el, imediat la tipografie. Deci, din
momentul acela, să fie ora I O- 11- 12- nu mai ştiu, dar cred că ora I O era, am
fost repartizat la tipografie.
În momentul în care am ajuns la tipografie nu era nimeni. Nu se tipărea!
Mădălina Oprea: Era câte un om înarmat la câte-o instituţie?
Tudorei Lascăr: Corect! Nu intra şi nu ieşea nimeni nelegitimat, fără să
fiu anunţat sau să anunţ pe domnul Radu Aurelian, la primărie.
Mădălina Oprea: Cum îl anunţaţi? Prin telefon?
Tudorei Lascăr: Prin telefon! Erau telefoane deja, erau telefoanele fixe,
nu erau din astea ca acum, mobile.
M-am instalat [în tipografie] în prima sală cum se intră - şi acum când
trec [pe acolo] de multe ori mi se zbârceşte carnea pe mine- în prima sală pe
dreapta. Era o sală mai lungă aşa. M-am instalat exact lângă geam ca să văd
poarta, la intrare. Cu pistolul, la o masă. Singur. Nu era nimeni! Singur cuc!
Pe la 11.30- 12.00 să fie, a apărut unul, maistrul Bâscu, e şi în ziua de
astăzi acolo şi vreo încă două persoane. Şi unul Ştefan Corneliu- ţin minte că
era o persoană care s-a recomandat Ştefan Corneliu.
„Domnule, zice, noi suntem tipografi".
„Domnule, eu sunt Ştefan Corneliu, sunt tipograf şi trebuie să tipăresc"
este cel care a tipărit pentru prima dată anunţul ăsta către populaţie.
„Domnule, staţi un pic! Că nu e chiar aşa! Să ştiu şi eu dacă aveţi voie.
Să vorbesc şi eu cu domnul Radu". În sala aceea nu aveam telefon. „Nu vă las,
nu aveţi voie să intraţi dacă nu vorbesc!"
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Am găsit băiatul ăsta [îl indică într-o fotografie] trecând pe stradă: „Măi,
tu cine eşti şi ce poţi să faci?"
„De ce?"
„Păi, du-te la Palat şi întrebi la intrare acolo" - deja se făcuseră, am omis
să vă spun, legitimaţiile acelea cu [sigla] 20 [decembrie]; seara ni s-au pus
banderole din cârpă albă, pentru că nu aveam cum să ne cunoaştem care
suntem de-ai Palatului şi care suntem de-afară. Prima dată s-au rupt
pancardele-alca albe, cearceafurile alea şi ne-au legat câte o cârpă din aia la
mână, ca să ne cunoaştem între noi, să nu ne luăm la ciondăneală pc acolo.
Ulterior ni s-a adus tricolorul de la Micro XIV, de la filatură, cineva l-a adus de
acolo şi ni s-a pus asta la mână. Dar s-au tipărit biletele acelea de intrare. Dacă
ieşeai afară şi nu aveai biletul acela, nu mai intrai înapoi în Primărie! Aleluia!
Şi l-am trimis pe-ăsta. „Măi, te duci şi - dacă îi dădeam biletul,
rămâneam eu fără, nu mai aveam bilet pe urmă, nu mai puteam să intru în
primărie. Îi zic: „Du-te şi zi-i ăluia la poartă, lui domnul Radu Aurelian, să
trimită pe cineva pentru că au venit ăştia şi vor să tipărească nu ştiu ce". S-a
dus ăsta la primărie. A venit din partea lui domnul Radu cineva cu un bilet de
la domnul Radu: „Dă voie să tipărească ce vor dânşii". Deja luaseră legătura cu
domnul Radu pentru a tipări. Erau 4 oameni atât.
Mădălina Oprea: Ce au tipărit atunci?
Tudorei Lascăr: Prima ediţie, ediţie specială! 22 decembrie 1989~ 6 . Ei au
trecut acolo, dar era dimineaţă în 23, dar au trecut 22 decembrie ediţie de seară.
Deci au tipărit acest ziar.
Mădălina Oprea: Cam câte exemplare au fost? Eraţi acolo când Ic-au
tipărit?

Tudorei Lascăr: Nu am putut să intru eu în tiparniţa lor. Nu mă pricep. Şi
nici nu am văzut. Am stat acolo, dar eu niciodată nu am fost să văd jos sau să
văd unde aveau alea. Eu nu am plecat de la poartă.
Nu erau chioşcuri ca acum să le difuzeze. Mergea pe stradă lumea. Şi le
împrăştiau fel de fel de băieţi din ăştia tinerei. Deja începuseră să umble
tinereii pe stradă, luase amploare! Numai tineri [erau].
Ulterior s-a organizat de la Palat fpatrule de control pe străzile principale
şi în intersecţii], controlam, ziceau că vin cu muniţie, cu armamente de la
Bucureşti, că se trage, că a venit din Simileasca nu ştiu care persoană şi se
trage. S-au organizat grupuri din-astea care erau la toate intersecţiile principale
din municipiul Buzău şi opreau maşini şi la ieşiri şi controlau să nu aibă
~6

Cu ocazia acestui interviu, domnul Tudorei Lascăr a donat Muzeului Judetean Buzău o
serie de documente din timpul revolu(iei, printre care şi legitimaţia de acces în Palat şi un
exemplar din Prima ediţie n -:.iarului Viaţa B11z.ă11l11i - Ediţie speciali/ a 111111i -:.inr liber, al
poporului liber din dala de 22 decembrie 1989, pentru care îi mulţumim în mod public.
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armament. Şi din tinerii ăştia mulţi se ocupau de [treaba asta]- împărţeau
această foaie volantă.
Mie, revenindu-mi sarcină la tipografie acolo şi să urmăresc şi intersecţia
din faţa Pomului Verde - cum îi zice, am dus un băiat acolo [care să îi ţină
locul în intersecţie]. Ce putea să facă o singură persoană? Treceau [maşinile]!
Era nod de legătură [intersecţie intens circulată]. N-aveai ce să faci!
A venit băiatul: „Nu pot eu să stau, ce să opresc eu acolo? Dau maşinile
peste mine".
Era zarvă! Era nenorocire! Încă nu erau băieţii înarmaţi de la Palat.
Ulterior s-au înarmat. De la Palat le-au adus şi le-au dat armament. Mulţi dintre
ei au pătruns în întreprinderi, mulţi dintre ei au rămas în stradă de-au asigurat
paza la Palat.
După aceea, eu nu ştiu, legătura mea cu Palatul s-a întrerupt. Eu am
rămas pe obiectivul acela şi eu nu mai ştiu ce s-a întâmplat: cum şi în ce fel i-a
înarmat, unii spun că au plecat pe la Bucureşti, unii spun că nu - eu nu ştiu.
Deci, plecam de la tipografie şi ajungeam în intersecţie la Pomul Verde,
mai mult ca un fel de patrulare. Şi la un moment dat a venit un grup de 6
soldaţi, cu acest sublocotenent - Baltag se numea. Soldaţii erau modoveni toţi.
Erau la început de carieră militară. Erau soldaţi. Erau în primul ciclu: nu ştiau
nici să încarce, nu ştiau să bage încărcătorul în armă!
„Măi, la ce v-au dat ăştia [armele], că voi nici nu ştiţi [să le încărcaţi].
Puneţi naibii puştile rezemate de perete şi staţi şi voi la masa aia acolo şi nu
cumva să vă jucaţi cu armele, că nu avem pentru ce!"
Acest sublocotenent, nu l-am înţeles niciodată, mi-a spus că l-au găsit în
concediu medical. Era în concediu medical, deci iar m-am gândit... Era ori nu
era buzoian băiatul, oricum i-am văzut actele - [atâta ştiu: că se numea] Baltag.
Dacă ei au venit şi au preluat paza acolo, eu doar atâta mai făceam: îi spuneam
„Măi, Baltag! Au venit gărzile patriotice de la Metalugica!" - toată perioada
asta cât am stat acolo, gărzile patriotice de la Metalurgica au asigurat paza
tipografiei.
Mădălina Oprea: Câţi erau?
Tudorei Lascăr: Păi veneau cu camionul, lăsau câte I 0-12 din camion şi
plecau în altă parte.
Mădălina Oprea: Îi distribuiau în tot oraşul?
Tudorei Lascăr: Da! De la Metalurgica am avut şi eu acolo. Se duceau de
la mai multe unităţi [fabrici] gărzi patriotice. Mulţi erau în civil, alţii erau
îmbrăcaţi în gărzi patriotice.
Deci, v-am spus: A început să se tragă! Se trăgea!
Ce mi s-a părut foarte dubios ... Cine trăgea? Unităţile ... Unităţile de
armată şi securitatea.
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Ce am mai

văzut

iarăşi

dubios: la armamentul pe care îl aveau
revoluţionarii, că ele-acum erau revoluţionari - ceea ce era dat pentru
revoluţionari sau gardă patriotică, pârghia de la automat nu putea fi dată la foc
automat, deci să plece glonţ după glonţ. Era pârghia sudată şi era la glonţ cu
glonţ. Acela dacă trăgea făcea „Pac! Pac! Pac!". În momentul în care auzeam
„Prrrrrrrrrr-prrrrrrrrrr!" eram siguri că nu era din partea revoluţionară sau a
celor înarmaţi de Palat. Era din afară! Deci, cum se zicea, teroriştii!
Au fost - nu au fost terorişti? Eu nu am văzut niciunul!
Însă am văzut cum TAB-ul de la Securitate pleca blindat, a fost blindatul
cu cearceaful acela roşu pe el. Alb, pardon! Şi trăgea! Cine a făcut un pic de
şcoală lştie]: trăgea la indirectă - prin cădere! Cu luneta. Trăgea din poarta
Crângului şi cădeau gloanţele pe Primărie. Aşa au murit oameni împuşcaţi în
cap, în gât. Trăgea cu gloanţe vidia. Gloanţele vidia - atunci se zicea după
revoluţie, pentru că lumea era un pic mai înapoiată, de glonţele vidia - că noi
nu avem aşa ceva! Trag teroriştii din afară. Nu era adevarat! Gloanţele vidia se
folosesc contra blindajelor. Şi se trăgeau cu mitraliera antiaeriană care trăgea
asupra avioanelor.
El trăgea lTAB-ul din Crâng] şi prin picaj murea omul ăla nevinovat,
săracul! Pentru că îi cădea în cap! Noi nu aveam căşti! Militarii aveau căşti de
protecţie! Miliţienii aveau căşti! Revoluţionarul era îmbrăcat ca orice om de
rând, cu capul gol câteodată, şi îi cădea glonţul. Şi mulţi oameni au murit
nevinovaţi! Deci s-a tras din toate părţile!
Am fost peste Lot în Buzăul ăsta: plecam de-acolo şi mă duceam: unde
vedeam că se trage, mă duceam să văd „mă, cine trage?".
Niciodată n-a fost prins niciunul care trăgea! Niciodată în Buzăul ăsta!
Nici-o-da-tă! frepetă apăsall. Deci au fost în aşa fel de bine mascaţi şi de bine
organizaţi, ulterior, mi-am <lat seama că puteam să aihă telefoane mobile [se
referă probabil la staţii de emisie-recepţie] şi în momentul când ne duceam
acolo nu mai găseam pe nimeni, pentru că ei puteau să vorbească, noi eram
înapoiaţi. Eram înapoiaţi, nu ştiam eu ce se întâmplă ...
Mădălina Oprea: Aţi spus că se trăgea în Buzău din toate părţile. Puteţi fi
mai precis: pc ce străzi şi cam pe la ce ore din zi? Unde aţi fost dumneavoastră
şi concret ce aţi văzut? Dacă era zi, dacă era noapte? Concret: locurile de unde
se trăgea şi spre ce anume? Spre ce unităţi se trăgea sau instituţii?
Tudorei Lascăr: Aflându-mă la tipografie, de multe ori plecam: să văd
cine trage? Unde trage?
Dar ce m-a surprins? Ajunsesem la un moment dat când vedeam că
pleacă un trasor sau două trasoare din Crâng - trasoarele alea se vedeau! Erau
[trase] noaptea! În momentul când se trăgea, plecau dinpre Crfmg, zic „Gata,
după ce trage alea 2 trasoare, sigur se trage dinspre Contactoare!"
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se trăgea de pe clădirea Contactoarelor, că se trăgea din curtea
Contactoarelor, nu ştiu exact... dar de acolo venea altă ploaie de trasoare! Se
încrucişau! Unele cădeau la Palat, unele poate depăşeau„. că nu puteam eu
exact să ştiu unde cad. Dar eram sigur că se trăgea din partea dinspre
comandamentul armatei.
Tot la fel: se duceau unul-două trasoare, zic „gata! Acuma vine
dincoace". Erau undeva în construcţie, la intersecţia Bulevardului Unirii cu
Transilvaniei, erau nişte blocuri care erau în construcţie, vis-a-vis undeva unde
este făcut acum Clubul Poliţiştilor! Vis-a-vis de Clubul Poliţiştilor erau nişte
blocuri, erau în construcţie, nu erau terminate. Tot la fel: se trăgea de acolo din
blocurile alea neterminate. Cine trăgea ... ? Spre Palat se trăgea! Toate gloanţele
care se duceau, acolo se încrucişau şi cădeau! Într-acolo se trăgea!
La un moment dat a început să se tragă din blocul semilună, aflat în faţa
Pomului Verde. Se trăgea asupra noastră! Asupra celor din tipografie.
Deasupra, instalasem un post de pază pentru tipografie, cu un băiat de la
gărzile patriotice de la Metalurgica. Avea o puşcă mitralieră pe afet, cum se
zice. Prima seară a avut noroc: nu l-a nimerit! A doua zi i-am zis - avea o
căciulă din piele de iepure, cu urechile albe, era vizibil de pe acoperiş! Se
trăgea din blocul semilună din faţa Pomului Verde, pe undeva pe un geam de la
un WC. Vedeam pe unde ieşea flacăra de la puşca mitralieră, fiind noapte, se
vedea! Şi am ţipat la el să se dea jos de acolo, să lase naibii puşcă, să lase tot!
A doua noapte, i-am spus: „Măi, nu te mai urca acolo cu căciula pe cap,
pentru că ăla te vede, te ciuruie!" Băteau becurile care luminau strada ... Se
vedea ... Şi eu îl vedeam de jos pe el acolo [sus]! Oricât de pitit ar fi fost, tot se
vedea! Şi şi-a lăsat căciula pe mitralieră. Dimineaţă am găsit-o ciuruită.
Căciula era ciuruită! Deci dacă ar fi rămas acolo ...
Culmea era că se trăgea înspre tipografie, unde erau soldaţii - cei 6
soldaţi şi sublocotenetul ştiau deja că avem punct de pază bine organizat. Poate
aveau şi interesul să termine tipografia, care de-acum începuse să tipărească
către populaţie. Se trăgea şi de deasupra, de pe sediul Miliţiei - cum era atunci.
Se trăgea tot în noi! Tot în tipografie!
Mădălina Oprea: Cine trăgea de acolo?
Tudorei Lascăr: Cine trăgea?! Nu puteam să ştiu!
Mădălina Oprea: Păi, Miliţia nu era deja organizată şi păzită de către
gărzile patriotice?
Tudorei Lascăr: Atâta haos era, că nimeni nu ştia de se ce trage. Şi în
momentul când se trăgea, toată lumea se ascundea! Fugea! Fugea! Cel puţin
civilii care erau de la gărzile patriotice fugeau. Habar nu aveau de ce se trage!
Şi cine trage! Cei care trăgeau, bănuiesc că erau bine organizaţi. Ei ştiau de ce
trag şi la ce ore trag. Nu trăgeau la aceleaşi ore, să ştiţi.
Mădălina Oprea: Îi cunoşteaţi după tirul cu foc automat?
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Tudorei Lascăr: Îi cunoşteam după tir, fiindcă noi ş1 gărzile patriotice
aveam pârghiile de la automate sudate, deci nu puteam da la foc automat, decât
foc cu foc. Unde trăgea un patriot sau un revoluţionar, un om înarmat civil, se
auzea: „Pac! Pac! Pac!", pe când cei care nu aveau [armele sudate], eram sigur:
sunt teroriştii! Că aşa se zicea că sunt, teroriştii. Cineva care trăgea în noi,
trăgea la foc automat: „prrrrrrrrrr-prrrrrrrrrr!"- rafale de automat. Şi mi-am dat
scama, uitându-mă la pistoalele pe care le aveam noi în dotare şi gărzile
patriotice, că pârghiile erau blocate. Nu puteam să tragem la foc automat. De
acolo am dedus că ceva iar nu era în regulă!
Mădălina Oprea: Aţi spus că şi dumneavoastră aţi tras!
Tudorei Lascăr: Am tras şi eu. Un singur glonţ am tras în revoluţie.
Pentru a avertiza o persoană! Cineva mi-a spus: „Măi, moşul ăla noaptea
aprinde două becuri în sufragerie de două ori „ţanc-ţanc-lumina".
Mădălina Oprea: Cine v-a spus?
Tudorei Lascăr: Soldatul pe care îl pusesem de pază la intrare.
Zice: „Uite, în apartamentul ăla de sus de la [etajul] 2 sau 3, azi-noapte
tot timpul a aprins 2 lumini. De trei ori aprindea lumina, de două ori în
sufragerie, de 3 ori la bucătărie ... ".
Mădălina Oprea: Deci erau ca nişte semnale luminoase, de avertizare ...
Tudorei Lascăr: Corect! El face semnale undeva!
Mădălina Oprea: Unde era poziţionat apartamentul? În ce bloc?
Tudorei Lascăr: Exact în faţa tipografiei, vis-a-vis de tipografie, [etajul] 2
sau 3.
Când am ieşit dimineaţă afară, m-am dus cu un soldat la el. Era o
persoană în vârstă, un bătrân. „Domnule, vă rog frumos, abţineţi-vă noaptea să
mai jucaţi cu jocurile alea de lumini! Ce-a fost cu alea?" Cică „nu se
aprindea" ... S-a bâlbâit şi mi-a dat nişte răspunsuri evazive.
Mădălina Oprea: Cum se numea persoana respectivă?
Tudorei Lascăr: Ei, sincer să fiu, după câte am înţeles, era tatăl domnului
Nichitoaie, care era pe-atunci maior la securitate, la miliţie. Şi de-acolo am
făcut legătura: ceva s-ar putea să fie ...
A doua zi, dimineaţă, când m-am dus la dânsul, cred că era 24-25
decembrie, nu mai ţin minte exact, m-am dus şi i-am spus: „Dacă o dată mai
continui să mai aprinzi la noapte lumina"- în jurul orei 7-8 dimineaţa am fost la
dânsul- „pun soldaţii să îţi ciuruie geamurile". Chiar asta i-am spus. „Te rog
frumos, abţine-te să mai faci jocuri de lumini!"
Mai târziu, după o jumătate de oră, după ce ne-am coborât din
apartament, a început cu o cârpă albă, la geamul de la sufragerie să facă
anumite semne, parcă ziceai că şterge geamurile, dar el făcea semne. Ne-am
dat seama că el făcea nişte litere cu cârpa ... Când la geamul de la balcon ... Da!
Făcea din cârpă ceva... litere... Ce ştiu eu ce făcea ci acolo? Am trimis
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soldatul: „Du-te, mă, şi zi-i să stea, să se astâmpere". Că nu-1 de şters
geamurile la ora asta şi nici nu şterge el geamurile!"
S-a dus soldatul şi a venit înapoi. „A zis că nu o să mai facă".
De unde! După 5 minute iar a apărut cu o cârpă la geam! Iar a început!
Atunci, am armat şi am tras! Nu ca să-l împuşc, că dacă era ... îl dădeam ... poate
îl aveam pe conştiinţă şi în ziua de azi. Am tras. Şi am tras în balcon. A rămas şi în ziua de azi glonţul acolo este - înfipt în balcon!
N-am zis [până acum] ... Ăsta e secretul pe care îl ţineam să nu îl spun
nimănui. Dacă vreţi îl găsiţi oricând [glonţul] acolo!
La un sfert de oră, o jumătate de oră, după ce moşul a dispărut de la
balcon, a început să se tragă pe sub ţiglă, din podul de la liceul de cooperaţie,
care era vis-a-vis! De undeva, de la cucuveaua aia din pod şi de sub ţiglă, se
trăgea în cei de la tipografie. Asupra soldaţilor şi a oamenilor care erau de
pază. Şi se trăgea într-o veselie!
Undeva la etajul 1, e acolo o scară, în tipografie. Şi am dus un soldat
acolo cu pistolul mitralieră. Trăgea şi ăla săracul.
Zice: „Eu trag, dar trag aiurea! Văd pe unde iese fum, pe unde iese
flacără. Văd că de acolo vin gloanţele şi lovesc în perete" .
„Dacă tu vezi, dă-te de o parte, nene, că tu eşti expus, eşti în geam!"- ci
se culcase săracul chiar în faţa geamului şi stătea. „Te ia ăla şi te face ciur! Tu
nu vezi? El trage cu foc automat şi tu tragi glonţ cu glonţ pac!-pac! Până tragi
tu 2 gloanţe, ăla te face varză!" Era un băiat de prin Moldova, de pe la Piatra
Neamţ, nu prea mai ţin minte exact de unde este. Şi deci s-a tras şi de acolo!
Ulterior, de-acolo ... am intervenit şi mi-am riscat viaţa. Şi eu şi mai
mulţi oameni! Ne-am dus şi am prins 2 persoane.
Mădălina Oprea: Unde v-aţi dus, la Liceul de Cooperaţie?
Tudorei Lascăr: Da! Am fost atunci înjur de 6 inşi.
Mădălina Oprea: Câte persoane trăgeau de acolo?
Tudorei Lascăr: Două persoane! Am înţeles că au fost fraţii Rîmniceanu.
I-am scos cu mâinile sus, până în intersecţia de la Pomul Verde. În momentul
în care am ajuns în intersecţia de la Pomul Verde, ei [erau] cu mâinile sus.
Unul dintre ei era îmbrăcat cu un cojoc gri cu guler alb - ţin minte cât voi trăi
era trei sferturi cojocul, şi unul cu o şubă. Şi i-am scos cu mâinile sus pentru că
toate persoanele care erau suspecte şi erau prinse atunci, trebuia predate la
Palat.
În momentul când am ajuns în intersecţia de la Pomul Verde, undeva,
cum era clădirea de la Pomul Verde - era o casă ţigănească în spate ... Din podul
de la casa aia s-a dezlănţuit un tir ucigaş! Curgeau gloanţele pe lângă noi! Neam culcat la pământ toţi care eram.
Mădălina Oprea: Eraţi pe jos sau în maşină?
Tudorei Lascăr: Pe jos! Nu am avut maşină la dispoziţie!
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geamuri dreptunghiulare, vopsite în verde. Deci se trăgea din
podul ăla! Asupra noastră curgeau gloanţele ca boabele de mazăre. Ei nu au
avut nimic! [fraţii Rîmniccanu]. Ei nu s-au sinchisit! S-au dus! Cum au văzut
că noi ne-am trântit pe jos, au fugit şi duşi au fost!
Mădălina Oprea: Fraţii Rîmniceanu? Cum aţi aflat cine erau acele
persoane? Erau securişti, ce erau?
Tudorei Lascăr: Unul dintre ei era securist. Securist-securist! Iar celălalt
şi în ziua de azi este la Poliţie, lucrează ca poliţist. După aia au mai ieşit
zvonuri cum că - or fi fost zvonuri, că nu, nu ştiu - că fraţii Rîmniceanu au fost
prinşi cu puşti, cu muniţie, cu căruţele. „ că asta a fost atunci „ .
Deci, cum spuneam: din blocul semilună din faţa Pomului Verde se
trăgea asupra noastră, prin gemuleţul ăla de la WC. Doamne! Seară de seară!
Seară de seară! Nu era seară să nu se tragă!
Mădălina Oprea: Şi? Ripostaţi?
Tudorei Lascăr: Au ripostat şi băieţii, dintre soldaţii noştri. Au ripostat
care erau acolo. Mai puţin i-am lăsat să tragă pe cei de la gărzile patriotice,
pentru că, sincer să fiu, nu prea mai aveam nici încredere în ei, fiindcă nu ştiam
cine sunt, ce pot să facă. Mai mult soldaţii ripostau cu armamentul, în rest nu
prea au ripostat. Deci a tras - se poate vedea şi în ziua de azi - acel bloc este
ciuruit şi în ziua de azi. L-au renovat ei pe faţă niţel, dar în rest a rămas aşa.
S-a tras foarte mult. Într-o zi chiar am luat iniţiativa să mă duc să văd
cine trage de acolo. M-am culcat - în faţa tipografiei e blocul ăla şi e un pic de
„. un fel un spaţiu verde, o grădiniţă - am luat-o pe târâş şi să mă duc eu să
intru în bloc acolo!
La un moment dat, un nene, la un geam de la parter zice: „Ce faci? Vino
încoace! Vino încoace la mine!". M-a chemat la el şi m-a îmbrăcat într-un ...
din ăla de armată. O haină de armată, subţire, kaki. O haină din aia de uniformă
militară. ,,Îmbracă-te aşa, că nu o să mai tragă în tine!"
Ulterior am aflat că acolo, într-adevăr, a stat un ofiţer de M.Ap.N. şi mi-a
dat acea haină. Într-adevăr: m-am îmbrăcat în haina aia şi nu s-a mai tras
asupra mea după aceea! Deci cel ce trăgea, avea ordin să nu tragă în armată! Să
nu tragă în miliţie! Să tragă în fraieri ca mine, ca altul ... Aşa! Am ţinut-o mulţi
ani [haina aceea militară].
Mădălina Oprea: Şi v-aţi dus sus acolo pe bloc? Sau unde?
Tudorei Lascăr: M-am dus acolo pe bloc. Undeva la intrare, am găsit un
domn şi o doamnă, care erau îngroziţi că se trăgea de-acolo şi soldaţii
ripostând, trăgeau şi ei la rândul lor în geamurile lor! M-am dus acolo şi cineva
îmi spune: „Vedeţi că la un apartament e fata securistului nu-ştiu-care, care
face şcoala de securitate pe la Bucureşti. Ea trage!"
Erau

nişte
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M-am dus înapoi la tipografie, zic: „Măi, c aici o fată de securist, are un
apartament, cum se zicea înainte - apartament de serviciu - unde stă securitatea.
Hai să intrăm acolo!"
Ne-am dus acolo. Într-adevăr, am găsit o sticlă de l litru - pe jumătate
plină, de vin. Era jumătate băut. Era o bucată de salam, cu un sfert de franzelă.
Mâncase recent, băuse recent! Dar nu era nimeni în acel apartament! Uşa era
deschisă, nu era închisă cu nimic! Era mobilat, dar nu era nimeni-nimeni! Am
întrebat cine este, zice „Măi, e fata lui cutare! Aia vine din an în Paşti pe aici".
Mădălina Oprea: Fata cui? Vă amintiţi?
Tudorei Lascăr: Nu mai ţin minte exact cum îi zicea„. Mulţi ani am ţinut
minte cum îi zicea. Oricum taică-su - aveam informaţie, după aia am aflat că,
era tot aşa ceva mare pe la Miliţie, pe la securitate.
Tot aşa ... În momentul când a luat foc Tribunalul. .. Eram în părculeţul
ărn vis-a-vis de Palat [„ .] Se trăgea! Se trăgea de undeva dinspre Palat. Era
poşta aia sau ce era, un sediu al poştei. De acolo, se trăgea în Palat.
Să vedem ce e ... Hai să ne ajutăm între noi!
Erau soldaţi în faţă. Primul soldat pe care l-am văzut şi eu mort acolo,
l-am văzut în momentul când am dat să mă duc acolo în poştă, să văd cine
trage, cine l-a împuşcat, pentru că i-a zburat creierii soldatului ăluia lângă
mine! I-au zburat creierii pe pereţi! Cine a tras? Atâta eram de enervat! Păcat,
era un copil! Era un copil nevinovat!
Mădălina Oprea: Era soldat?
Tudorei Lascăr: Era soldat! Era soldat în termen.
Şi, să văd cine a tras de-acolo! Din poştă.
Niciodată nu am găsit pe nimeni. Pe cineva care să tragă în lume.
La un moment dat a luat foc. Am văzut fum de la Tribunal! Din
acoperişul Tribunalului. A luat foc Tribunalul. A venit maşina cu pompierii, cu
soldaţii care dădeau săracii să urce pe scările alea şi se trăgea din blocurile de
vis-a-vis. Undeva, unde e făcut acum sediul poştei sau cc este acolo. Se trăgea
din blocurile, de sus de acolo, asupra copiilor ălora care voiau să stingă
incendiul de la tribunal. Asupra lor! Ei târau de furtune şi asupra lor se trăgea!
Mădălina Oprea: Deci din clădirea aceea unde este acum sediul
Romtelecom?
Tudorei Lascăr: Da! Da! Da! De-acolo! Se trăgea asupra lor! Nu puteau
copiii [să stingă incendiul]. De frică se culcau pe jos, mai târau furtunele„. [iar
se trânteau pe jos şi tot aşa]
După aceea, l-am întrebat pe domnul comandant, la o întâlnire, după 4-5
ani [după revoluţie] - domnul Poloangă era comandantul unităţii. L-am
întrebat: „Domnule colonel, cum vă explicaţi dumneavoastră să ia foc
tribunalul? Cum aţi declarat dumneavoastră la presă că a luat foc tribunalul de
la un trasor?! Cum vă explicaţi Dvs.? Acel glonţ trece prin tablă, prin scândură,
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culmea au luat foc actele din vestiarele alea, acolo, sau din dulapurile alea.
Cum putea să treacă acel glonţ prin acoperiş şi să se ducă exact la actele alea,
acolo?"
Mădălina Oprea: Ştiţi ce acte erau acolo?
Tudorei Lascăr: Păi, da! Bănuiesc că era arhiva deţinuţilor politici. Nu se
judeca la Buzău, la Focşani şi la Rîmnicu Sărat?
Mădălina Oprea: Asta ştiaţi de-atunci sau aţi aflat după?
Tudorei Lascăr: Nu am aflat ulterior! Păi dacă am mers acolo să văd ce
s-a întâmplat şi am văzut hârtii pe jos. Şi m-am uitat şi eu să văd ce scrie pe
ele. Erau documente care nu trebuia să ajungă pe mâna la fiecare! Erau deţinuţi
politici care erau schinjuiţi şi morţi, şi au fost judecaţi în Buzău! De aceea a ars
arhiva tribunalului Buzău! Nu a ars pentru că a luat foc de la trasor!
[Spune ferm:] Eu am curajul să stau după o şiră de paie şi tragi dumneata
cu glonţul. Eu mor ca prostul pentru că trece glonţul prin paie, dar să vezi că nu
ia foc şira de paie!
[Revine la schimbul de replici avut cu cmdt. Poloangă]
Am fost [întrerupt] tot de un colonel de securitate: „Stai, domnule, jos!
Nu devia discuţia!"- un colonel care ulterior a făcut numai necazuri la Buzău,
după revoluţie. Cel care trebuia să răspundă de ceea ce s-a întâmplat la
Otopeni, de soldaţii ăia care au murit la Otopeni, de ce s-au dus cu autobuzele
acolo! Dânsul era! A răspuns de tot ce s-a coordonat la dispozitivul de pază al
Otopeni-ului, de au murit soldaţii ăia nevinovaţi acolo! Ca să-l scape, să nu
spună adevărul sau să fie anchetat, l-au adus la Buzău aicea, şi l-au făcut şeful
Jandarmeriei.
Mădălina Oprea: Despre unităţile militare din Buzău ce ne puteţi spune?
Ce ştiţi? Pe platou, când au venit TAB-urile acelea?
Tudorei Lascăr: TAB-urile, niciodată nu au venit TAB-urile.
Erau de la securitate două TAB-uri: cel cu cearşaf alb din care s-a tras şi
au murit oameni nevinovaţi. Era coordonat de sublocotenentul, de fapt
locotenent major Lecu Aurel - îl ţin minte cât voi trăi! M-a dezarmat pe mine
în intersecţia de la Pomul Verde, m-a ţinut pe mine două ore culcat cu burta pe
asfalt. Singurul care m-a dezarmat. [I-am spus:] „Domnule, uncie te duci
dumneata să împuşti populaţie nevinovată?" Şi m-a dezarmat. Dacă nu venea
colegul, prietenul meu Cişmaşiu, mă împuşca. M-a ţinut cu burta pe gheaţă în
intersecţia de la Pomul Verde. Lecu Aurel! Era locotenent major, era de la ...
[frază neterminată]
Mădălina

Tudorei
complet.

Oprea:

Lascăr:

Mădălina

Oprea:

Şi el conducea TAB-ul acela?
Era tot echipajul! Pe un TAB trebuia
Şi

ce

făcea

TAB-ul acesta?
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Tudorei Lascăr: Pleca de la Securitate, se ducea în Crâng sau anumite
puncte şi de acolo trăgea. Trăgea la indirectă.
Mădălina Oprea: Patrula prin oraş, numai aici în zona centrală?
Tudorei Lascăr: Patrula?! Aia nu se putea numi patrulare! Dacă erai în
mijlocul străzii te făcea praf! Circula cu viteză!
Ulterior, când au venit tancurile. Când am venit de la tipografie, au venit
tancurile la Palat. De la Apărarea Civilă. Au venit cu domnul maior Pană - îl
cunoşteam, cum eu lucram în comerţ mai venea şi îi mai dădeam un pui pe sub
mână. Îl cunoşteam, ăsta era [maiorul Pană].
Mădălina Oprea: Ce făceau tancurile? Staţionau? Patrulau?
Tudorei Lascăr: Când a venit locotenent major Burducea. Era comandant
de piese la tancuri. Şi când a venit prima dată, a venit cu tancurile în faţa
Palatului, nu pe platou, ci aici unde sunt birourile liberalilor [unde se află
sediul P.N.L. Buzău]. Au venit, au instalat tancurile, dar erau cu ţevile pe Palat.
Eu am făcut armata la tancuri.
Mădălina Oprea: Câte erau?
Tudorei Lascăr: Două tancuri erau. Şi m-am dus la el [la lt. maJor
Burducea].
Mădălina Oprea: Au venit dinspre Bd.-ul N. Bălcescu ?
Tudorei Lascăr: Nu vă pot spune exact. În momentul în care m-am dus
erau trase şi erau cu ţevile pe Palat. Şi m-am dus direct la Burducea ăsta.
„Domnule locotenent major, eu am făcut armata la tancuri ... Dumneata ai
venit să ne aperi, să-i aperi pe cei din Palat sau ai venit să distrugi Palatul?"
„De ce domnule?"
„Dumneata văd că eşti cu ţevile pe Palat, nu eşti către cineva din exterior,
către inamic sau terorist sau ce este ... Care este misiunea dumitale aici cu
tancurile?"
Zice: „Ei, mare lucru să întoarcem turela !" A strigat la un soldat şi a
întors turei a. Am făcut şi eu armata la tancuri şi mă pricep şi eu cât de cât. ..
Mădălina Oprea: Vă amintiţi în ce zi era?
Tudorei Lascăr: Nu vă pot spune ...
Mădălina Oprea: După Crăciun ? Până în Crăciun?
Tudorei Lascăr: Nu era după Crăciun ... Nu mai ţin minte exact.. ..
Mădălina Oprea: Unde eraţi când a fost executat Ceauşescu? El a fost
executat în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 1989.
Tudorei Lascăr: Eram la tipografie, dar nu ştiam eu că îl împuşcă. Nu
ştiam. După aceea, la o lună şi ceva am văzut şi eu la televizor execuţia lui
Ceauşescu. Atunci eu nu ştiam, habar nu aveam ce se întâmplă. Nu aveam
legătură cu familia mea! Eu nu am ştiut nimic 9 zile şi 9 nopţi de famila mea!
De copiii mei ... Eu nu am ştiut nimic!
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Seara venea o fată şi ne aducea ceai făcut din frunză de gutui, neîndulcit,
şi mâncam covrigi. Deoarece lucrasem în comerţ cunoşteam pe nea Dinu care
era şef de restaurant la Pomul Verde şi ne dădea covrigi din ăia uscaţi. Şi
mâncam covrigi din ăia uscaţi şi beam ceai. Atâta am mâncat! 9 zile şi 9 nopţi:
covrigi ! Am mâncat şi - acum Dumnezeu e sus - în ziua de Crăciun, treceau
femeile cu împărţituri. Mai se fereau pentru că se trăgea şi nu ştiau, era lumea
panicată„. Şi ne dădeau şi nouă câte un corn, câte o farfurie din aia de colivă.
Aia a fost mâncarea să ştiţi„. 9 zile şi 9 nopţi n-am ştiut ce e aia casă, ce e aia
sărmăluţă - că poate lumea mânca o sarma, un cârnăcior. Noi eram acolo şi
stăteam acolo ... Asta a fost!
E dureros, e dureros pentru că îmi amintesc ... Sunt frânturi„. pe care mi
le amintesc. Trec în unele zile prin acele locuri pe unde am umblat atunci. Aici
s-a tras, aici s-a tras ...
Mi-a aduc aminte - nu ştiu în ce zi - când am plecat cu prietenul ăsta al
meu Cişmaşiu - noi ne întâlneam foarte des în intersecţia aia de la tipografie
până în poarta Miliţiei. Şi mă întâlneam cu el dimineaţa. De obicei venea o fată
a dânsului şi ne-aducea sticla de cafea. Era, ca şi mine, un mare consumator de
cafea, şi beam amândoi în stradă acolo. La un moment dat zice: „Mă, stăm ca
proştii în mijlocul intersecţiei!"
Mădălina Oprea: La ce intersecţie? Vă rog să repetaţi.
Tudorei Lascăr: În faţa Miliţei, duce o stradă încolo, e o şcoală- nu ştiu
ce şcoală 27 ... Şi noi acolo stăteam în mijlocul intersecţei cu automatele, ne
beam cafeaua din sticlă. Şi el zice: „Mă, stăm ca proştii în mijlocul străzii! Ne
împuşcă ăştia„. Hai să ne dăm mai deoparte".
„Hai la mine la tipografie pentru că suntem mai feriţi".
În momentul când am plecat spre tipografie - pe partea stângă undeva era
un indicator - a tras cineva o rafală de puşcă mitralieră-automat. .. Mi-li-me-tric
a trecut - el era îmbrăcat cu o şubă din aia. I-a trecut glonţul prin umărul de la
şubă ... Milimetric! Şi a găurit acel indicator. M-am uitat: ani şi ani de zile a
stat indicatorul ăla pe stâlpul ăla acolo şi nu era schimbat, era cu gaura în el.
Când treceam, îmi aduceam aminte ... Ia uite unde i-a stat viaţa ... Poate de la
acel indicator a ricoşat glonţul şi n-a venit direct în cap sau unde trebuia şi a
trecut prin şuba lui, de nu l-a împuşcat.
Iar! Nu ştiu dacă îşi mai aminteşte, dar eu îmi amintesc. Nu aveam
astâmpăr. Plecam„. [Îmi amintesc] momentul în care s-a tras asupra salvării.
Era o salvare. A apărut ca din senin, Dumnezeu ştie de unde ... pentru că mulţi
atunci făceam apeluri disperate: era rănitul căzut jos, vedeai omul în stradă şi
făceam apeluri „Să vină salvarea!" ţipam, pentru că nu era ca acum cu
telefoanele astea mobile. Ţipam - pentru ca oamenii care aveau telefoane pe27

Şcoala generală nr. 11, str. Chiristigii, nr. 5, Buzău.
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telefon! E un rănit, mort aicea!" ... Şi a apărut o salvare ca din
senin! Îmi aduc aminte: s-a dezlanţuit un foc a-mar-nic asupra salvării! Şi
dinspre Tribunal şi dinspre Palat! Praf i-a făcut pe acei oameni din salvare!
Mădălina Oprea: Dar unde era salvarea? Explicaţi mai mult.
Tudorei Lascăr: Salvarea venea dinspre Palat. Şi la un moment dat s-a
deschis focul: dinspre Palat şi dinspre Tribunal. Asupra lor! Asupra maşinii
ăsteia de salvare!
Mădălina Oprea: Dinspre Palat s-a tras în salvare?
Tudorei Lascăr: Dinspre Palat... Atunci nu se ştia ... că din Palat, că din
Tribunal, că de unde era ... Era o mare de oameni!
Mădălina Oprea: Şi salvarea pentru ce venise? Era cineva căzut?
Tudorei Lascăr: Nu ştiu! Am văzut doar că s-a tras asupra ei, de a făcut-o
praf! Acum eu nu pot să îmi dau seama cum s-a dus acea salvare. Era pe scări,
dacă vă aduceţi aminte, pe scările alea de la Telefoane, salvarea era urcată cu
spatele pe scări. Dar nu pot să îmi dau seama cum a ajuns maşina, era maşină
din alea vechi, tv-urile alea ... Cum a ajuns acolo nu pot să îmi dau seama, cum
a ajuns în halul ăla acolo sus pe scări ...
Mădălina Oprea: Tătăranu Maria 28 a murit, asistentă medicală la staţia de
salvare din Buzău.
Tudorei Lascăr: Da! Într-adevăr era şi o femeie pe salvare, da.
Mădălina Oprea: Împuşcată în abdomen pe 25 decembrie 1989 la intrarea
în unitatea militară O1671.
Tudorei Lascăr: Asta e altceva!
Undeva la capătul Unirii, unde-i comandamentul! Acolo a murit! La
ieşirea din Buzău spre Ploieşti. Da. Undeva s-a tras dinspre cimitir. S-a tras din
Cimitirul Eroilor asupra unităţii.
Mădălina Oprea: Dar dumneavoastră nu eraţi acolo. Aţi auzit de acest
incident după revoluţie?
Tudorei Lascăr: Nu! Dar aveam prieteni. V-am spus aveam deja grupuri
desfăşurate în tot oraşul. Şi aflam! Şi vedeam! Se ştia! Că dacă este linişte

Persoane care au decedat în Buzău (date luate de pe ww,y_,_portal11lrcvolutici.ro, accesat în
decembrie 2010): Tătăranu Maria (Profesie: Asistentă medicală la Staţia de Salvare
Buzău, data naşterii: 27.01.1931. Data morţii: 28 decembrie 1989. Locul morţii: Bucureşti,
Spitalul Fundeni. Cauza: Împuşcată în abdomen pc 25 decembrie 1989, la intrarea în UM
01671 Buzău, în salvarea cu care se ducea să ia răniţi. Vinovati: Soldati în termen de la
UMOl671.
În timpul interviului am citit, din neatenţie, dintr-o listă a persoanelor decedate în timpul
Revoluţiei la Buzău, numele asistentei Tătăranu Maria, motiv pentru care am revenit
imediat cu precizarea: „Împuşcatâ î11 abdomen pe 25 decembrie 1989 la il/frarea în
unitatea militarâ 01671" pentru ca intervievatul să facă distinctia că această persoană nu a
murit în zona Tribunalului Buzău.
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auzeam părâind acolo! Acolo se trage! Şi plecam care mai de care în
fugă acolo unde se trage„. Nu ştiam cine şi cum se trage.
S-a tras din cimitir asupra unităţilor militare.
S-a tras din unitatea militară de dincolo de linia de calc ferată asupra
unităţilor de dincoace de bulevardul [Unirii] care duce la ieşirea din Buzău. Nu
ştiu „. au fost atât de bine organizaţi! Mulţi au produs panică. Au tras ca să
producă panică, bănuiesc eu.
Mădălina Oprea: Adică numai cu gloanţe oarbe pentru ca să producă
zgomot şi frică?
Tudorei Lascăr: Se auzea pocnind ... Dar oricum s-a tras şi cu gloanţe
reale, pentru că au murit atâţia [oameni]. V-am mai spus de gloanţele alea cu
cap vidia. Multă lume a murit... şi nu numai la noi, şi în alte oraşe!
Mădălina Oprea: Aici în Buzău, dumneavoastră personal, câţi morţi
împuşcaţi aţi văzut atunci?
Tudorei Lascăr: Deci am văzut băiatul ăla de la Palat.
Mădălina Oprea: Era împuşcat în cap?
Tudorei Lascăr: În cap! În cap! A murit împuşcat în cap!
Mădălina Oprea: Pe scările Palatului 29 ?
Tudorei Lascăr: Nuu, afară! În faţa Palatului! La intrarea dinspre Poştă,
dinspre sediul poştei fazi sediul Romtelecom] s-a tras asupra lui.
Mădălina Oprea: Era îmbrăcat în uniformă militară?
Tudorei Lascăr: Militar, militar în termen. E singurul băiat pe care l-am
văzut eu„.
Şi a mai fost domnul acela care a murit şi pe care l-am văzut exact pe
colţ. Vis-a-vis de florăria Codlea era [un magazin] ceva cu mărgele atunci „.
Era un domn în vârstă. Tot la fel: împuşcat. L-am văzut când era împuşcat. Dar
cine l-a împuşcat şi cum„ .[frază neterminată].
Mădălina Oprea: Pe stradă, era culcat pur şi simplu? Aşa l-aţi văzut?
Tudorei Lascăr: Era sprijinit pe perete, într-o parte. Era sprijinit pe
perete„.
Mădălina Oprea: Cam ce vârstă avea?
Tudorei Lascăr: 50, 50 şi ceva de ani.
Mădălina Oprea: Dar ziua vi-o amintiţi când era?
Tudorei Lascăr: Ziua l-am văzut! Era ziua, prin jurul orei I O.
Mădălina Oprea: În ce zi?
Tudorei Lascăr: Nu îmi amintesc zilele ... Vă spun sincer, sunt 20 de ani
de-atunci ...
aicea

29

şi

Fac referire la scările exterioare a]e Palatului, în schimb, Tudorei Lascfir a înţeles că 111ă

refeream la cele din interiorul Palatului.
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aţi făcut?

aţi plecat?
Tudorei Lascăr: După ce s-a terminat, au început să se aşeze apele, să fie
linişte ... [frază neterminată]
Mădălina Oprea: Ziua de Crăciun unde aţi făcut-o?
Tudorei Lascăr: La tipografie. Mai mult pe stradă ... Atunci în ziua aia a
venit cineva şi a spus: „Mă, uite a prins o babă cu un pistol în tava cu colivă.
Cică au prins-o ăştia şi au dus-o la Palat".
Mădălina Oprea: Ăsta era un zvon?
Tudorei Lascăr: Zvon era! Erau foarte multe zvonuri atunci!
Păi a fost vorba că e otrăvită apa: la puţurile din ştrand, la puţurile din
Crâng. Că e apa otrăvită! „Mergeţi acolo să vedeţi!" Zvonuri, numai zvonuri ...
Numai zvonuri false au fost!
Că la Zahanaua nouă - undeva pe lângă cinematograful Dacia era
Zahanaua nouă - „A aruncat în aer Zahanaua nouă, mă!" Într-adevăr a bubuit
acolo ceva, dar s-ar putea să fi fost butelia, pentru că acolo se gătea la butelie,
la aragaz. Ştiu eu ce-a fost? „Au aruncat teroriştii zahanaua nouă!"
[alt zvon:] „Se trage de pe hala de la Piaţă!" Era un măcelar, unul Fănică.
„Mă, Fănică măcelarul... trage ăla cu miraliera de pe hală de la piaţă!" de la
piaţa centrală ...
Multe, multe au zvonuri fost ...
Mădălina Oprea: Deci Crăciunul l-aţi petrecut la tipografie.
Tudorei Lascăr: La tipografie ... în stradă. Eram când înăuntru, când în
stradă ... Revelionul tot acolo l-am făcut. Revelion, vorba vine revelion ... la
noi n-a existat revelion!
Mădălina Oprea: Între timp, ţineaţi legătura cu cei din Palat, permanent?
Tudorei Lascăr: Nu mai dădeam telefoane, aveam băiatul ăsta ... Făcusem
un fel de curier. .. Era un fel de curier: se ducea şi venea cu hârtiile. Acum am
aflat că e pe undeva pe la Campus, pe la Ploieşti ... centrul de transmisii ... cum
e la noi Radio Campus-ul ăsta ...
Tot la fel. .. din timpul revoluţiei ... Până să vină soldaţii, am avut un băiat
care ne ajuta aşa ... Era un băiat, Lungu Marcel - nu l-am mai văzut nici în ziua
de azi- nu am mai luat legătura cu el.
Mădălina Oprea: Ce făcea el?
Tudorei Lascăr: În momnetul în care plecam, pentru că aveam muniţie ni se dăduse muniţie în ladă, zincurile alea cu gloanţe- îi spuneam: „Măi, rămâi
la masă aicea! Nu ia nimeni un glonţ, nu pleacă nimeni, nu-i laşi să iasă afară!"
Când plecam, v-am spus că eu de multe ori plecam să văd unde se trage, de ce
se trage ... Şi acel băiat era ca şi înlocuitorul meu. Eu nu l-am mai văzut. ..
În momentul când am plecat după 9 zile şi 9 nopţi - nu-mi aduc aminte
exact data când am plecat de la tipografie - începuse de-acum să ne aducă

Unde
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ajutoare, să ne aducă mâncare la toate grupurile care erau prin întreprinderi,
revoluţionarilor, că de-acum se numeau revoluţionari. Începuseră să ne aducă
mâncare, să ne aducă sucuri, apă minerală, la unii chiar pături, îmbrăcăminte
nu mai aveam nici un rost să mai stau.
Nici nu am anunţat pe nimeni. Nu mai aveam cc să predau. V-am
explicat: am fost dezarmat, am fost ţinut cu burta pe gheaţă şi am fost dezarmat
de către Lecu ăsta ... Nu mai aveam ce preda, nu nimic ... cu toate că puteam să
fac puşcărie şi în ziua de azi pentru că arma nu se încredinţează fără ceva la
mână, ulterior mi-a dat bilet cum că am predat armamentul, dar el mi-a luat
acea armă!
M-am dus acasă frumos. Mi-am găsit copiii sănătoşi, soţia sănătoasă ... Şi
m-am prezentat la serviciu. M-a pus să aduc adeverinţă din aia [să dovedesc]
unde am fost 9 zile şi 9 nopţi, cu toate că în multe întreprinderi nu s-a lucrat, a
fost haos. Cică să aduc adeverinţă unde am fost eu 9 zile şi 9 nopţi ... Păi, unde
am fost?! La naiba să mă ia! Că mă văzuseră mulţi care treceau pe acolo ... Şi
culmea! Directorul întreprinderii stătea la două case distanţă de tipografie ...
Într-o seară l-au somat soldaţii şi zic „Lasă-l, mă, că ăsta e directorul
J.C.S.A.P.-ului, Botezatu, ăsta n-are astâmpăr, el se duce acasă. Lăsaţi-l să se
ducă!" Şi pc urmă mi-a cerut adeverinţă! Şi există şi acum la arhiva I.C.S.A.P.ului, că 9 zile şi 9 nopţi am stat acolo, pentru că mi s-a dat [hârtie l la mână de
la tipografie ... Şi acolo am fost 9 zile şi 9 nopţi!
După aia am fost repartizat, am fost dat disciplinar la gospodăria anexă
că cică: „Cc-am căutat eu la revoluţie?!?" Şi asta ... m-a costat! Toată viaţa am
tras ...
M-am lăsat de meseria de bucătar pentru că nu mai era de bază, am fugit
pe la unitatea militară de la Bobocu, m-am angajat acolo şi am lucrat o
perioadă, după aia am plecat în Germania unde toată lumea zicea că c numai
miere şi aur. Am lucrat vreo 4 luni de zile de am strâns nişte bănuţi şi mi-am
cumpărat apartamentul.
Am rămas iar fără serviciu ...
Îmi era parcă ruşine de ruşinea mea, pentru că am lucrat la cineva fără
carte de muncă, vreo 2 ani de zile, ca bucătar. Eram plătit prost, prost, prost!
Lucra1_n ... La ora 2 _no~~tea mă duceam_ şi făceam şniţele să le_ vân~lă. Vis-a-vi~
de fPiaţa] Gorbac1ov· acolo avea cmeva un fast-food. Ş1 ma duceam ş1
noaptea. Făceam şniţele din piept de pui, şniţele din carne de porc şi de vită. Şi
vis-a-vis de acel fast-food avea chioşc. Şi vindea acolo preparate, semipreparate ...
10
·

Piaţa „Gorbaciov" este denumirea dată de localnici pentru Bazarul şi zona comercială din
Piaţa

Teatrului,

situată

la

intersecţia străzilor

Cuza

Vodă,

Buzău.
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veneau unii domni de la Poliţie şi luau ciorbă de burtă de la mine în
sufertaş: „5 ciorbe", „ l O ciorbe", câte aveau nevoie acolo„. Şi mi-aduceam
aminte de ce a făcut omul ăla la revoluţie ...
Mădălina Oprea: Îi recunoşteaţi?
Tudorei Lascăr: [Dă afirmativ din cap şi ridică semnificativ din
sprâncene].
Şi„. a te privi ochi în ochi, nu cu duşmanul, că n-am nimic de reproşat,
poate a avut misiunea să facă aşa ceva ... Dar a privi un om care a tras în cei ce
voiau libertate, şi în ziua de azi să îl vezi că e tot în funcţie, e ceva dureros ...
Pentru că nu s-a schimbat nimic. Eu zic că degeaba am ieşit în stradă atunci,
dacă acum nu suntem capabili să ne păstrăm măcar un dram de demnitate ...
Măcar un dram! Măcar„. Cel puţin noi, revoluţionarii, suntem„. [fraza
neterminată].

Mi-e ruşine de ruşinea mea să zic că sunt revoluţionar! Mi-e ruşine! Dacă
eram capabili să facem ceva„ .[frază neterminată]. Revoluţia noastră a fost
confiscată! Ulterior, aţi văzut ce s-a întâmplat şi la Bucureşti!
Mi-aduc aminte că după ce am plecat de-acolo, aveam când şi când şi eu
timp să mă uit la televizor şi vedeam că se bătea Voiculescu cu Iliescu: „Dă-l
jos", „Ia-l jos", „Urcă-l sus!" A fost un amalgam!
După aia nu mai zic! De câte „n" drumuri pe la Bucureşti, chemaţi, pe la
D.N.A. - am atâtea bilete! - ca să spun ce-a fost [ce s-a întâmplat la revoluţie în
Buzău]„. Dacă se voia să se spună adevărul, se spunea! Cineva are interesul să
nu se spună adevărul în România! Şi nu îl acuz decât pe domnul Iliescu. Am o
poză împreună cu dumnealui când am dat mâna cu dumnealui, atunci când mi
s-a înmânat brevetul de revoluţionar la Cotroceni. Mi s-a pus un pic de
şampanie - „Măi, pe la noi la Buzău o fi sărăcie, dar când îmi dai cupa asta şi e
trei sferturi goală„., până vine preşedintele ca să îmi dea mie brevetul ăla, eu o
beau „. că eu îs beţiv". Cu toate că eu nu am fost beat în toată viaţa mea, dar
mi-a venit mie aşa [să zic]. Şi grupul care era de la Buzău, pentru că a trebuit
să mergem câţiva oameni să reprezentăm [Buzăul]„. Îmi zice unul: „Taci, mă,
din gură, nici aici nu taci din gură?"
„De ce să tac din gură, mă? Măcar atâta să fi câştigat în revoluţie!
Dreptul de a mă exprima şi de a vorbi liber, să pot să ţip, să urlu„. Ce?"
Era Bebe Ivanovici pe un scaun„. îmi făcea semne să tac din gură. „Da'
de ce să tac? Că de-aia am venit aici [la Preşedinţie]!"
În momentul când am dat mâna cu domnul Iliescu, eu tot îl strângeam, el
trăgea de mână şi eu tot îl strângeam: „Domnule Iliescu - mi-aţi dat brevetul şi
era scris fals pe el: datele mele, ziua şi anul naşterii nu erau corecte - ăsta e
fals!"
„Cum domnule?"
„Da, domnule, e fals! Eu nu m-am născut în data de ... ".
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altceva: dacă ştiam că acea revoluţie o facem ca să [fie] tot cine a fost,
[că] o să ne ducă cu preşul„. trăgeam şi eu un glonţ în plus, nu mai trăgeam
într-un balcon!"
La care, domnul Maxim zice: „Mă, dar nu te poţi abţine şi tu măcar?!"
„Eu nu mă pot abţine niciodată, cât voi trăi tot aşa o să rămân! Că asta e !
Cine a ieşit la revoluţie nu a avut sânge de burghez, ăla a avut sânge de sărăcie
şi de nebun! De-aia a ieşit! A avut curaj! De ce să nu recunosc? Asta e!"
Şi am poză făcută chiar când dau mâna cu domnul Iliescu. Şi zice: „Mă,
dă-o-ncolo, că ăsta e bun [brevetul de revoluţionar]".
Tot ce am dat acte nu au mai ajuns înapoi la mine. Mulţi au ajuns
revoluţionari pe actele mele, pe vorbe şi pe„. lfrază neterminată].
Mulţi la revoluţie poate nu au fost... Poate vor fi fost, atunci în
amalgamul ăla nu ne puteam şti toţi, sincer să fiu. Eu am fost acolo la
tipografie, unul a fost la Palat, celălalt poate o fi fost la uzina de apă, celălalt
poate o fi fost la întreprinderea Contactoare ... Dar adunându-ne şi punându-ne
laolaltă, ăla o idee, celălalt o idee, o amintire din perioada aia, se cunosc cei
care au fost implicaţi şi cei care nu au fost. Unii nu au nici o legătură, nu au
nici o treabă cu revoluţia, cu ce a fost atunci. Căci nici la ora actuală, vă spun
sincer„. [frază neterminată].
Eu am făcut de 4 ori greva foamei, am fost primul om pe ţară care am
făcut greva foamei. Aici am ziarele astea„. Colega care a făcut cu mine atunci
greva foamei nu mai este, a murit săraca. S-a îmbolnăvit, a făcut ulcer, din
ulcer a dat în cancer la stomac şi a murit!
Mădălina Oprea: De la greva foamei? Cum se numea?
Tudorei Lascăr: Dumitrescu Liliana.
Mădălina Oprea: Pentru ce aţi făcut greva foamei?
Tudorei Lascăr: [Oftează lung. Face o pauză] Greva foamei am făcut-o
pentru [a obţine] drepturile de revoluţionari! Căci spuneau că„. [frază
neterminată]. Ne amânau cu dosarele, „mai adu acte", ne cereau toate actele
autentice şi la urmă nu apărea nimic în ziare ...
[Caută articolul despre greva foamei într-un ziar].
Uitaţi-o aici! [o indică pe Liliana Dumitrescu într-o fotografie din ziar].
Mădălina Oprea: Unde aţi făcut grevă? La Palatul Comunal?
Tudorei Lascăr: Liliana Dumitrescu! Ea nu avea copii, nu era căsătorită.
Stătea doar cu mama ei. Avea apartament pe undeva prin Micro XIV.
Mădălina Oprea: Dumneaei unde a fost la revoluţie?
Tudorei Lascăr: Ea a fost prima care a făcut lista aia cu primul comitet.
Ea a scris-o! Fiind secretară la şcoală„. [frază neterminată]. Era o femeie de o
conduită exemplară. Păi, cât am stat fîn greva foamei] ea zicea: „la, tu, apa mea
[sticla mea cu apă] că eu„. şi-aşa dacă eu mor, nu am pe cine lăsa în urmă. Eu
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nu am decât mamă, nu am copii, nu am nimica". Fuma ... şi eu ziceam: „ Nu
mai fuma, măi! Bea apă la timp!"
Intrasem de-acum - nu ştiu dar e foarte greu ca să faci o grevă a
foamei !31 - eu am făcut de 3 ori şi toţi care n-au trecut [prin asta], nu ştiu ce
înseamnă a face o grevă a foamei. Să stai 9 zile sau 12 zile în greva foamei ...
Începi la un moment dat să te descompui. În momentul când ai căscat gura, să
simţi că din tine începe să îţi iasă mirosul ăla de descompunere ... Şi după un
anumit timp să nu mai ai raţiune, să nu mai ştii ce vorbeşti ... Vorbeşti acum
ceva şi mai târziu să nu îţi mai aduci aminte! Aşa era şi ea ... E păcat că a
decedat. Dacă insistam pentru ceva la guvern, pentru revoluţionari, atunci în
perioada când a decedat... Nu au ajutat-o, a murit cu zile! În spital! Nu a fost
ajutată ...
Şi mulţi dintre revoluţionarii răniţi, împuşcaţi, care trăiesc şi acum, sunt
în faţa guvernului pe la Bucureşti ... Nu îi ajută cu nimic. Nu îi ajută cu nimic!
Şi toţi ne hulesc ... Aruncă câte unul: „A, revoluţionarii! Au făcut treburi ... "
[frază neterminată].

Într-adevăr, lumea voia prea multe de la noi revoluţionarii. Ce putere

aveam noi ? Eu nu am rămas acolo să dirijez! Ce putere aveam eu? Ce puteam
eu să fac? Eu mi-am văzut de treaba mea în continuare! Am plecat de unde
m-am dus [M-am dus de unde am plecat]. Deci m-am dus înapoi! Nici acolo nu
am mai ajuns înapoi! Din contra! Am fost izgonit!

Interviul nr. 3 realizat cu Lionel Zosmer32 a fost Înregistrat la sediul
Muzeului Judetean Buzău În data de 23.07.2010.
În decern.brie [ 1989] aveam 27 de ani. Eram student la Petrol
[Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti], eram în vacanţă şi întâmplător am dat
drumul la radio în maşină şi au început să spună că „Am cucerit... Suntem la
radio" ... revoluţia nu ştiu cum şi nu ştiu ce ... Vedeam eu că se mişcă masele ...
Am fost la Casa Albă, am intrat acolo, am luat un steag ... Nici nu mai
ştiu - de la etajul I sau de la parter - l-am tăiat. L-am tăiat cu o unghieră că asta
31

32

Amintirile despre acest subiect sunt vădit dureroase, intervievatul se ană într-o intensă
stare emoţională, fiind probabil marcat de pierderea colegei şi de lupta pe care a trebuit să
o ducă cu autorită\ile pentru a-şi câştiga drepturile. Vezi hllp://www.rcvolutie89.info,
pozitia 4603: LASCĂR TUDOREL/ VRANCEN REMARCAT/LUPTĂTOR/8068/Erata,
M.Of. 277bis vs. Lista SSPR 568bis. Act: Dec. 1168/2004.
Lionel Octavian Zosmer este actualmente preşedintele Ordinului Practicienilor de
Medicină Complementară/ Alternativă din România. S-a născut pe data de 30.08. I 963, în
localitatea Buzău. Studii: Universitatea de Petrol - Gaze, Ploieşti; Master în Psihologie
Cognitivă şi Consiliere Psihologică, ş.a. Profesia: inginer, psiholog. Nu a fost membru
PCR. Este membru fondator al FSN Buzău.
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aveam la mine şi am plecat cu el în spinare către Palat. Am constatat că se face,
aşa ... un cârd după mine.
Se umpluse deja strada, am ajuns la Palat. Erau ... nu ştiu dacă paza, să
spun aşa ... Erau cei ce păzeau Palatul, oamenii domnului Radu şi câţiva viitori
revoluţionari. Mi-au cerut carnetul de student, că am spus că sunt student. Am
arătat carnetul de student şi am intrat, era parcă legitimaţia. Era vânzoleală
mare acolo. Toată lumea era la Cotoi, la prim-secretarul din timpul respectiv.
Am intrat şi eu acolo şi apoi, nu ştiu exact cine, ( ... ) începuseră deja să fie
oameni ce dădeau ordine, şi dădeau ordine că aşa era moda pe atunci, unul
spunea şi alţii făceau ... Am mers la doamna Chioveanu în birou, am rugat-o
mai puţin frumos să plece acasă. A plecat până la urmă ...
După aceea m-am întors la biroul domnului Cotoi. Am aflat că la poliţie,
la miliţie intrau unii şi alţii ... şi-am mers acolo. Toţi s-au speriat -[mai ales]
miliţienii pentru că aveau motive să se sperie - le-am spus că n-au motive să se
sperie, staţi liniştiţi că n-am venit să vă facem vouă ceva, eram cu mai mulţi
colegi, am venit să nu se intre şi să nu distrugă ăştia Miliţia. Chiar au fost
instalate acolo instrumente din astea pentru a putea vorbi. Nu ştiu cum am
putut să ies în faţă, e o terasă acolo sus la miliţia municipiului şi am ieşit acolo,
am spus „Miliţia-i a noastră!". Nu ştiu cum, nu ştiu cum am avut tupeul ăsta ...
S-au liniştit, au ieşit, nu mai era scandal acolo. Apoi domnul Duican, care a
fost foarte contestat, şi-a rupt gradele şi a venit cu mine la Palat. Ne-am întors
la Palat şi am început să facem ceea ce era de făcut.
Repet: erau ceva oameni [la Palat], erau câţiva ce făceau liste, bine ... comuniştii îşi făceau datoria ca întotdeauna - da' noi nu aveam timp nici de
liste, nici de conduceri şi nici de altceva.
Am plecat fiecare la câte o fabrică, la Peco, la spital au plecat dintre noi.
Eu aveam câini de atunci, am plecat cu câinii, eram mare, să facem ordine.
Erau probleme la Peco, în partea asta la bariera Ploieşti ...
Mădălina Oprea: Ce fel de probleme erau la Peco?
Lionel Zosmer: Probleme erau... Atunci începuseră problemele cu
teroriştii ... Cum era cineva îmbrăcat ciudat sau arăta altfel, gata, ăsta e
teroristul şi nu ştiu ce face, otrăvesc apa din Parcul Crâng şi aşa mai departe.
90% aberaţii!
Mădălina Oprea: Erau doar zvonuri?
Lioncl Zosmer: Nu ştiu dacă neapărat zvonuri ... sau erau făcute pentru
panică sau erau pur şi simplu zvonuri.
Mădălina Oprea: Vă rog să ne spuneţi cum aţi ajuns la Palat şi cc aţi găsit
acolo? Câţi oameni aţi văzut pe platoul Dacia? Ce strigau? Cum se organizau
oamenii din Palat? Care sunt primii dintre cei care au format acel comitet de
iniţiativă? Şi ce măsuri au luat?
Lionel Zosmer: Am venit la Palat cu oamenii, am intrat acolo. Acolo erau
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oameni care pur şi simplu au intrat în prima fază, până au început să selecteze
cei care puteau intra. Petru că nu se putea să intre toată lumea că vă daţi seama
era„. [haos]. Şi aşa s-a furat cât s-a furat de acolo, că românii sunt români„.
Dar, Comitetul, dacă nu mă înşel, abia a doua zi s-a făcut - cel care a rămas!
Pentru că s-au făcut, spuneam şi mai devreme, tot felul de comitete. Hai să
facem, hai să scriem, hai să nu ştiu ce„. Şi erau în comitete inclusiv Cotoi,
comunişti ... Apoi, a doua zi, Comitetul de a doua zi s-a făcut un pic mai lărgit.
Şi evident au rămas şi apoi au devenit revoluţionari oameni care au lucrat în
Palat, care au fost găsiţi acolo şi care au rămas acolo. Dacă ţineţi neapărat dau
şi nume, nu-i niciun fel de problemă: a rămas prietenul meu domnul Gheorghe
Vasile care a fost primar, a fost comunist şi super-comunist şi acum se
mândreşte cu asta, a rămas doamna fostă secretară de la Club 22, doamna
Iliescu, lucra acolo şi o să-mi mai amintesc [şi alte persoane] pe parcurs.
În Comitetul respectiv, în afară de noi, cei care nu aveam nicio treabă cu
politica, au fost cooptaţi şi oameni care„. [făceau parte din vechile structuri şi
aveau cunoştinţă şi experienţă în administraţie]. Acuma, nu puteam noi,
neaveniţi să conducem un judeţ! Trebuiau nişte oameni care ştiau cu ce se
mănâncă şi au fost aduşi nişte oameni, chiar comunişti fiind, care nu au fost
atât de răi pe perioada comunismului„. Eu nu-i ştiam, dar îi ştiau ceilalţi. Au
fost cooptaţi inclusiv episcopul şi aşa mai departe, pentru că trebuia să facă
ceva să meargă [lucrurile] înapoi la oameni aşa cum trebuie.
Cum v-am spus: au fost miliţieni care s-au dezis de miliţie! Pentru că una
este colonelul de acum Radu, care atunci mi se pare că era căpitan, care ne-a
arestat - o să ajung şi acolo - şi care acum este mare erou şi mare revoluţionar,
şi care din punctul meu de vedere poate fi super-contestat, şi alta e Duican care
şi-a smuls gradele şi a plecat de la Miliţie. Ăla intra direct la plutonul de
execuţie dacă se întorcea Ceauşescu!
Şi să revin la conducere [la cei ce preluaseră puterea în Palat]. S-a format
FSN-ul... nici nu mai ştiu„. FSN-ul, da! Frontul Provizoriu [este vorba de fapt
de Consiliul Provizoriu al Uniunii Naţionale] şi fiecare se ocupa de ce avea de
ocupat. Era [împărţit pe domenii distincte]„. De agricultură se ocupau strict de
agricultură, ce se întâmpla în agricultură, ce se va întâmpla, ce vom mânca şi
aşa mai departe.„ Fiecare dintre secţii se ocupa de propria problemă.
Mădălina Oprea: În acest comitet de iniţiativă s-a stabilit foarte clar
persoanele care să fie responsabile? Au fost foarte clar trasate măsurile ce
trebuiau luate? În primul rând cele legate de pază„.
Lionel Zosmer: Nu! Măsurile nu au fost clar trasate! În comitet erau:
„social", „agricultura", „întreprinderi" şi aşa mai departe. Fiecare grup din ăsta
avea preşedinte, vice-preşedinte, etc. şi fiecare se ocupa strict de problema asta.
Aveam oameni la spital care au plecat şi au stat acolo de la început până la
sfârşit. Aveam oameni la staţia de apă, care au stat la staţia de apă să nu se
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întâmple ceea ce la început era numai zvon. Şi aşa mai departe ... Deci fiecare
îşi vedea de treaba lui pe domeniul respectiv. Şi după moartea lui Ceauşescu la
fel, şi-a continuat activitatea fiecare pe zona lui.
Mădălina Oprea: Aş vrea să ne spuneţi acum care a fost relaţia cu armata
şi cum s-a comunicat cu aceasta?
Lionel Zosmer: Şi dacă tot am început cu comitetul... - bineînţeles, nu
putea martie să lipsească din post - adică acest domn, căpitan Radu, a devenit,
dacă nu mă înşel, nu-mi amintesc exact, mi se pare că a fost primul
preşedinte ... De ce? El de teamă, vă daţi seama când vine o mare de oameni
spre tine, dacă eşti ... dacă ai spate, dacă eşti drept şi eşti în armata română şi ai
jurat să aperi patria, nu ştiu ce, şi pe Ceauşescu! - pentru că atunci juram şi pe
secretarul general, ce dracu era el - spui: „Jos pălăria! Eu sunt ăsta, asta e nu
ştiu ce, faceţi ce vreţi cu mine" 33 . În niciun caz nu spui: „Haideţi, bine-aţi
venit! Mânca-v-aş [sic!], sunt cu voi"! Mie mi se pare trădare. Ei l-au făcut
erou - problema lor! El a fost primul preşedinte - evident avea control la tot.
Evident noi cei din Palat eram în subordinea lui, şi, evident! a doua zi ne-a
arestat. Cum ne-a arestat? Pentru că astea de organizare [formele de organizare,
comitetele] şi nu ştiu ce, mai puţin m-au interesat atunci, mai puţin mă
interesează acum.
A doua zi a ieşit un puştan deasupra Hotelului Coroana, nu ştiu cum se
chema atunci, îmbrăcat în costum de camuflaj. Vă daţi seama, la oamenii
[panicaţi] cum eram noi atunci - ăsta [fiind] văzut pe hotel - toţi au început să
urle: „teroristul !". „Teroristul ! Teroristul!". L-au scos de acolo, au început să-l
bată. Până la urmă l-am adus în Palat, nu avea nicio vină, era „action" pentru
el.
În momentul în care au început să tragă - nu ştiu cine, şi nu se va şti
niciodată cine şi o să vă spun şi de ce - n-am fost organizaţi să tragem [nu
eram pregătiţi să tragem, nu eram organizaţi].
A venit armata, s-au bătut şi ăştia între ei, pentru că o parte erau cu
colonelul Păştinică - adică cu revoluţia, alţii erau cu Dândăreanu, cu ... adică
„erau conservatori" [zâmbeşte] şi primeau, cel puţin aşa spunea Radu, ordine
când de la ăla, când de la ăla [celălalt]. Nu ştiau ce să facă ...
La un moment dat, un căpitan, dacă nu mă înşel, Olteanu 34 , i-a căşunat

33

34

Intervievatul susţine faptul că Radu Aurelian, făcând parte din vechea structură militară ar
fi trebuit să predea puterea şi să se retragă din sediul Palatului, aşa cum au făcut unii ofiţeri
de miliţie, menţionaţi mai înainte.
Persoane care au decedat în sediul sau zona Comitetului Judeţean al PCR Buzău (date luate
de pe www.rortalulrevolutiei.ro, accesat în decembrie 20 I 0):
Apostol Vasile (Profesie: operator chimist la Romcarbon Buzău; Data naşterii:
28.12.1936; Data morţii: 24 decembrie 1989; Cauza: Împuşcat cu 18 cartuşe. Vinovati: Un
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ce erau la etaj şi a împuşcat 2 ...
Mădălina Oprea: În Palat?
Lionel Zosmer: În Palat! ... Moment în care domnu' Radu a dezarmat
revoluţionarii, i-a „reţinut", să spunem aşa - el spune că n-au fost arestaţi. Şi în
acea noapte noi făceam ce avem de făcut în pungi, borcane şi ce găseam pe
acolo [nu li s-a permis să meargă la toaletă] ... După care, a doua zi dimineaţa ...
[frază neterminată]. [Revine] Deci repet: Olteanu era ok, n-a fost dezarmat, n-a
fost nimic ... Cu militarii lângă noi, [păziţi] trebuia să coborâm la sala de jos, 14
ori 4 - nu mai ştiu exact [ce sală] ... Şi ce-a zis Olteanu? „Hai să mai stârpesc
câţiva" ... A tras din nou, a omorât încă trei ...
Mădălina Oprea: Care erau motivele? Adică ce făceau aceştia de l-au
determinat să îi împuşte?
Lionel Zosmer: Noi coboram toţi. Deci coboram de la etaj pe scara
interioară către parter. Deci asta se făcea. Şi flancaţi de armată, de Gărzile
Patriotice, nu de armată. Ce puteau să facă? Să tragă cu ... Să-i scuipe? Altceva
n-aveau ce să facă. Şi ăla a mai tras, pentru că noi [revoluţionarii] am fost
dezarmaţi, şi nu ei. Bun. Ne-au dus la sala de jos, la sala 4 cred, cu soldaţii, sau
Gărzile, nu ştiu exact ce erau. Nu aveam voie nici măcar să ne ridicăm. Am stat
toţi întinşi pe jos, toţi, toţi revoluţionarii - acum sunt foarte mulţi, sunt vreo
600-700 în Buzău. Noi am fost în jur de 40 acolo. Nu ştiu dacă toţi 40 eram
atunci în sala de jos. Dacă cineva avea nevoie la baie, mergea cu soldatul. Eu
am făcut pipi cu puşca în cap. De ce era nevoie? Nu ştiu! Pentru că m-ai
întrebat mai devreme „De ce?". Nu ştiu. Probabil ştiu eu ce putea face jetul.
Deci a trebuit să facem, să ne ducem la baie şi nu să închidem uşa şi să facem ...
Nu! Ăla stătea acolo, nu ştiu fetele cum făceau ... [zâmbeşte]. Da' nouă asta ni
s-a întâmplat. Şi aia a fost, în noaptea asta de care vorbesc, era noaptea în care
a doua zi a murit, l-au împuşcat pe Ceauşescu [24 spre 25 decembrie]. În
noaptea asta era bătălia între colonei, cum am spus.
Şi mai era o problemă, dacă acest căpitan, ce ne-a „reţinut"- cum spune
el- dacă se întorcea Ceauşescu de la Târgovişte, era erou. De ce? A reţinut
revoluţionarii. Noi eram împuşcaţi, el era erou. N-a ţinut, n-a ieşit pe partea aia,
lui pe

revoluţionarii

căpitan de securitate, Olteanu, ofiţer în Gărzile Patriotice, condamnat la 22 de ani de
închisoare);
Baltac Anton (Profesie: Tractorist; Data naşterii: 26.04.1964; Data morţii: 24 decembrie
1989; Locul morţii: în sediul Comitetului Judeţean; Cauza: Împuşcat în gât; Vinovaţi:
Căpitan Radu Gheorghe, din Gărzile Patriotice, condamnat la 9 ani şi o zi);
Toader Aurel (Profesie: muncitor; Data naşterii: 22.08.1954; Data morţii: 23-24
decembrie 1989; Cauza: Împuşcat; Vinovaţi: Un căpitan de securitate (identificat);
Voinea Constantin (Profesie: matriter la Contactoare Buzău; Data naşterii: 01.12.1956;
Data morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: sediul Comitetului Judeţean. Cauza:
Împuşcat în torace. Vinovaţi: Ofiţerul de securitate Radu Gheorghe).
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nu s-a întors Ceauşescu, iese erou pe partea astalaltă! Spune că ne-a ţinut acolo
să ne ocrotească; să nu cumva să pice un glonţ în capul nostru. Şi mai spune că
ne-a ţinut acolo pentru că un procuror, nu mai ştiu exact care, trebuia să ne ia
nouă declaraţii vis-a-vis de colegii morţi pe scări sus. Nimeni nu a dat nicio
declaraţie atunci. Au fost date declaraţii după ce s-a stabilizat [situaţia]. Asta a
fost motivaţia. Eu l-am contestat şi la Parlament pe domnu' Radu. O parte din
comisia parlamentară ştia „povestea". I-au amânat dosarul... Dar a venit noua
conducere de partid şi de stat. A venit...[frază neterminată]. L-au dat afară pe
secretarul de stat Cuteanu, cel ce se ocupa atunci într-adevăr de „epurarea"- să
spun aşa - revoluţionară, adică să rămână cât de cât cei care au fost la revoluţie
şi au participat la revoluţie. Şi, din nou, după ce a fost el dat afară din funcţia
de secretar de stat, a crescut numărul de revoluţionari exponenţial.
Mădălina Oprea: Când a început să se tragă prima dată? Când aţi auzit
focuri de armă şi de ce - dacă ştiţi - de ce se trăgea în Palat şi mai ales cine? Ce
făceaţi cei din Palat?
Lionel Zosmer: Referitor la momentul în care a început să se tragă şi cine
şi cum a tras, pot să spun un singur exemplu. Nu pot să spun că nu ştiu cine a
tras, eu ştiu cine a tras! Am plecat eu, cu domnul Ghiţă, fostul comentator, cu
un ARO roşu, nu ştiu al cui era [zâmbeşte], ca să-l luăm pe - am spus mai de
vreme de puştiul în costum de camuflaj- să-l luăm din mijlocul mulţimii pentru
că îl căsăpeau. L-am luat, l-am aruncat în ARO, am mers cu ARO până la
intrarea în Palat, l-am coborât acolo, l-am predat şi am plecat înapoi. De ce [am
plecat înapoi], nu ştiu. Ei, în momentul în care am plecat înapoi, prin ARO, pe
lângă noi au ... pur şi simplu a fost găurit ARO! Tipul, şoferul a fugit de la Palat
pe aici pe lângă Tribunal, apoi pe lângă Poştă. Din Poştă se trăgea, repet, din
Poştă!, se trăgea cu trasoare peste blocurile din faţă spre Palat. Deci asta am
văzut eu, nu mi-a spus nimeni. Am ajuns în faţă la platou, eu am coborât, ARO
a plecat. Se trăgea ca la nuntă. Când nu se mai trăgea, am plecat în Palat şi I-am
întrebat pe Radu „Cine este în Poştă?"
„Stai liniştit, Poşta o controlăm NOI. Sunt oamenii noştri".
Acuma, întreb: cine era în Poştă? Dacă „NOI", adică ei, o controlau, cine
a tras? Normal: „NOI" am tras din Poştă, iar noi [revoluţionarii] am tras de
lângă Palat. Şi noi, ăştia de lângă Palat, eram noi, revoluţionarii. „NOI", cei din
Poştă, erau ei, adică armata.
Mădălina Oprea: Când aţi aflat de incendiul de la Tribunal?
Lionel Zosmer: N-am aflat! Am văzut incendiul de la Tribunal! Unii
spun că s-a tras cu ... - şi sunt convins că aşa a şi fost. Cineva avea interes să fie
incendiu în Tribunal, la arhivă. Probabil cineva care ştia că acolo este [arhiva
tribunalului] a tras cu trasorul în podul de la Tribunal, a luat foc arhiva şi aşa
mai departe.
Şi că a venit vorba de Tribunal: noi pe treptele Palatului, astea care vin
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acuma [sediul] PNL, acolo eram mare parte din
revoluţionarii înarmaţi şi armata. Şi ceea ce spun acum îmi asum toată
răspunderea! Eram [acolo]. .. Noi luam încărcătoare pe geam din Palat şi le
dădeam militarilor. La un moment dat, printre noi era cineva, Bebe Zaharia,
care, se pare că pentru a-şi învinge teama, bea. Avea o sticlă de vin în mână. Şi
dacă vă amintiţi sticlele atunci erau din sticlă, nu erau bidoane, pet-uri. Şi un
plutonier, nu-i ştiu numele da' ştie toată lumea cine e, s-a speriat. Şi i-a spus
[i-a dat ordin] unui soldat: „Trage!". Soldatul atunci s-a uitat la Bebe [cel care
bea vin], s-a uitat la plutonier [cel care a dat ordinul], şi după aceea s-a uitat
înainte unde trebuiau ei să apere Palatul, în niciun caz nu a tras în omul care îi
dădea încărcătoarele. Nicio problemă, s-a întors domnul „plotonier" şi l-a
ciuruit! La doi ani după revoluţie încă mai erau creierii lui pe peretele de la
Palat!
Mădălina Oprea: Aşadar nu s-a tras din zona unde este acum banca
Raiffeisen. Am înţeles că de acolo s-a tras asupra celor care erau pe scările
acelea ...
Lionel Zosmer: Nu ştiu din ce clădire s-a tras, nu ştiu exact unde este
acum Raiffeisen-ul... Eu am avut senzaţia că s-a tras din blocul acela de vis-avis, adică unde este PNL-ul. Am avut senzaţia că s-a tras de acolo. Am tras
două încărcătoare într-un apartament de acolo, îmi cer scuze proprietarului
[zâmbeşte], probabil i-am făcut mobila praf. Dar nu, nu se trăgea de acolo
[spaţiul unde ulterior s-a ridicat sediul Raiffensen Bank, vis-a-vis de Palatul
Comunal] sau erau simulatoare. Eu am tras acolo [în blocul la parterul căruia se
află azi sediul PNL], mi s-a părut ca s-a tras de acolo. Am văzut [de asemeni]
că se trăgea peste Poştă cu trasoare. Asta e ceea ce pot să spun într-adevăr.
Apoi, când am fost cu un coleg, imediat îmi aduc aminte cum îl cheamă,
am avut senzaţia că se trage din Căminul 3. Este de la Palat în dreapta. De ce
am avut senzaţia? Pentru că Radu a dat ordin să se tragă acolo şi se trăgea
acolo ca la nuntă. Noi ne-am dus. Am intrat - era o croitorie acolo atunci - şi
am intrat prin croitorie, am urcat pe acoperişul clădirii în care este Casa Cărţii
[la parter] şi ... Şi-am tras şi noi p'acolo. Nu ni s-a părut că se trage şi de-acolo,
dar am tras acolo! Şi n-a ieşit nimeni, n-a murit nimeni, ne-am întors şi-am
plecat înapoi la Palat.
Mădălina Oprea: Asta când se întâmpla? În timpul nopţii sau ziua?
Lionel Zosmer: Nu, nu, nu. Asta cu trasu' [a fost] ziua, [cândva] între 23
[decembrie] şi 24 [decembrie] seara. Pentru că, dacă nu mă înşel, 24 seara a
fost ... [se corectează:] pe 25 a fost executat Ceauşescu. Deci: pe 24! Seara
când am fost arestaţi. În seara aceea au fost împuşcaţi cei doi sus, apoi toată
lumea a fost „reţinută spre binele ei", după aceea am fost duşi jos. Ziua în care
a fost „transbordarea" asta a fost ok - a fost ok din punct de vedere al faptului
https://biblioteca-digitala.ro

M. Oprea

258
că

n-am fost reţinuţi. Dar seara din nou am fost reţinuţi! Reţinuţi, dezarmaţi„.
şi probabil: ziua eram folosiţi la plimbare şi noaptea, pentru siguranţa
. .35· .
domnu 1m. Radu, eram repnuţr
Mădălina Oprea: Să înţeleg că nu aţi luat parte la actul decizional în
zilele respective„.
Lionel Zosmer: Nu! Actul decizional erau: Radu, coloneii şi doctorul...
preşedintele nostru, doctorul Ion Vasile.
Mădălina Oprea: Vă rog să repetaţi în ce zi a început să se tragă? Şi cei
ce decideau unde erau?
Lionel Zosmer: S-a tras începând din 23 [decembrie], a doua zi după ce
am intrat noi în Palat [22 decembrie]. Să nu vă închipuiţi cumva că cei care au
fost aleşi în conducere - eu am fost vice-preşedinte al C.P.U.N.-ului, că cei din
conducerea CPUN-ului aveau vreo legătură cu decizia. La decizie erau [doar]
doctorul Jon Vasile - era preşedinte, Radu Aurelian, care era bulibaşa ăsta„.
Acuma nu mai ştiu exact dacă era preşedinte doctorul de la început, că asta a
devenit prefect, astea sunt nişte amănunte care n-au fost foaite importante
pentru mine [nu ştie clar cine a fost preşedinte şi cine vice-preşedinte- CPUNului]. Dar, la decizie era doctorul, erau Radu şi coloneii, şi mai era un nene,
colonel, Curic. El era „C"-ist, când îi spun „C"-ist se supără. [Acesta] preda
economie politică la şcoala de aviatori de la Bobocu. Nimeni - cine a făcut
armata pe vremea lui Ceauşescu ştie - nimeni nu preda economie politică, nu
ştiu cum se cheamă exact, fără să fie securist. Iar ăsta era „C"-istul unităţii de
la Bobocu şi venise în Palat să ştie şi el ce e acolo. E revoluţionar [şi el]!- nicio
problemă! Eu nu l-am contestat la Bucureşti, dar i-am spus ce-am avut de spus
aici. Ştie exact, ştie totul despre noi, ştie mai bine decât mine ce am făcut [eu]
la revoluţie! Cred c-ar fi bine să discutaţi cu dumnealui pentru că vă poate
spune despre fiecare ce-a făcut înainte, ce-a făcut la revoluţie şi ce-a făcut
după! Deci el este cel mai informat dintre revoluţionari şi unul dintre oamenii
care n-aveau ce căuta să fie revoluţionari.
Mădălina Oprea: Vă rugăm să ne spuneţi cum se comporta mulţimea în
afara Palatului. Ce se striga? Când se aduna lumea: dimineaţa, după-amiaza?
Cum se manifesta mulţimea, dacă a fost violentă? Mă interesează în primul
rând cum îşi manifesta sentimentul acesta de descărcare, de eliberare de sub un
asemenea regim şi ce se scanda?
Lionel Zosmer: Mulţimea nu striga că-ie foame, striga „Jos comuniştii!"
„Jos Ceauşescu!" şi aşa mai departe„.
Mulţimea a venit în prima zi când nu s-a tras. Era full. Mulţimea era„. 35

Aşadar în serile de 23 şi 24 decembrie au fost rctinuţi, pe tot parcursul noptii, iar ziua
aveau voie să iasă şi să patruleze în jurul Palatului.
https://biblioteca-digitala.ro

5 interviuri cu privire la evenimentele din decembrie 1989 ...
să

259

nu vă-nchipuiţi că era într-adevăr o mulţime de oameni care vroia [doar] să
dea jos comunismul. A fost cineva care striga la mine ce caut eu acolo,
[deoarece] eu am rude în străinătate. Mentalitatea aia veche, comunistă şi
suspiciunea asta [faţă] de cei care au rude în străinătate. Şi trebuiau să fie
împuşcaţi ăştia [cei care au rude în străinătate], alungaţi, trimişi în pădure
[explică atitudinea şi mentalitatea unora dintre cei prezenţi de acolo vis-a-vis
de cei ce aveau rude peste hotare] ... Bine, a continuat şi este şi acuma [această
atitudine]. Dacă stăm să ne uităm (... ) mentalitatea aia comunistă a rămas.
Pentru că, psihologic vorbind, atâta vreme cât 40 - 50 de ani ai fost îndoctrinat
cu ceva şi mintea ta era odihnită, o-aveai foarte multă cultură, n-aveai foarte
multe în cap şi a fost băgat în capul tău numai conceptul ăsta, este normal să
plece greu sau să nu plece deloc. Sunt oameni care mor, acum sau peste 5 - l O
ani, care mor comunişti [cu mentalităţi formate în timpul regimului comunist şi
care nu s-au schimbat între timp]. Au fost crescuţi aşa şi aşa vor muri. Asta-i
concepţia lor şi mentalitatea lor. Dar, strigau „Jos comunismul!" că aşa era la
modă în momentul ăla, „Jos Ceauşescu!" şi aşa mai departe.
Bine, sunt oameni care au venit în Palat de exemplu, să-i dea „vot de
blam" lui Cotoi, pentru că a primit „vot de blam" [mustrare din partea
organelor centrale de partid] în nu ştiu ce consiliu ... Deci ăsta clar era comunist
ce primise „vot de blam" în formaţiunea lor, acolo [PCR].
Şi ... erau şi tinerii care au văzut ce e „pe afară" [în străinătate] şi voiau ...
voiam şi noi să fim liberi, că nu toată lumea era comunistă. Mai erau şi oameni
care voiau într-adevăr să fie liberi.
Problema care este? După ce s-a tras primul glonţ, s-a auzit prima
bubuitură, nu ştiu dacă s-a tras primul glonţ, dar [mai ales când] s-a auzit prima
bubuitură, piaţa s-a golit. Deci, se vedea o mare albă în faţa balconului de la
Palat. Şi am ieşit atunci noi, cu doctorul Ion, cu Liliana, ea a murit între timp,
Dumnezeu s-o ierte, şi strigam la oameni „Coborâţi, că altfel ne omoară!".
Credeţi că a coborât cineva? Au „coborât" într-adevăr după revoluţie şi au
venit să-şi ia certificat de revoluţionar. Dar atunci n-a coborât nimeni! Atunci
eram noi, cei din Palat, după aceea au venit Gărzile [Patriotice] ... O parte din
Gărzi au venit să apere Palatul de noi! Iniţial în lege scrie: „Cine a participat pe
misiune ordonată la revoluţie nu va primi certificat", s-a trecut peste asta. Deci
sunt oameni ce au venit la Palat să apere Palatul de noi şi [acum] sunt
revoi uţionari.
Au venit tancurile la Palat. V-am spus mai devreme că a fost războiul
generalilor: erau generali cu revoluţia şi generali cu Ceauşescu. Şi parte din
tancurile ce au venit să apere Palatul erau cu ţevile spre Palat. Nu şi-au întors
ţevile decât în momentul în care au plecat.
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Au venit din partea cealaltă TAB-urile şi stăteau un11 într-o parte a
Palatului, ceilalţi în cealaltă parte, în funeţie de unitatea din care au venit,
numai că aveau ţevile îndreptate unii către alţii.
Cine a tras la revoluţie?
Atâta vreme cât erau să se împuşte între ei ... La Buzău, pe zona din
Bariera Ploieşti, 2 unităţi militare, [în] dreapta-stânga [Bd.-ului Unirii]. S-au
împuşcat ca la nuntă acolo. De ce? A fost vreun civil în unităţile militare? Deci
au tras în ei [unii în alţii] tocmai pentru că erau comandanţi ce voiau să fie
revoluţie şi comandanţi ce voiau să fie cum a fost. Şi unul dădea ordin
36
„Trage!", ălălaltu' „Trage!" şi aşa mai departe. Şi au murit o grămadă .
Au fost ciuruite două salvări. Una acolo, pe zona ieşirii din Buzău, iar
una în faţa Tribunalului. Tot aşa. Plutonierul de care vorbeam mai devreme a
Persoane care au decedat în zona unităţilor militare la ieşirea din Buzău spre Ploieşti (date
luate de pe www.portalulrcvolutici.ro, accesat în decembrie 2010):
Alexandru Dumitru (Profesie: Maistru militar la UM O1671 Buzău, sublocotenent postmortem; Data naşterii: 04.11.1948; Data morţii: 25 decembrie 1989; Locul mortii: Buzău,
în incinta unitătii militare; Cauza: Împuşcat).
Androne Pavel (Profesie: Mecanic la Geofizica, Buzău; Data naşterii: 25.09.1941; Data
mortii: 6 martie 1990; Locul mortii: Bucureşti, Spitalul „Gh. Marinescu"; Cauza: Împuşcat
în cap pe 25 decembrie 1989).
Antemir Ion Vasile (Profesie: Sergent major la UM O1671 Buzău (Transmisiuni),
sublocotenent post-mortem; Data naşterii: 12.03.1967; Data morţii: 23 decembrie 1989;
Locul mortii: Buzău în incinta unitătii militare; Cauza: Împuşcat în cap).
Cristea Nicolae (Profesie: Subinginer la Geofizica Buzău; Data naşterii: 23. I 0.1949; Data
moqii: 25 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, în faţa unitătii Geodezie; Cauza:
Împuşcat cu o rafală de gloanţe).
Dumitrache Titi (Profesie: Mecanic; Data naşterii: 22.04.1968; Data morţii: 22 decembrie
1989; Locul moqii: Buzău, în apropiere de Bariera Ploieşti, la semafor; Cauza: Împuşcat
cu o rafală de mitralieră);
Iacob Gheorghe (Profesie: Maior la UM O1640 Buzău; locotenent colonel post-mortem;
Data naşterii: 26.05.1947; Data mortii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, în incinta
unităţii militare; Cauza: Împuşcat cu o rafală de mitralieră; Vinovati: Căpitan Sceriba
Alexandru, care a vrut să preia comanda UM; ulterior, a fost ucis şi el);
Luiuz Maricel (Profesie: Subofiter la UM O1671 Buzău, sublocotenent post-mortem; Data
naşterii: 05.07.1953; Data moqii: 8 ianuarie 1990; Locul mortii: Bucureşti, Spitalul
„Grigore Alexandrescu"; Cauza: Împuşcat în cap pe 22 decembrie 1989, la Club
Mărăcineni, între Buzău şi Râmnicu Sărat);
Marinescu Alexandru (Profesie: Tehnician; Data naşterii: 14.04.1933; Locul naşterii:
Buzău; Data mortii: 25 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, a fost prins în foc încrucişat
între două u... [lipsă text, probabil „ unităţi militare"]; Cauza: Împuşcat în picioare);
Voican Vasile (Profesie: Subofiter la UM 01640 Buzău; Data naşterii: 21.01.1953;
Calitate: Data moqii: 24 decembrie 1989; Locul moqii: Buzău, în incinta unitătii militare;
Cauza: Împuşcat în gât; hemoragic internă masivă).
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dat ordin să se tragă în salvare. De ce? Poate ştie dumnealui, eu nu ştiu. Eu nu
eram în Palat atunci, m-am întors exact la vreun sfert de oră, am intrat în Palat,
am urcat la etaj. Cu cătuşe şi trântit acolo pe hol era şoferul salvării. Şi l-am
întrebat, evident, [credeam că e] terorist. [Şi l-am întrebat:] „De ce ai făcut
asta? Ce ţi-a trebuit?"- bine, probabil puţin mai vulgar. .. Şi omu' s-a uitat la
mine şi-a zis: „Eu am venit să fac bine". Eu am simţit ce-i în omul ăla! Eu i-am
văzut privirea! Amărâtul ăla era din Piatra Neamţ, dacă nu mă înşel, fusese la
Bucureşti să aducă un bolnav, s-a întors în Buzău şi-a vrut să ajute răniţi. Iar,
REPET: armata a ciuruit salvarea! Nu ştiu dacă a murit el - n-a murit...
Asistenta nu mai era acolo, probabil era la morgă.
Deci sunt oameni ce au murit degeaba datorită unor comandanţi proşti. Şi
ăsta-i cuvântul: proşti ... fricoşi sau cum vreţi dumneavoastră. Soldaţii n-au
nicio vină. Niciun soldat nu trăgea fără ordin. Acolo erau hai să spunem 15 - 20
de soldaţi cu ofiţerul sau subofiţerul. Ăia nu trăgeau singuri după capul lor!
Noi trăgeam singuri după capul nostru ... dar ăia nu trăgeau după capul lor.
Mădălina Oprea: După 25 decembrie cum au evoluat lucrurile în
interiorul Palatului?
Lianei Zosmer: Noi eram ... eram reţinuţi pe 24 seara, cum spuneam mai
devreme, şi ... nu se ştie, v-am spus, eram reţinuţi pentru a da declaraţii vis-avis de colegii noştri morţi, eventual să spunem „cum au făcut ei de-au murit".
Cred că trebuia să dea declaraţii comandantul Radu şi subordonatul lui
„pistolarul" Olteanu, nu noi. Pentru că noi am fost dezarmaţi, nu mai puteam
face nimic. În momentul în care i-au împuşcat pe cei trei pe scară, eram
dezarmaţi. Nimeni nu avea nimic, niciun fel de armă. Şi noaptea aceea a fost cu
dusul la baie însoţiţi, cu soldaţi înarmaţi şi aşa mai departe.
Şi dimineaţa de 25 [decembrie]... nu mai erau soldaţi [care să îi
supravegheze]! Adică ... probabil... „brusc au avut nevoie de toaletă". Nu mai
era nimeni. Noi ne uitam unul la altul, şi, la un moment dat, ajunsesem să
râdem ca proştii, pentru că nu ne ridicam, ne era teamă, dar nu era nimeni să
vadă că noi ne ridicăm. Şi-am început să ne întrebăm şi după aceea au venit... nu ştiu cine exact - a venit şi ne-a zis că Ceauşescu a fost împuşcat.
Deci este clar că sus la comandă s-a aflat că nu mai este decât o parte,
partea cealaltă, pro-Ceauşescu a dispărut, şi, evident eram liberi, evident Radu
devenea erou la revoluţie şi nu la partidul comunist. Şi din momentul
„eliberării"- să zic aşa - din momentul morţii lui Ceauşescu totul a fost ok. Nu
s-a mai tras nici măcar un trasor, nici măcar un glonţ orb, totul era în regulă.
Toată lumea se întreba „Cine a tras în noi?"- cum se întreabă şi acuma, cum o
să se întrebe şi de acum încolo ... Foarte mulţi spun că a tras armata, nimeni nu
ne bagă în seamă. Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte, a murit spunând asta, şi a
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fost consilierul lui Iliescu, n-a fost [aşa oricine, a fost chiar dintre apropiaţii
săi] ... Pentru că cei din Bucureşti ştiu bine cine a tras şi înainte, şi după. Hai să
spunem, înainte de 22 a dat Ceauşescu ordin ,,Împuşcă-i!" Dar după aceea?
Cine a mai dat ordin? Nu Ceauşescu! Militaru se cheamă primul general care
dădea ordin pe partea cu Dândăreanu, iar pe cealaltă parte era colonelul
Păştinică cu generalul ăsta, al nostru din Costeşti, care a fost şi ministrul
37
apărării. Guşă, da, generalul Guşă •
Mădălina Oprea: Când aţi plecat de la Palat? Cam ce dată era?
Lionel Zosmer: Noi am plecat când s-au făcut alegerile. Da' asta nu cred
că are vreo importanţă ( ... ).
Iliescu a spus, evident după ce s-au mai liniştit lucrurile puţin, Frontul
Salvării Naţionale nu va fi niciodată partid. Iliescu a spus - mai târziu puţin „s-a înfiinţat partidul Frontul Salvării Naţionale". Eu pe vremea aia aveam
principii. Nu că acum n-aş avea, dar aveam principii atunci. Şi, evident, fiind
între primii trei din conducerea FSN-ului, am fost invitat să fac parte din
respectivul partid. Eu am spus: „N-am cum să fiu într-un partid în care
preşedintele partidului este un comunist" ... Jos pălăria! Din punctul meu de
vedere Iliescu este cel mai bun om politic din ţară şi a făcut numai bine şi asta
fără niciun fel de glumă, dar era atunci pentru mine un comunist. [El] - primul,
acolo pe listă, şi eu acolo, la fundul listei. Să fii tot acolo [pe aceeaşi listă, în
acelaşi grup, asociere], mi se părea anormal. Am zis: ,,Îmi pare rău, eu nu pot
să candidez". Călin Gheţu a spus: „Sunt liberal, nu pot să candidez". Şi au
candidat alţii care, între timp, s-au întors şi împotriva partidului, şi împotriva
doctorului [Ion Vasile], da' asta n-are niciun fel de legătură. Eu n-am candidat
atunci şi n-am vrut să continui pentru că mi se părea absurd să fiu într-un partid
[despre] care noi am spus cu ceva vreme în urmă că nu trebuia să existe. Şi
vremea respectivă nu era vreme în urmă, ani! [ci doar câteva] luni şi
săptămâni ...
Mădălina Oprea: Vă rugăm să spuneţi dacă aţi fost într-adevăr arestat şi
ţinut în arest la Miliţie?
Lionel Zosmer: S-a spus la un moment dat că ar fi 2 studenţi arestaţi la
vremea respectivă [în debutul revoluţiei], unul fiind eu şi alt student fiind un
băiat care era într-adevăr şi el anti-comunist şi era în Bucureşti. [De ell nu ştiu.
37

Ştefan Guşă (17.04.1940-28.03.1994) - general de divizie, s-a născut în satul Spătaru, corn.
jud. Buzău. A fost numit pe 25 septembrie 1986 prim adjunct al Ministrului
Apărării Naţionale şi şef al Marelui Stat Major. Participant la evenimentele din decembrie
1989, a fost considerat de către Pavel Coruţ „omul care a salvat România". La 26 februarie
1990 a devenit comandantul Armatei a 2-a, cu sediul la Buzău. Vezi, V. Nicolescu, Gh.
Petcu, Buziiu-Râmnirn Sărat. Oameni de ieri, oameni de azi, voi. I, ed. Alpha MDN,
Buzău, 1999, pp. 274-275.
Costeşti,
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sigur că în Buzău nu era arestat. Iar eu nu am fost arestat de către
securitate nici măcar un minut referitor la lucrul ăsta şi referitor la momentul
respectiv. Sunt mulţi care „m-au scăpat" de acolo, care au venit în securitate şi
în miliţie să mă ia de acolo! Nu am fost în securitate arestat, nu am fost în
miliţie arestat! Am fost în miliţie numai în momentul în care am plecat din
Palat, auzind că acolo sunt mari probleme, că foarte mulţi oameni au intrat şi
au început să distrugă. Şi este încă o dovadă a colegilor noştri revoluţionari
mulţi, care „au ajuns" revoluţionari pe presupuneri de genul ăsta, afirmând că
au ajutat unii oameni de care se ştie sigur că au fost acolo, se ştie sigur că au
făcut revoluţia şi dă foarte bine şi foarte frumos faptul că cutărescu a venit la
securitate şi „m-a scos" din beciul securităţii ... Vă daţi seama ce romantic? Şi
împreună, mână de mână, ne-am dus în Palat şi am făcut revoluţia.
Nu am fost arestat, nu am fost cercetat la securitate în momentul
revoluţiei referitor [la participarea mea] la revoluţie, referitor la [presupuse
acţiuni ale mele de] anti-comunism.
Mădălina Oprea: Revenind la momentul în care aţi ajuns la miliţie, ce aţi
găsit acolo? Cine era acolo şi ce făcea?
Lionel Zosmer: Acolo erau miliţienii. În miliţie erau miliţienii cărora le
era tare frică şi mi se pare normal. Dar erau mulţi oameni. Nu pot să-i fac
infractori- nu pot să-i fac în niciun fel- ce aveau probleme cu miliţia, pentru că
refularea trebuia să plece undeva. Şi care pleca împotriva unui politician din
momentul ăla pe care-l cunoşteau, care venea la miliţie şi înjura pe miliţieni
„de ce o fi luat nu ştiu ce amendă nu ştiu când". Şi era absurd să intre în miliţie
şi să înceapă să distrugă. Pentru că, indiferent de regim, poliţia trebuie să existe
şi ordinea trebuia să existe. Am fost acolo şi n-am făcut decât să spun „Fraţilor,
staţi liniştiţi, cine va avea de plătit, va plăti" - credeam eu - „cine nu, nu". „O
să fie bine". Eh, am greşit când am spus că fiecare va plăti, n-a plătit nimeni, şi
că va fi bine am greşit şi mai tare! Iar de la securitate, eu nu am fost acolo
arestat, dar am fost la securitate, cu celebrul ARO roşu de care am vorbit şi mai
devreme, şi am luat arme pentru cei din Palat, pentru civilii din Palat. Am dus
armele la Palat - şi menţionez aici: armele au fost predate cu semnătură, pe un
registru, de către domnul Radu şi noi cei ce am primit arme am semnat că am
primit arme cu numărul de buletin. De ce sunt probleme la revoluţionarii din
Buzău? - întrebare. Sunt cerţi cei care au primit armele. Unde este registrul?
Poate ştie domnul Radu, pentru că nimeni nu ştie unde-i celebrul registru. Deci
noi am primit arme şi, repet, am semnat toţi că am primit arme pe registru şi în
momentul în care le-am predat, la fel.
Mădălina Oprea: Câţi aţi primit arme? Câte arme aţi luat pe registru?
Lionel Zosmer: Dacă nu mă înşel 40 de arme am luat, dar nu pot să
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garantez lucrul ăsta„. Pentru că de la securitate nu le-am luat pe semnătură, leam luat pur şi simplu, le-am dus la Palat, le-am predat aşa cum le-am luat şi
domnul căpitan Radu, într-adevăr, le-a dat civililor pe semnătură şi cu numărul
de buletin.
Mădălina Oprea: Cei de la Gărzile Patriotice aveau şi ei arme?
Lianei Zosmer: Categoric, categoric. În momentul în care s-a dat alarma,
să spun aşa, la ei, ei au deschis rastelurile şi au luat armele. Deci ei erau
înarmaţi toţi. Acolo toată lumea la momentul ăla avea armă. Numai că ei
trăgeau în noi şi noi am fost dezarmaţi.
Din momentul în care le-am spus la poliţie celor ce intraseră acolo că toţi
cei care au făcut ceva vor plăti pentru ceea ce au făcut, să plece că totul va fi
ok, - eu credeam asta. Şi m-a întrebat cineva ce aş fi făcut dacă aş fi ştiut cum
va fi, sau cum este acum„. Şi am răspuns, şi pe bune asta aş fi făcut, cum se
face la revoluţie: i-aş fi luat pe ăia care erau comunişti şi au făcut rău, şi au
făcut atâta rău„. şi i-aş fi pus la zid. Nu eu, să-i împuşc eu„. dar asta trebuia să
se întâmple. Cine a greşit, cine şi-a bătut joc de oameni, cine a lăsat oamenii să
moară, a înfometat oamenii, cum se întâmplă şi acuma de altfel, ăla trebuia să
plătească. Fiecare din ei trebuia să-şi plătească răul făcut. Dar cei ce au făcut
rău sunt acolo sus, nu sus ca putere politică, sunt sus ca bani, relaţii şi aşa mai
departe, iar amărâţii sunt tot amărâţi, poate chiar mai amărâţi.
Revoluţia în primul rând, începând de pe data de 25 decembrie, trebuia
să facă curăţenie, să facă ordine şi abia după aceea să înceapă reconstrucţia. Nu
pot să spun că am greşit că am fost la revoluţie, nu pot să spun că am greşit că
am ieşit în stradă. Mie mi-e bine, mi-e mult mai bine decât atunci. Nu mă refer
la partea materială, mi-era mult mai bine dacă rămânea comunismul, dar am
cuvinte şi trebuie să le spun. Acum pot să le spun şi atunci nu puteam să le
spun.
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Interviul nr. 4 realizat cu Eugen-Marius Constantinescu 38 a fost
înregistrat la sediul Muzeului Judeţean Buzău în data de 23.07.2010.
Pentru mine, revoluţia din '89 a început pe data de 17 decembrie. Mă
întorceam de la părinţi, de la maică-mea de la ţară, când, pe drum m-a oprit
unul dintre activiştii Comitetului Judeţean şi m-a rugat să-l duc până la
Comitetul Judeţean, la Palat, comunicându-mi că - deci era ora 4 şi un sfert
după-amiaza- că la Timişoara s-a tras, ceea ce a fost un şoc, un mare şoc
[pentru mine].
Mi-am lăsat familia acasă şi am venit la muzeu. Am şi primit imediat un
telefon prin care mi s-a spus că trebuie să institui - eram directorul muzeului mi s-a spus că trebuie să institui serviciul permanent de securitate. Din ziua
aceea şi până după 25 decembrie, după ce s-a dat filmul cu executarea
Ceauşeştilor, n-am mai părăsit muzeul. N-am părăsit muzeul pentru a mă duce
acasă, pentru că, între timp, începând cu 22 după-amiaza, făceam naveta între
muzeu şi actuala Casa Albă, la vremea aceea încă nu avea acest nume şi
renume.
În sediul acesta de la prima intrare în Crâng [astăzi sediul Prefecturii
Buzău] erau o serie întreagă de instituţii înainte de decembrie '89. Era primăria
38

Eugen-Marius Constantinescu este actualmente arheolog - cercetător în cadrul Muzeului
Buzău (în continuare MJB). S-a născut pe data de O1.08.1943, în corn.
Pietroasele, jud. Buzău. Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi. În
decembrie 1989 era directorul MJB, funcţie ocupată din 1975 până în 1990. Începând cu
data de 17.12.1989, ora 17,15 a fost permanent de servici la MJB până în data de
28.12.1989, cu excepţia a câtorva ore în data de 25 decembrie- când a fost la propriul
domiciliu pentru a-şi vedea familia, după ce aflase de filmul execuţiei dictatorului N.
Ceauşescu şi a soţiei acestuia, Elena Ceauşescu, film difuzat de Televiziunea Română.
Începând cu data de 22.12.1989, ora 15,30 a fost solicitat prin telefon de către Nicolae
Peneş şi Menelaş Drăgostin pentru a face parte din Consiliul Provizoriu al Uniunii
Naţionale al municipiului Buzău (în continuare C.P.U.N.), răspunzând de sectorul
„Cultură" în cadrul acestui nou format organism de conducere a municipiului. A fost
desemnat purtător de cuvânt al C.P.U.N. Asista zilnic, în perioada revoluţiei la şedinţa de
informare care avea loc dimineaţa, în jurul orei 9.00-9.30, la sediul fostului Consiliu
Popular al Municipiului Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 48 (actualmente sediul Prefecturii
Buzău) sediu cunoscut şi prin titulatura dată de buzoieni de „Casa Albă". O astfel de
întâlnire ţinea aproximativ o oră - o oră şi jumătate, după care revenea la MJB unde a
organizat şi supravegheat pe durata evenimentelor, serviciul de pază şi securitate. Iniţial
acest serviciu era asigurat permanent şi prin rotaţie de către un paznic şi un ofiţer de
serviciu (muzeograf, conservator), angajaţi ai MJB. După escaladarea evenimentelor şi
primele focuri de armă în oraş, a solicitat Comandamentului Armatei a 2-a, d-lui gen. Ion
Dândăreanu, pază militarizată pentru asigurarea protecţiei patrimoniului cultural. Începând
cu data de 24 decembrie 1989, ora 12,30 până pe 30.12.1989, paza muzeului a fost
asigurată de armată, prin rotaţie, printr-o grupă de 4 soldaţi coordonaţi de un sergent ori
caporal.
Judeţean
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municipiului, era Consiliul Judeţean, era Comitetul Municipal de Partid, era
Cabinetul de Educaţie Politică, era Comitetul de Cultură, o serie de instituţii
judeţene şi municipale erau acolo.
Şi deci începând din data de 17 [decembrie], după ora 17, am rămas aici
[în muzeu] permanent şi seara am avut curiozitatea să văd ce se ştie despre
lucrul ăsta. Aveam un aparat de radio - nu cine ştie ce - în birou, şi am umblat
pe toate posturile posibile să văd ce se spune despre evenimentele de la
Timişoara. Am reuşit să prind, şi atunci am aflat, că inclusiv Pekin-ul avea
emisiune în limba română ... şi am reuşit să prind vreo 17 - 18 posturi care
aveau emisiune în limba română şi care dădeau nişte cifre absolut uluitoare. Că
s-a tras la Timişoara, că sunt 60 de mii de morţi - asta era cifra citată de Radio
Budapesta, şi după Radio Budapesta toate celelalte posturi citau această cifră.
60 de mii de morţi la Timişoara! deci în decurs de câteva ore, 2 - 3 ore
probabil. Evident că chestia asta a avut o mare influenţă asupra stării [mele]
spirituale ... şi ... am tot umblat de pe un post pe altul, căutând să înţeleg câte
ceva. Şi singurul post care era Deutsche Welle vorbea de 40 - 50 de morţi
despre care „se ştie" - spunea postul respectiv la vremea aceea. Radio
Moscova, care avea şi el emisiune în limba română, vorbea despre cifre
neverificate. Probabil ca ruşii aveau nişte surse de informaţii mult mai bune
decât alţii, şi ... asta se datorează faptului că - ştim acum - că asta se datorează
faptului că în perioada premergătoare erau mii de autoturisme ruseşti cu câte
patru persoane în ele, înşirate pe toate autostrăzile ... pe toate şoselele ţării.
Întâmplarea de la Timişoara avusese încă 2 precedente în ţară. Pc 25
octombrie trebuia să se declanşeze mişcarea asta la Buzău. Cu 2 zile înainte de
25 octombrie, ofiţerul de la securitate care răspundea de muzeu şi de instituţiile
culturale, a cărui soţie lucra în muzeu la vremea aia, a venit şi mi-a arătat nişte
fluturaşi [flyere], scrişi de mână: „Pe 25 decembrie la ora cutare, veniţi în Piaţa
Dacia ... pentru că se va întâmpla ... va avea loc o mare adunare populară". Fiind
luate măsuri rapide de către securitate şi de instituţiile care răspundeau de
chestiunea asta, nu s-a putut desfăşura deloc. Nu s-a întâmplat nimic, pe 25
octombrie la Buzău.
Câteva zile mai târziu, în I O sau în 9 noiembrie, parcă, trebuia să se
întâmple la Iaşi. Au apărut din nou manifeste din astea şi trebuia să se întâmple
la Iaşi. Nu s-a întâmplat nici la Iaşi pentru că, la fel, au fost luate măsuri şi
probabil că ... sau cei care pregăteau această chestiune ... au trebuit să se replieze
şi să găsească altă soluţie.
Declanşarea revoluţiei la Timişoara n-a mai fost pregătită, cel puţin din
câte ştiu eu, până la ora actuală, n-a mai fost pregătită în acelaşi mod, prin
convocare. Acolo a fost, pur şi simplu, arestarea lui [Uiszl6] Tokes care a
declanşat mişcarea asta care pur şi simplu a explodat. Ăsta a fost momentul... şi
perioada asta dintre 17 - 22 [decembrie] până spre seară, a fost momentul
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consider că s-au întâmplat lucrurile, şi din câte am
observat eu, din câte am văzut eu, din câte am putut să înţeleg până la vremea
asta. După seara de 22 decembrie, când revoluţia s-a mutat la televiziune,
lucrurile s-au schimbat şi au luat altă turnură.
Revenind la situaţia de la Buzău, deci am stat în toate zilele care au
urmat, n-am plecat deloc de aici [din muzeu]. Am făcut un tabel cu persoanele
care făceau de serviciu inclusiv noaptea, dar eu n-am plecat niciodată din
muzeu. Pe 22 decembrie, după ora 3 şi jumătate, am plecat şi am solicitat la
comandamentul militar să mi se dea gardă militară. Mi s-a spus că nu figuram
printre instituţiile prevăzute să aibă gardă. Le-am explicat că-i vorba de
patrimoniu şi-i vorba de un patrimoniu foarte mare şi foarte important, şi atunci
au pregătit şi ne-au trimis a doua zi garda care apăra instituţia.
Dar după ora 15- 15.30, m-am dus până la Casa Albă„. Vroiam [de fapt]
să mă duc în centru să văd şi eu ce se întâmplă, pentru că deja oraşul vuia. Era
o adevărată mişcare care trepida în atmosferă. Şi vroiam să mă duc până în
centru să văd şi eu ce se întâmplă.
Când am ajuns aici la Casa Albă, la sediul Consiliului Judeţean, am văzut
scene mai speciale. Aşa am intrat pe intrarea dinspre actualul bulevard N.
Titulescu. Şi-am văzut câţiva tineri, IO - 12, nu mai mulţi tineri, care
deschiseseră fişetele, deschiseseră dulapurile, care erau pe acolo pe toate
holurile alea şi luau cu braţul cărţi, luau cu braţul hărţi şi documente şi le
aruncau pe stradă. Pe unii dintre ei i-am văzut şi în zilele următoare, [dar erau
totuşi] mai puţini din cei care erau în prima zi acolo. La un moment dat m-am
gândit că unele din documentele alea ar putea să ne ajute să discutăm despre
realităţile pe care le trăisem şi chiar le-am spus: „Dar băieţi, n-ar fi bine„. Nu e
bine să aruncaţi aceste documente. Documentele lăsaţi-le că pot fi valorificate".
Unii, mulţi dintre ei mă ştiau că eram directorul muzeului din I 975 şi apăream
în diferite situaţii, în foarte multe împrejurări şi mulţi dintre ei mă ştiau.
Am urcat şi la Comitetul de Cultură. La Comitetul de Cultură fusese de
curând schimbat preşedintele. Fostul preşedinte, Nae, devenise şeful secţiei de
Propagandă la Comitetul Judeţean şi fusese pus [în locul lui] un alt fost activist
de partid care n-avea nicio treabă cu cultura. Cei care erau [acolo], inspectorii
care erau acolo, oameni de cultură, nu ştiau cum să vadă lucrurile, ce să facă.
Toţi erau speriaţi, toţi erau„. timoraţi.
Fostul vice-preşedinte, Nicolae Peneş zice: „Mariuse, o să te rugăm să te
duci tu la municipiu aicea". Se organizează CFSN-ul [consiliul Frontului
Salvării Naţionale]. A apărut, în cursul zilei, după-amiază. Aşa, au început să
apară nişte faxuri din astea prin care se vorbea despre constituirea acestor
consilii ale Frontului Salvării Naţionale. Nu mă preocupa chestiunea asta.
A doua zi, când m-am dus din nou la Comitetul de Cultură, chiar mi-au
zis: „Uite, noi am discutat şi am hotărât să te delegăm pe tine să faci parte din
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CFSN municipal". Am coborât de la etajul 3, unde era Comitetul de Cultură, la
etajul 1 unde fusese Primăria şi se stabilise centrul CFSN-ului. Era acolo
economistul Mirică Gheorghe, care a fost prins de evenimente acolo şi a
preluat iniţiativa de a organiza acest Consiliu Municipal al Frontului Salvării
Naţionale şi i-am spus - ne cunoşteam, ne ştiam, eram chiar consăteni, dar nu
avusesem relaţii foarte apropiate în ultimul timp pentru că el a lucrat o vreme la
Ialomiţa, a fost adus aici la una dintre întreprinderile din zona industrială şi
după aceea fusese cooptat chiar la conferinţa judeţeană pentru pregătirea
congresului al XIV-iea, fusese cooptat în sectorul economic al Consiliului
Judeţean. Şi aşa s-a întâmplat să fie acolo şi să-l prindă revoluţia în sediul
Casei Albe.
Şi am început să vedem cu cine şi cu ce putem să facem. Fiindcă
începuseră deja zvonurile rele, lucrurile rele. Începuseră să se manifeste nişte
zvonuri din astea, să se răspândească nişte zvonuri: că au otrăvit apa din Crâng
[sursa de apă din Crâng], pentru ca să nu bea lumea apă, că există minate nu
ştiu ce instituţii, că există pericol de bombe şi nu ştiu ce fel de alte atacuri şi tot
felul de zvonuri„.
Ne-am gândit: „Dom'le ce trebuie să facem"? Şi am început să ne croim
un plan. Ţin în mână aceste două carnete care sunt documente istorice [arată 2
blocnotes pe care le-a adus la interviu]. Nu degeaba le ţin. Şi, din momentul
respectiv, ne-am stabilit o structură. Au venit câţiva băieţi din întreprinderi,
repartizaţi de la întreprinderile mari: Grâu, inginerul Grâu, îmi aduc aminte - de
la [fabrica de l sârmă; de la geamuri, [şi alţii de la] o întreagă serie de
întreprinderi. Au fost trimişi oameni care să reprezinte întreprinderile alea în
consiliile astea. Şi în consiliul municipal şi în consiliul judeţean. De la
Contactoare era un băiat care-mi fusese elev pe la Izvorul Dulce, mai multe
persoane.
Şi atunci am făcut pe loc o structură. Eram 7 persoane la început, Mirică
a fost desemnat preşedinte, au fost desemnaţi doi vice-preşedinţi şi mie mi-au
dat sarcina să fiu purtător de cuvânt. Am discutat imediat ce trebuie să facem
ca să prevenim orice fel de acţiuni de sabotaj şi orice fel de manifestări care să
creeze panică şi, după ce ne-am creionat câteva lucruri aşa, m-am apucat de
treabă. Pe telefoanele pe care le aveam la dispoziţie, primul lucru [pe care l-am
39
făcut a fost] să vorbesc cu I.G.0. , întrebând cine se ocupă de sursa de apă din
Crâng, să mi-l dea la telefon. Mi-a dat legătura [şi am transmis:] „Din
momentul ăsta, din clipa asta iei măsuri, tot personalul pe care-l ai la dispoziţie
să facă să asigure protecţia, să nu se apropie de sursa de apă din Crâng. Dacă ai
nevoie de militari, îmi spui, îţi aranjăm, îţi asigurăm să-ţi vină pază la
obiectivul respectiv". Evident că, până când s-au terminat convorbirile, deja am
39
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vorbit cu Comandamentul, la Crâng să fie asigurată [paza pentru sursa de apă].
[Zice:] „Ne-am gândit şi noi la asta, trebuia să ne spună cineva" - Generalul
Dândăreanu era la Comandamentul Armatei a II-a - „Trebuia să ne spună
cineva chestiunea asta".
Am vorbit după aceea imediat cu directorul Direcţiei Comerciale, cu
40
directorul depozitelor de la l.C.R.A. şi peste tot şi i-am întrebat ce cantităţi de
produse [au la dispoziţie]. Pentru că era una dintre problemele importante. Se
apropiau Sărbătorile Crăciunului şi, în oraş, toate magazinele erau goale. Şi
41
primind informaţiile de la ei, de la l.C.S. Alimentara la care erau Solea şi
Marcela Elekes - îi am pe toţi notaţi pe aicea: pâine, lapte carne, tot ce aveau,
până la ciocolată, bomboane, alte produse, unt, produse lactate, portocale, ce au
pentru pomul de iarnă, cc aveau pentru populaţie şi am dat dispoziţie să asigure
alimentarea ritmică, fără excese, dar a tuturor magazinelor. „De astăzi să nu
mai existe magazin gol, să nu mai avem reclamaţii că în magazinul cutare nu se
găseşte ce trebuie". Erau nişte magazine mari, astea de produse alimentare,
cum era acesta de Ia Crâng - de aici, cel din Micro XIV, altele din zona
centrală. Şi imediat au plecat maşinile, erau pregătite, probabil că aveau ei ceva
indicaţii unde să ducă. Se ocupa şi Comitetul, fostul Comitet Judeţean de treaba
asta, dar nu în sensul în care am dat noi dispoziţii. Fiind pregătiţi, având
maşinile acolo, într-o oră şi jumătate am fost informat că în toate magazinele
s-au băgat: s-au băgat pui, s-a băgat lapte, s-a băgat carne, s-a băgat unt, s-au
băgat bomboane, s-au băgat produse pentru pomul de iarnă, s-a băgat brânză,
tot ceea ce era necesar. Au apărut roşiile, care erau în depozit, roşii, castraveţi„.
„Tot ce aveţi, tot ce aveţi puneţi în distribuţie!". Şi au început să fie
aprovizionate magazinele respective - făină, mălai, zahăr, ulei - atrăgându-le
atenţia atunci când am discutat cu ei, să roage oamenii să nu se aprovizioneze
în exces. Pentru că, la momentul respectiv, aveau anumite cantităţi de care
dispuneau [limitate]. Puteau să mărească, să sporească aceste cantităţi„.
Măsurile astea erau foarte importante şi atunci a trebuit să facem un apel
către populaţie să nu dea buzna în magazine să se aprovizioneze cu toptanul,
asigurându-i că din ziua respectivă vor avea întotdeauna cu ce să se
aprov1 z10neze.
Zilele care au urmat au fost o scrie întreagă de lucruri pe care a trebuit să
le rezolvăm, de la cereri pentru case, de la protecţie pentru ambulanţe care
umblau în diferite puncte ale oraşului şi până la arestarea unora care au fost
surprinşi fie cu armele în mână, fie au fost bănuiţi că organizau nişte acţiuni
din astea de intimidare a populaţiei.
În intervalul de la 22-23 [decembrie], mai exact până la 27 decembrie, au
40
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fost arestaţi 27 de astfel de „terorişti" care au fost depuşi la Comandamentul
Armatei a II-a. După 25 decembrie, lucrurile s-au liniştit foarte repede oamenii parcă asta ar fi aşteptat: să se liniştească după ce se declanşase
entuziasmul ăla din zilele respective.
Pe de-o parte aveam deci problemele de la muzeu, în 22 [decembrie],
când m-am întors de la Casa Albă dădusem dispoziţie să se coboare tabloul lui
Ceauşescu de pe panoul oficial de la muzeu. A doua zi dimineaţa când am ieşit
din birou l-am găsit sus şi-am întrebat „Cine [l-a pus la loc]?" „Păi a dat
tovarăşa dispoziţie ... ". Am spus: „Din clipa asta dacă cineva mai încalcă
dispoziţiile pe care le iau eu, să îşi asume răspunderea. Daţi-l jos şi scoateţi-I de
aici ... „Şi text!" [textul de propagandă aferent tabloului]. Panoul a dispărut, au
rămas numai steagurile pe panoul oficial al muzeului.
Aveam deja din 23 [decembrie] gardă.
Aici în muzeu, am avut şi un episod mai picant aşa: unul dintre băieţii
care s-a întors dintr-un tur în jurul muzeului, trebuia să descarce imediat
armamentul şi chiar l-am întrebat, stând între ei acolo... „Ai descărcat
armamentul?" „Da!" „Bun. Şi de ce n-am auzit?" - că după ce descărcau
armamentul trebuia să fi auzit percutorul. Şi [acesta] dă drumul la percutor şi
zboară cartuşul în tavan. Este şi acum perforaţia în învelişul grinzii care era
deasupra scărilor aici jos, în faţă [la intrarea în muzeu].
Aveam deci problemele de la muzeu şi problemele de la municipiu. La
municipiu am reuşit să închegăm o activitate care să funcţioneze zilnic, ne
întruneam zilnic şi luam măsurile care erau de luat şi s-a pus la un moment dat
problema, după 15 - 16 ianuarie [ 1990], să se stabilească nişte structuri
administrative.
[Revine la evenimentele din timpul revoluţiei].
În intervalul ăsta de 5 zile [22-27 decembrie], au fost arestaţi 27 de
terorişti pe care am hotărât, împreună cu Consiliul Frontului Salvării Naţionale
la nivel de judeţ, să fie depuşi la Comandament. Toţi cei care erau arestaţi cu
această învinuire erau depuşi la Comandament[ ul Armatei a 2-a].
Pe data de 29 [decembrie] când ne-am dus la Comandament să vedem şi
noi unde sunt oamenii ăia, n-am găsit niciunul: „Bine, tovarăşu' general" - care
general [sic! care tovarăşu'?], că de-acuma vorbeam toţi cu „domnu' " ...
„Cum? Aţi primit 27 de oameni" ... „Păi da, da' ştiţi ... a rămas fereastra
arestului deschisă şi au fugit" [zâmbeşte semnificativ]. „Au fugit toţi. N-a
rămas ... Niciunul n-a fost găsit pentru anchetă".
În 24 decembrie am avut şi primele focuri, puţine, asupra muzeului. De
pe blocul din faţă, de peste bulevard[-ul N. Bălcescu], s-a tras pe la 11 şi ceva
noaptea asupra instituţiei ... În momentul în care militarii noştri au ieşit însă
afară, a încetat... Ei s-au dus după aia, am anunţat la judeţ au venit şi au
verificat aicea pe bloc. Au găsit nişte suporţi de aşa-zise imitatoare de cartuş,
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prea bine ce erau astea, care s-au găsit pe mai multe blocuri. S-au
găsit pe blocurile de pe Unirii, pe foarte multe blocuri, la rând: de la blocul
mare, blocul din capul Unirii, încolo pe vreo 6 - 7 blocuri s-au găsit asemenea
benzi pe care erau simulatoare din astea care zice că nu făceau decât zgomot.
Dar una dintre colegele noastre, doamna Stoica, a fost la câţiva cm de a fi
împuşcată în apartament. Stătea într-unul din blocurile mari, şi stă şi acuma din
câte ştiu eu, într-unul din cele trei blocuri mari pe partea asta de nord a
Bulevardului Unirii şi pe la 9 şi ceva seara a intrat un glonţ prin fereastră şi s-a
oprit în peretele opus al camerei, fiind ea la câţiva cm de locul ăla prin care a
trecut glonţul. L-am avut şi îl avem, l-a adus la muzeu şi este înregistrat [în
patrimoniul MJB] glonţul respectiv.
În ceea ce priveşte funcţionarea CFSN-ului, asta a fost o chestiune care
am reuşit s-o punem la punct într-un termen destul de scurt, iar după 5 ianuarie,
când au apărut noi instrucţiuni, noi indicaţii am stabilit structura aia care se
cerea de către instrucţiunile respective.
Eu am rămas în acest consiliu până pe 19 februarie, pentru că la
momentul respectiv s-a pus problema transformării CFSN-ului în partid politic.
Am spus: „Eu la aşa ceva, nu marşez" şi am plecat din CFSN. Am mai avut
aşa, puţine contacte cu organismele respective. Cât am fost acolo am avut şi
activitate, relaţii, aveam zilnic convorbiri şi dezbateri, discuţii, ne puneam de
acord, luam împreună hotărâri cu Consiliul Judeţean pe care îl conducea
maiorul Aurelian.
Aveam deci relaţii cu CFSN-ul Judeţ, care era condus de maiorul Radu
Aurelian şi cu care ne puneam de acord în anumite lucruri. Când era vorba de
asigurare de gărzi, de pază, de tot ceea ce era necesar, numai prin acest CFSN
Judeţ rezolvam problemele.
Acolo la Palat s-au întâmplat şi unele lucruri care m-au impresionat rău.
A existat un anume maior Olteanu care, fie că era prea nervos, fie că nu era
controlat, a fost declarat de altfel bolnav, a împuşcat câţiva din tinerii care
activau acolo la Palat. Inclusiv militari au activat în vremea aia şi sunt câţiva
morţi datorită acestui maior. În rest n-am avut însă probleme ...
După 25 decembrie, după ce s-a dat filmul cu executarea Ceauşeştilor,
chiar s-a instalat... s-a instaurat liniştea în oraş.
Între timp însă, au fost şi nişte evenimente mai neplăcute. La unitatea de
geodezi, care este peste calea ferată, în zona cimitirului de aicea din Bariera
Ploieşti, la un moment dat s-a cerut o salvare că un om a fost rănit. S-a dus
salvarea acolo la unitate, dar s-a dus numai cu o infirmieră şi cu şoferul. Ce s-a
întâmplat acolo nu ştim foarte bine nici astăzi. Realitatea este că a apărut la un
moment dat o maşină roşie, o Dacie roşie, de unde, cine, cum, cine era cu ea ...
n-am putut să aflăm. Nici nu ştiu dacă organele care au preluat ancheta au
clarificat vreodată lucrul acesta... Şi socotindu-se de cei care asigurau paza
n-am

înţeles
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unităţii că este vorba de un terorist, s-a deschis focul. În focul ăsta a fost
împuşcată şi infirmiera respectivă şi a fost rănit grav şi şoferul de pe
ambulanţă. A trebuit... A fost o întreagă ... un întreg episod ca să fie scoşi de
acolo pentru că cei de la unitatea militară n-au putut fi în niciun fel convinşi că
nu este vorba despre terorişti. Aşa că ...
Şi asemenea lucruri s-au mai întâmplat. Au mai murit asemenea oameni
din greşeală, cred eu. Dare foarte greu de stabilit o vină, este greu de stabilit o
răspundere, este greu de acuzat cineva.
În ceea ce mă priveşte, eu zic că am reuşit să asigur în perioada aia să
asigur şi paza şi protecţia muzeului şi am reuşit să fac ceva şi în cadrul
Consiliului Frontului Salvării Naţionale al Municipiului Buzău, în sensul
aprovizionării populaţiei cu cele necesare, în sensul stopării unor zvonuri şi a
unor elemente care ar fi putut să producă panică ... Am reuşit toţi care am
activat acolo, mai ales că prin cei care erau din întreprinderi ţineam legăturile ...
legătura cu colectivele de oameni din întreprinderi şi li se transmitea direct de
la nivelul Consiliului Municipal care este situaţia şi ce se cere oamenilor.
Chestia asta a fost un real sprijin pentru noi, cei din CFSN Municipal.
Mădălina Oprea: Ce ne puteţi spune despre cum se manifesta mulţimea
ieşită pe străzi?
E.M. Constantinescu: De manifestat practic ... [frază neterminată]. Şi în
24 se mai strângeau, dar se strângeau [şi în alte locuri]. Aici la Casa Albă n-am
mai avut din 22 [decembrie, mulţime]. În 23 [decembrie] a mai fost aşa ...
sporadic prezentă lumea, dar la Palat, în faţa Palatului [se strângea de obicei].
Şi au mai existat nişte momente când s-au mai adunat la Casa de Cultură a
Sindicatelor, grupuri de oameni ce s-au adunat la Casa de Cultură a
Sindicatelor. ..
A fost momentul cu incendierea tribunalului care a fost aşa ... un aspect
neplăcut. La Palat unde funcţiona înainte de 22 decembrie Comitetul Judeţean
de Partid şi Cabinetul de Partid, nu Cabinet, se chema altfel... Era cel care
judeca cazurile de abateri ale membrilor de partid ... o să-mi aduc aminte ...
Astea erau cele două instituţii care funcţionau acolo şi, în spate, unde este
acuma Sectorul Economic, Direcţia Economică a Municipiului, era deja, din
1975 - '76, când acolo organizasem Muzeul Judeţean, fusese instalat Centrul
Teritorial de Calcul Electronic. Şi a rămas acolo şi după ce noi [muzeul] ne-am
mutat, când s-a instalat acolo Comitetul Judeţean de Partid şi cu acest organism
care analiza dosarele membrilor de partid. Centrul Teritorial de Calcul a rămas
în continuare în Palat şi a stat câţiva ani şi după '89, până în '93 - '94, nu mai
ştiu exact când a fost scos de acolo şi a fost mutat întâi în zona industrială şi
după aia a fost preluat o parte de către Direcţia Judeţeană de Statistică, acolo pe
prelungirea [străzii] Independenţei, pe [strada] Băieşu, care s-a numit o vreme
Băieşu, iar cealaltă parte s-a împărţit pe societăţi comerciale, pe întreprinderi,
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care au fost preluate de cei care beneficiau sau care aveau date de înregistrat.
Mădălina Oprea: Ce ştiţi despre intervenţia armatei care trăgea din Crâng
asupra Palatului Comunal...
E.M. Constantinescu: N-am văzut, n-am auzit aşa ceva. De un asemenea
tir de la Crâng până acolo nu cred că s-a întâmplat şi nu cred. N-am auzit
despre aşa ceva. Au fost, serile mai ales, şi mai ales seara de 23 [decembrie] şi
ziua şi seara de 24, în jurul Palatului s-a tras mai mult. Ridicaseră, am văzut
nişte poze ... nişte imagini ... Făcuseră nişte baraje ... La un moment dat luaseră
de la fadroame nişte elemente din astea cu care se încărcau ... încărca materialul
şi le foloseau ca baraj în jurul Palatului. Aduseseră şi nişte betoane, nişte bucăţi
de beton care le foloseau de asemenea pentru protecţie. La un moment dat se
pare că a existat un asemenea atac să zicem asupra celor de la Palat dar cu
asemenea maşină blindată, maşină din asta blindată. Dar s-au lămurit lucrurile
şi nu s-a întâmplat ceva deosebit, dar asta sunt din relatări, nu sunt [informaţii]
din ce ştiu eu [nu am fost martor direct la evenimente].
Despre un asemenea tir de la Crâng la Palat nu, n-am auzit, şi ar fi produs
pagube dacă ar fi fost un tir din ăsta cu, pur şi simplu, cu mortiere dacă s-ar fi
tras tot ar fi fost pagube. Or Palatul n-a suferit pagube, foarte puţine şi după
câte se mai văd.
[Sunt însă] câteva urme [de gloanţe] pe blocul de alături ... Se ştia de către
cineva şi probabil că au fost informaţi cei care organizau ... cei care apărau
Palatul că există la etajul patru în camera cutare e o cameră a securiştilor. Şi
asupra camerei respective s-a tras aşa.
S-a tras asupra Hotelului Coroana, [cică] ar fi fost şi acolo cineva ascuns.
S-a mai întâmplat... s-au mai întâmplat asemenea episoade, dar s-au liniştit.
După 24 spre 25 [decembrie] practic s-a cam terminat cu asemenea tiruri
iar din 25 seara, nu mai ştiu pe la ce oră, după ora 21.30- 22.00, aşteptam [încă]
de la [ora] 18.00 să se transmită filmul cu execuţia Ceauşeştilor şi după ora
22.00 cred că s-a dat prima dată filmuleţul ăla scurt. A fost un film scurt, scurt,
de câteva minute în care se vedeau cei doi executaţi ... Dintr-o dată s-a destins.
Totul s-a destins.
Am continuat însă să asigurăm permanenţa şi paza şi protecţia în toate
zilele următoare. Vă spuneam, până în 25 după ce s-a dat filmul ăla, n-am
plecat din muzeu. Atunci, după ce s-a dat filmul am ajuns şi eu acasă să fac o
baie, să-mi schimb ca lumea rufele, îmi aduceau [cei din familia mea] aicea
schimburile şi mâncare şi tot ce trebuie. Şi următoarea dată când am ajuns
acasă a fost pe 28 decembrie, deci înainte de revelion, după care lucrurile s-au
liniştit, s-au potolit, nu mai era armata ... Nu mai era armata peste tot, pe toate
străzile ...
Ca istoric aştept să mai treacă încă 20 de ani ca să se poată trage nişte
concluzii. E greu deocamdată şi ... nu ştiu de ce, nu sunt suficiente mărturii. Nu
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sunt suficiente mărturii! Trebuie făcută o colecţie de mărturii locale, de
documente, de tot felul de documente care să probeze acţiunile întreprinse,
urmările acestor acţiuni, pentru ca să poată să cuprindă tot ceea ce s-a
întâmplat, după care să se prelucreze materialele astea şi să se tragă nişte
concluzii. Deocamdată eu ... nu pot să spun altceva decât că socot adevărata
revoluţie a fost atunci, în zilele alea, 17 până în 22 decembrie [la Timişoara],
21 - 22 decembrie la Bucureşti. După 23 decembrie avem de-a face cu altceva,
avem de-a face cu măsurile de organizare, de consolidare a unei anume puteri.
Asta este ceea ce pot să înţeleg şi ceea ce pot să spun acuma ca istoric.

Interviul nr. 5 realizat cu Gheorghe Mirică 42 a fost înregistrat la
Bucureşti în data de 22.11.2010.
În decembrie 1989 la Buzău aveam calitatea de prim-vicepreşedinte al
Consiliului Municipiului Buzău, [eu fiind] numit...ales, din luna octombrie
1989. În această calitate, potrivit răspunderilor pe care le aveam, mă străduiam
să rezolv problemele importante ale municipiului: ordine, curăţenie, asigurarea
apei potabile care era o problemă la Buzău - întrucât era un program [de
distribuţie]- se întrerupea câte 4 ore în fiecare zi, asigurarea iluminatului
casnic, în sensul să scot întreruperea aceea de la [ora] 6 până la 7.30-8.00, să
42

Gheorghe Mirică este actualmente consilier superior în cadrul Administraţiei Prczideniiale,
Bucureşti. S-a născut pe data de 20.04.1947, în corn. Pietroasele, jud. Buzău. Studii:
Universitatea de Studii Economice; studii post - universitare în domeniul sociologiei şi al
comerţului exterior. În decembrie 1989 avea profesia de economist, ocupând din luna
octombrie 1989 funcţia de prim-vicepreşedinte al Consiliului Popular al Municipiului
Buzău. Anterior, a fost instructor de specialitate în cadrul Consiliului Jude\ean de Control
Muncitoresc, ocupând funcţia de şef sector sinteză a datelor. În această calitate a realizat
pentru Comitetul Judeţean al PCR Buzău, lucrări de sinteză prin centralizarea datelor
economice şi sociale referitoare la judeţul Buzău. În timpul revoluţiei a fost preşedintele
CPUN al municipiului Buzău, coordonând implementarea măsurilor stringente în contextul
acelor evenimente dramatice. A făcut parte şi din conducerea Frontului Salvării Naţionale
Buzău, până în data de 13 ianuarie 1990 când intră în conflict major cu o parte din
revoluţionarii care solicitau să li se distribuie o parte din apartamentele nou construite în
oraş. Gheorghe Mirică a sus\inut ideea amânării punerii în practică a unei asemenea decizii
până la definitivarea statutului acelor locuinţe, cât şi a legislaţiei României. În acest
context, cât şi datorită altor neînţelegeri, îşi prezintă demisia. Ulterior, a fost inspector
principal, până în noiembrie 1990, la Banca de Investiţii, apoi ac\ionar al unor societă\i
comerciale din Buzău. Întră în politică, fiind prim vice-preşedinte al Comitetului Judeţean
al Partidului Socialist al Muncii. În 1996 candidează la funcţia de primar al oraşului
Buzău, din partea acestui partid, ajungând în turul doi al alegerilor împreună cu dl.
Constantin Boşcodcală, candidatul Partidului Democrat, cel care va câştiga alegerile. Până
în anii '97-'98 rămâne în cadrul PSM după care devine membru al PDSR (Partidul
Democraţiei Sociale din România). Începând cu luna ianuarie 200 I este angajat ca şi
consilier al Administra\iei Prezidenţiale (Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3,
Sector 6 - Bucureşti - România).
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nu mai existe întrerupere [de furnizare a energiei electrice către consumatorii
casnici], probleme de gospodărire ale municipiului care nu erau simple,
repararea străzilor ş.a.m.d.
În decembrie deja lucrurile erau tensionate, începuseră să se cunoască
anumite informaţii şi datorită faptului că mulţi români ascultau posturile
străine 43 dar şi pentru că circulau anumite zvonuri. Eu aflasem anumite lucruri
de la un lucrător al Ministerului Comerţului Exterior44 cu care eu colaboram
înainte de a veni în această funcţie în urmărirea sarcinilor de export. Şi el a
venit la mine când deja eram prim-vicepreşedinte şi mi-a spus: „Dom'le,
încearcă să rezolvi treburile, să nu ai probleme pe aici pe la municipiu că vor fi
multe frământări şi evenimente în luna decembrie". Nu mi-a spus foarte clar ce.
La modul sincer în momentul ăla poate că nimeni nu era foarte convins că ceea
ce se spunea, într-adevăr aşa milimetru se va şi întâmpla. Dar o stare de
încordare exista. Şi bineînţeles ţinând cont de aceste date, informaţii încercam
să rezolv unele probleme deosebite la nivelul municipiului.
Problema apei. Exista în zona industrială un rezervor la fabrica de zahăr
foarte mare, de 12.000 metri cub, de unde se asigura alimentarea cu apă în tot
oraşul. M-am dus în data de 22 [decembrie] dimineaţa să văd cum se asigura
serviciul acesta de livrare a apei, cum funcţionează, dacă sunt probleme
deosebite. Pe la ora 9.30-1 O, în data de 22, eram în discuţii cu cei care lucrau
acolo. A venit în fugă la mine cel care conducea maşina cu care am venit şi mia zis: „A sunat după dvs. la sediu prin staţie - avea staţie la maşină - să vă
întoarceţi foarte repede, s-au întâmplat evenimente foarte mari la Bucureşti".
Mi-am luat la revedere şi am plecat.
Am venit aici la municipiu [sediul Primăriei municipiului Buzău era pe
Bd. N. Bălcescu, nr. 48]. Erau la primărie lucrătorii primăriei care erau foarte
agitaţi. Femeile la fel, speriate. Am hotărât ca femeile să plece acasă, să
rămână numai bărbaţii. În toate birourile din primărie i-am rugat să introducă
toate documentele în fişete, să încuie fişetele şi să lase uşile birourilor deschise
pentru a preîntâmpina distrugeri, vandalizări, dacă vine mulţimea.
S-a făcut ora 12.00-12.00 şi ceva. În piaţa Prefecturii, unde era actualmente e prefectura - atunci la etajul trei al prefecturii [sic! al clădirii] era
primăria şi în partea cealaltă Consiliul Popular Judeţean Buzău. Se adunaseră
oameni în această piaţă şi [veneau] din ce în ce mai mulţi. Pe la ora 13.00 şi
43

44

Unele dintre aceste posturi aveau emisii şi în limba română, cele mai cunoscute dintre ele
erau: Vocea Americii, Europa Liberă, Radio France lntemationale, BBC, Radio Novi Sad,
Radio Vocea Israelului, Vocea Greciei, Vocea Turciei, Vocea Germaniei, Radio China,
Radio Moscova, Radio Tirana Jnternational, Radio Vatican, etc.
Domnul Georghe Mirică a revenit cu o informaţie ulterioară interviului precizând numele
angajatului Ministerului Comerţului Exterior care l-a avertizat spre finele lunii noiembrie
1989, despre iminenţa unor evenimente, această persoană fiind Lăzăroiu Jon.
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ceva

mulţimea

cetăţeni

era foarte agitată. A venit un camion în care erau foarte mulţi
care strigau „Jos dictatura!'', „Jos Ceauşescu!", „Afară cu partidul!"

ş.a.m.d.

Eu mă găseam în momentul ăla la etajul I al clădirii împreună cu vreo
câţiva colegi care erau din primărie, domnul Constantinescu Valerică, Nedelcu
Ştefan, Tănase şi alţi câţiva. Când am văzut mulţimea asta foarte înfuriată şi cu
gând de a intra în forţă în clădire spărgând geamurile la parter, am hotărât să
merg să-i întâmpin. Deşi la modul sincer o teamă aveam, deoarece în orice
astfel de împrejurări se pot întâmpla multe lucruri neprevăzute.
Am coborât pe scară de la etajul 1 către parter, le-am făcut semn să nu
spargă geamurile, că aveau cozile unor drapele sub formă de suliţă aşa, şi mai
era putin să spargă uşa, să spargă geamurile. Le-am făcut semn să nu distrugă,
am deschis uşa au năvălit foarte mulţi în clădire.
Am strigat de mai multe ori foarte tare, chemând I 0-15 oameni dintre cei
care erau să formăm o echipă care să preia conducerea municipiului. La
început mai greu, dar insistând câţiva s-au oprit, aşa I 0-12 [inşi]. Şi zic hai să
mergem sus la birou să ne organizăm. Şi în momentul când urcam pe scări deja
copiii de rromi şi alţi indivizi turbulenţi coborau deja de prin birouri: care cu un
casetofon, aparat de radio, obiecte de birou luate. Am recuperat ce s-a putut,
luându-le de la indivizii respectivi, şi împreună cu cei pe care îi chemasem am
ajuns în birou la etajul I, unde alţi indivizi care intraseră în clădire scoseseră
toate cărţile din bibliotecă, trăseseră de perdele şi unul se pregătea să dea foc.
Iar altul luase televizorul să-l arunce pe fereastră în capul celor care intrau.
Împreună cu cei care m-au ajutat atunci am oprit pe cel care voia să dea foc şi
pe cel cu televizorul şi le-am spus să intre într-o încăpere alăturată, în sala de
consiliu unde să facem un program minim ele activitate pentru ce urma să
facem ca să asigurăm ordinea şi să preîntâmpinăm mai multe evenimente
neplăcute, distrugeri. Aşa ... cu mare greutate am reuşit. Au intrat cred că peste
20 de oameni acolo şi [tot] veneau ... Noi eram în sala asta de consiliu, [iar] pe
scări, prin celelalte birouri, erau zeci de alţi participanţi la revoluţie ca să zic
aşa, cu fel de fel de intenţii, să ia, să distrugă ...
Am încercat cât am putut să oprim aceasta ... spunând tot timpul, ţipând,
„nu le rupeţi", „nu le distrugeţi", „sunt ale voastre, ale Buzăului", „răspundeţi
pentru ceea ce faceţi". Am reuşit cât de cât să limitez ... deşi au dispărut foarte
multe obiecte.
Împreună cu cei care până la urmă s-au aşezat în sala de consiliu până
seara, pe la ora 23.00, am încercat să facem o formă de organizare, un consiliu,
să încerc să le explic că cineva trebuie să se ocupe de problemele foarte
importante ale municipiului, pentru că era iarnă, trebuia să funcţioneze apa
caldă, apa rece, trebuia să se asigure aprovizionarea, trebuia să funcţioneze
spitalul, comerţul. Toate problemele acestea le-am spus şi am încercat să
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repartizez dintre cei care se adunaseră, fiecare pe o problemă: „uite dumneata
te ocupi de asta, dumneata de asta, şi cineva să fie şef aicea să coordoneze
acest consiliu, comitet. Facem o hârtie că v-am predat cheile de la birouri documentele care sunt într-o primărie [sunt] foarte multe şi foarte importante şi
preluaţi conducerea municipiului.
La început au acceptat câţiva dintre ei, după ce am început să le spun la
modul concret ce trebuie să facă, s-au speriat şi n-au mai vrut să-şi asume
răspunderea spunând „Dom'le nu plecaţi, tre' să rămâneţi cu noi aicea să ne
învăţaţi ce să facem, cui să ne adresăm pentru că noi nu ştim".
Am rămas acolo, se făcuse spre miezul nopţii când deja afară au început
să se audă împuşcături şi veneau diverşi indivizi şi ne spuneau că intră, că au
intrat teroriştii în oraş, că trag în oameni, că de la balconul din blocul... trage
cineva cu mitraliera. Au început să sune telefoanele şi cineva de la capul firului
să spună sunt cutare, uite de la blocul... se trage cu mitraliera nu ştiu unde, că
apa este otrăvită cu cianură furată de la Contactoare de la acoperiri metalice, că
în salvări există terorişti care merg prin oraş şi trag din salvări. S-a creat într-o
oră o panică extraordinară şi în situaţia asta am apelat la cei de lângă mine.
Mi-a venit ideea şi am sunat la Armata a 2-a pentru că îl cunoşteam pe
domnul general Dândăreanu, comandantul armatei - ne întâlnisem la atâtea
analize la judeţ - şi l-am rugat să mă ajute să-mi dea un pluton-două să asigur
securitatea sediului primăriei municipiului de unde puteam să desfăşurăm
activitate, pentru ca să rezolvăm problemele municipiului. Am cunoscut un
ofiţer, maior atunci, maiorul Tamovski, care a trimis două plutoane cu un
locotenent, plutoane înarmate cu militari şi au preluat asigurarea securităţii
sediului.
Împreună cu alţi cetăţeni, printre care domnul colonel Istrate care era la
pensie, dar care a venit cu gând să ajute pe cei care preluaseră puterea să
preîntâmpine evenimente nedorite ... [frază neterminată]. Cum să facem să
preîntâmpinăm situaţiile grave în oraş, adică accident[ele]. Mă refer la asta cu
salvările în care spuneau că sunt terorişti şi că trag în populaţie. Şi la ideea
dumnealui şi a mea am făcut nişte filtre la străzile principale - Unirii, Nicolae
Bălcescu, Independenţei - cu revoluţionari care opreau toate maşinile şi mai
ales pe cele ale salvării şi am dat prin telefon la Salvare un cuvânt sub formă de
parolă şi noi am trimis oameni acolo, 6-7 oameni mai pregătiţi, de la Gărzile
Patriotice, care ştiau acest cuvânt, era o parolă, ca să verifice dacă maşina
Salvării respective este condusă de cine trebuie sau dacă nu, [adică, dacă] este
preluată de altcineva care nu trebuia. Astea toate numai ca să preîntâmpinăm
teama şi teroarea care se răspândiseră în oraş: cum că „sunt terorişti".
De asemenea, am început să dau - era noapte spre dimineaţă - am început
să dau telefoane la întreprinderi. Pe vremea aceea la fiecare întreprindere erau
ofiţeri de serviciu. Şi am chemat pe cineva din cadrele de răspundere de la
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[Fabrica de] lapte, de la direcţia comercială, de la Întreprinderea de
industrializare a cărnii, ca să îi conving că trebuie să mobilizeze, să organizeze,
să scoată pc piaţă, a doua zi, produse alimentare. Pentru că era o problemă asta!
Lumea [era] speriată, nu se mai mişca nimic în oraş. Am sunat la poştă,
am cerut să vorbesc cu inginerul şef Rosemberg, şi l-am rugat să mă ajute să
vorbim în oraş, prin staţia de amplificare a oraşului să le spunem buletinul de
analiză a apei. Am rugat să-mi dea un buletin de analiză a apei foarte recent, să
spunem la populaţie că apa nu este otrăvită şi că e nejustificată teama asta
extraordinară. Tot prin staţie i-am rugat pe toţi cetăţenii să se grupeze şi să
controleze intrările la blocuri pentru că se zvonise că au intrat teroriştii în
blocuri, s-au suit cu arme în balcoane sau pe bloc şi de acolo trag.
Teama era foarte puternic amplificată deoarece la intrarea în oraş dinspre
Ploieşti, în capul străzii Unirii se auzeau foarte multe împuşcături. Trăgeau
militarii de la Armata a 2-a peste stradă. Şi peste stradă era altă unitate militară,
de la Geofizică. Se făcuse aşa un adevărat război acolo! Cetăţenii erau extrem
de înspăimântaţi. Am sunat din nou la domnul general Dândăreanu. N-am mai
reuşit să vorbesc cu el, pentru că şi acolo erau nişte frământări încât dumnealui
a fost izolat, n-a mai fost lăsat să vorbească la telefon şi a preluat altcineva
conducerea. Mi-aduc aminte îl chema colonelul Păştinică, acuma este general
în rezervă. Am vorbit, i-am rugat să clarifice situaţia asta cu împuşcături în tot
oraşul şi cu teama formidabilă că sunt terorişti. M-am străduit cât am putut să
opresc înverşunarea asta cu care se susţinea ideea teroriştilor.
Lângă clădirea primăriei, la vreo 500 metri, este o clădire înaltă arhivele statului. Acolo sunt documente foarte importante. Am căutat pe la
Întreprinderea de sârmă voluntari ca să-i aduc să asigure ca să zic aşa paza,
securitatea la clădirea arhivelor.
În centru, la tribunalul judeţean care este clădire istorică, datorită faptului
că s-a tras cu arme cu pastile, cu gloanţe, cu trasoare, a luat foc notariatul şi ...
incendiu extraordinar. Au venit pompierii la alarma făcută, am reuşit să-l
stingem, dar nu mai putea să funcţioneze nici tribunalul, nici notariatul care era
în incinta tribunalului. În zilele următoare, împreună cu domnul judecător
Pană, care era preşedintele tribunalului, am hotărât în consiliu ...
Fac o paranteză: în noaptea aceea, spre sfârşitul nopţii, spre dimineaţă,
cei care constituiseră consiliul ăsta al Frontului Salvării Naţionale la municipiu
m-au ales preşedinte. În noaptea aceea spre dimineaţă, după multe discuţii şi
tergiversări, cei care au spus că „dom'le tre' să rămâneţi aicea" au zis „dom'le
vă numim pe dvs. preşedinte al Consiliului Frontului Salvării Naţionale al
municipiului şi împreună cu dvs. să asigurăm viaţa normală în municipiu". Din
această calitate am acţionat în mod deosebit şi am şi fost foarte mult ajutat de v-am zis - cetăţenii care erau ofiţeri în rezervă. Venise locotenentul care
asigura securitatea cu militarii, alţi cetăţeni, cunoscuţi de prin întreprinderile de
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la Buzău. Mă cunoşteau foarte mulţi pentru că lucrasem cu ei. Şi deci am
asigurat şi alimentarea oraşului, apa rece, apa caldă de la staţia de termoficare.
La spitalul judeţean, la fel, am ajutat voluntarii ca să asigurăm [paza şi
ordinea] ... Şi acolo este un bazin cu apă, la spital - ăla despre care se spunea că
fusese apa otrăvită. S-au dus voluntari să-l păzească. Au început să sosească
răniţi la spitalul judeţean. Tensiune foarte mare.
Am avut şi un caz cu o fată şocată, o fată care s-a speriat de împuşcături
şi ţipa tot timpul, a intrat în clădirea primăriei ţipând şi militarii care erau şi ei
obosiţi s-au speriat şi toţi aveau gloanţe, deci aveau arme cu cartuşe de război.
Mare pericol a fost atunci să nu se creeze busculadă şi să tragă unii într-alţii.
[Revine:] Datorită împuşcăturilor din oraş, cetăţenii s-au speriat, unii
foarte tare. O fată de vreo 20 şi ceva de ani s-a speriat foarte tare, deci era
absolut şocată. Ţipa tot timpul tare şi a intrat în clădirea primăriei. Militarii au
reacţionat în sensul că au crezut că e o diversiune şi toţi [erau] cu armele şi
cartuşele de război. A fost un mare pericol să nu se întâmple o nenorocire
atunci. Am luat-o şi am pus-o într-un birou şi de acolo am chemat salvarea şi a
dus-o la spital.
De acuma m-am gândit că problema acestei panici create în oraş este
foarte gravă, ştiind că cetăţenii atunci când sunt în panică, comit fapte
reprobabile. Şi am căutat ziarişti de la „Viaţa Buzăului" - cum era atunci [pentru a putea transmite informaţii populaţiei prin intermediul presei scrise].
M-am pus de acord cu domnul doctor Ion Vasile - el fusese ales [vice-]
preşedintele Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale. L-am invitat
să vină cu domnul maior, căpitan atunci, Radu Aurelian care era preşedintele
Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale şi doctorul Vasile era
vicepreşedinte, să ne punem acord, municipiul cu judeţul, ce acţiuni facem. Şi
am discutat.
Dumnealor s-au dus acolo la judeţ. Acolo au izbucnit nişte conflicte între
cei care erau în clădirea fostului sediu al Comitetului Judeţean de Partid şi unii
care au venit de afară, şi cei de la gărzile patriotice. Au tras unii într-alţii şi au
fost morţi. Se pare că vreo I O- I 1 morţi au fost.
Evenimentele se succedau cu repeziciune! V-am spus de incendiul de la
tribunal. Împreună cu preşedintele tribunalului domnul Pană şi cu ceilalţi
membri ai Consiliului Municipal al Frontului Salvării Naţionale am stabilit să
se mute tribunalul. Am împărţit casa de cultură a sindicatelor în două şi să se
mute tribunalul într-o jumătate şi casa de cultură să funcţioneze în cealaltă
jumătate. Iar notariatul, care era incendiat cu documentele arse, să se mute în
spaţiile fostelor birouri pentru audienţe acordate cetăţenilor, de pe strada Cuza
Vodă, deasupra librăriei, la etajul I. Erau vreo 4 birouri acolo pe care le ştiam
şi am mutat notariatul acolo unde a funcţionat vreo 2 ani de zile până s-a
construit, s-a reparat clădirea tribunalului.
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De-acuma, după ce am început să dăm primele comunicate, s-au luat
unele măsuri. Am stabilit să se noteze toate telefoanele pe care le primeam şi
informaţiile astea să se verifice dacă sunt autentice, dacă sunt diversiuni,
deoarece multe au fost diversiuni. Asta cu apa care venea de 3-4 ori pe zi ca să
creeze panică în oraş a fost o diversiune, că s-a tras de la nu ştiu ce balcon cu
mitraliera, la fel, a fost o diversiune. S-a tras - dar v-am spus - în câteva locuri!
Nu chiar aşa pe fiecare stradă. Şi cu timpul a început să se mai micşoreze
panica aceasta.
Dar acum, la fiecare şedinţă - pentru că făceam la fiecare şedinţă analiza
a ceea ce-am făcut şi [planificarea a ceea] ce urma să facem - acolo la Consiliul
Municipal al Frontului Salvării Naţionale au început să apară fenomene foarte
de nedorit aşa: discuţii, certuri ... Erau cetăţeni care voiau să vină ei să preia
conducerea municipiului, să-i înlăture pe cei care erau deja şi care începuseră
să acţioneze. Discuţii foarte dure precum: să scoatem tot ce-a fost pentru export
în piaţa publică - am scos; să scoatem produse lactate, să scoatem caşcaval am scos! Şi s-a ajuns ... la un moment dat cineva a lansat [ideea] ca să
repartizăm apartamentele care sunt construite, în curs de finalizare, să le
repartizăm la revoluţionari. Eu m-am ridicat şi am spus că e o problemă pe care
noi nu putem s-o vorbim acuma, s-o discutăm pentru că aceste apartamente în
curs de construcţie şi cele care sunt în curs de finalizare aparţin celor care au
casele demolate în municipiu [pe locul cărora s-au construit acele blocuri]. Şi
ci trebuie să se mute în ele, sunt ale lor şi nu avem competenţa [să le
distribuim]. Nu există lege la momentul ăsta - întrucât se comunicase că toate
legile s-au suspendat - să facem aşa ceva.
N-am fost de acord cu discutarea şi, mă rog, repartizarea apartamentelor
pe propuneri [criterii] pe care le făceau unii. Am vorbit această chestiune şi cu
Consiliul Judeţean şi, la fel, s-a stabilit că această problemă nu se poate discuta
decât după ce se verifică lucrurile, [şi ca noi] să ne ocupăm de problemele
curente.
Am intrat în conflict cu cei care voiau să-şi impună [părerile] despre
măsurile pe care le stabilisem ca să asigurăm ordinea în oraş. Voiau să vină cu
alte măsuri. Şi am zis „Dom'le, bine! Foarte bine! Dacă vreţi, vă [şi] asumaţi
răspunderea pentru ceea ce vreţi să faceţi ... Facem registru, notaţi ce dispoziţii
daţi, vă asumaţi răspunderea şi pentru consecinţe! Nu aşa, vine un cineva şi
propune, dacă se întâmplă ceva rău, răspunde altcineva".
De aici, discuţiile astea au fost foarte dure şi în data de 12 ianuarie, în
toată această perioadă, deci de la 22 decembrie şi până în 12 ianuarie aproape
tot timpul am stat în sediu. Mă duceam, ca să zic aşa, fugitiv, până acasă să mă
schimb, însoţit de 4-5 dintre cei cu care lucram acolo şi veneam repede.
Dormeam noi o oră, stătea altcineva [de schimb]. Mai erau şi alţii care, la fel. ..
era o permanenţă, ca să zic aşa de serviciu. [Erau permanent câte] 4-5 din
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Pe 12 ianuarie [ 1990], dacă vă amintiţi a fost o şedinţă la Bucureşti în
care s-a hotărât scoaterea partidului [Partidului Comunist Român] în afara
legii. Imediat în ţară, după chestia asta a început o stare de spirit extrem de
dură şi de puternică împotriva celor care erau membri de partid. La noi la
municipiu s-a manifestat această chestiune, „afară cu toţi care sunteţi membri
de partid", „ieşiţi afară de aicea" din„. şi, mă rog, cei care voiau să preia
conducerea municipiului, care era deja stabilită la momentul ăsta pentru că în
acord cu domnul Radu Aurelian şi cu domnul doctor Ion Vasile stabilisem deja
un primar al municipiului, domnul Petre Partal, care să-şi preia problemele
municipiului şi Frontul Salvării Naţionale a municipiului să rezolve lucrurile
mai deosebite, ca să zic aşa. Ei„. nu, acestora nu le convenea şi voiau să
producă iar schimbări. Deci era un pas spre dezordine şi spre haos pentru că
acolo unde sunt mai mulţi care iau decizii nu se rezolvă nimic. Şi în situaţia
asta, fiind şi în starea în care eram, a venit cineva după mine şi m-a chemat pe
data de 13 [ianuarie 1990] foarte de dimineaţă şi mi-au spus că se hotărăşte în
consiliu, se iau nişte hotărâri care nu sunt acelea pe care le-am stabilit zilele
trecute, aşa bolnav cum eram, m-am dus, şi am spus dom'le eu nu mai răspund
de ce hotărâri luaţi, uitaţi cheile, toate documentele care erau închise în fişet şi
în birouri, şi vă asumaţi răspunderea pentru ce decizii luaţi. Asta pe data de 13
ianuarie, după care am plecat. Deci nu m-am mai dus, deşi m-au chemat şi au
insistat să revin, le-am spus nu, din moment ce v-aţi asumat răspunderea,
răspundeţi în continuare de tot ceea ce faceţi. Şi aşa s-a terminat.
Vreau să vă spun că în această perioadă, deci începând din 21-22
decembrie 1989, până în data de 13 ianuarie 1990, au fost în tumultul acesta şi
anumiţi cetăţeni suspecţi. Deci în consiliu, în primul consiliu, au fost vreo 2 sau
3, ca în momentul în care eu i-am rugat pe fiecare să spună identitatea, cum vă
numiţi, de unde sunteţi, ce-aţi făcut până acuma, să ştie lumea cu cine are de-a
face şi aceştia n-au vrut să spună. La insistenţele foarte mari ale celorlalţi
membri ai consiliului, [au răspuns:] „Dom'le eu sunt din Vâlcea", „Eu sunt din
Teleorman". Păi ce căutaţi aici, ce căutaţi la Buzău? Şi mai ales aceia erau
turbulenţi. Şi aceştia au fost îndepărtaţi din consiliu: 2 sau 3 au fost.
Au mai fost şi situaţii foarte grave pentru că militarii care erau în jurul
clădirii şi asigurau paza nu„. deci militarilor nu li se asigura în fiecare zi hrana.
Şi am apelat la vecinii din jurul primăriei. Şi acei vecini au adus mâncare, dar
unii le-au dat şi băuturi. Şi când se întâmplă ca militarii cu arme să consume şi
băuturi, lucrurile sunt foarte grave. Am interzis această chestiune, în sensul că
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hrana se dă centralizat, fără băuturi şi fără ... şi din cauza asta am intrat în
conflict cu unii care erau ... [frază neterminată].
A fost... am considerat că mi-am îndeplinit o datorie şi că am făcut ce
trebuia în sensul ca să trăim această schimbare formidabilă fără să avem
evenimente grave, probleme deosebite, pentru că, aşa, ca o concluzie, la vârsta
aceea eram şi eu foarte tânăr. Deci aveam 40 şi ceva de ani. La data de
decembrie '89 - 42 de ani. Nu ... cu multe lucruri nu am fost de acord înainte de
'89, cu toate că lucram în instituţie, de multe ori am intrat în conflict cu unii
şefi. Nu că acum fac eu pe grozavul, dar efectiv n-am fost de acord cu unele
chestiuni pentru că eu eram, ca să zic aşa, fiu de ţăran care am învăţat carte,
ştiam bine nişte lucruri, nu trebuia să le citesc din cărţi, ce înseamnă viaţa
românilor şi unele lucruri erau aberante, A-BE-RAN-TE. Toate teoriile astea
nu noua revoluţie agrară şi cu asta [etc.], eu nu mi le-am însuşit şi există
documente unde se precizează clar ce poziţie am avut şi pentru care am intrat
în conflict cu şefii.
Părerea mea este că la nivelul judeţului erau foarte mulţi oameni care nu
erau de acord cu nişte măsuri luate, dar mergeau aşa în virtutea inerţiei şi
aşteptau această schimbare. Şi eu am aşteptat această schimbare cu mari
speranţe şi de-asta am şi stat acolo, la un moment dat [fiind] foarte periculos.
Dar la modul foarte sincer: doream ca această schimbare să aducă un plus de
bine la români, nu rău, din ce în ce mai rău. Deci, asta am: o dezamăgire. Şi cu
toate că acuma, după 20 de ani, mă rog am fost invitat, am primit şi certificat
de revoluţionar, n-am luat nimic şi nu ştiu, nu cred că o să iau vreodată ceva
pentru că am considerat că a fost o chestiune de datorie ca oricare cetăţean care
trăieşte în ţara asta.
Am unele regrete că poate n-am făcut totdeauna tot ce trebuia şi n-am
făcut cel mai bine ce trebuia să fac. Poate că trebuia să fiu mai ferm, mai
hotărât, mai tenace în unele situaţii. Dar a fost destul de greu şi chiar periculos.
Pentru că la noi la municipiu nu s-a întâmplat să moară oameni, dar în oraş au
murit oameni 45 . Şi în centru lângă sediul consiliului, şi la Romcarbon, este o
uzină de mase plastice, s-au împuşcat între ei şi în alte locuri.

45

Persoane care au decedat în diverse zone ale oraşului Buzău (date luate ele pe
www.portal11lrcvol111iei.ro, accesat în decembrie 2010):
Ciortan Florica (Profesie: Impiegat de mişcare la Transbuz; Data naşterii: 04.04.1938;
Data morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, în drum spre serviciu; Cauza:
Împuşcată în tot corpul);
Ciulin Alexandru (Profesie: Muncitor la Uzina Mecanică Buzău; Locul morţii: Buzău,
zona Fabricii de Mase Plastice; Cauza: Împuşcat în ficat);
Constantin Ion (Profesie: Şofer; Data naşterii: 17.01.1946; Locul naşterii: Buzău; Data
morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău; Cauza: Împuşcat);
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Vă rugăm să ne spuneţi mai multe despre oraşul-martir Buzău.
Gheorghe Mirică: Buzăul, la momentul decembrie '89, era o platformă
economică foarte importantă în economia României. [Enumăr] numai câteva
date: se prelucrau peste 300.000 de tone de metal în Buzău. Erau unităţi
economice care aveau 7-8 mii de oameni, se realiza utilaj chimic pentru export
inclusiv pentru centrala nucleară de la Cernavodă. La mase plastice se
prelucrau produse cu înalt grad prelucrare - muncă complexă şi exista şi un
atelier de producţie specială, pentru filtre şi măşti pentru gaze care făcea export
foarte rentabil pentru România. La Întreprinderea de contactoare se producea
echipament electro-tehnic care se vindea foarte bine la export. Era o populaţie
muncitorească calificată şi foarte calificată. Buzăul avea singura întreprindere
din România unde se fabricau produse pentru întreţinerea infrastructurii CFR şi
metrou, echipament rulant. Ingineri, tehnicieni, cercetători. Erau 5 staţiuni de
cercetare ştiinţifică şi în domeniul agriculturii, şi în domeniul zootehniei, şi în
domeniul industrial. Din această cauză, Buzăul era un punct strategic
important. Aşa se explică că acolo era Armata a 2-a, una din punctele, deci
zonele foarte importante [din punct de vedere] strategic din România.
Cred că în cursul evenimentelor din decembrie, la Buzău a existat un
mare interes, să se rezolve într-un anumit fel situaţia. Mi-am dat seama de asta
şi eu doream să se schimbe, şi să se schimbe în bine şi fără pierderi. Eu spun şi
o să spun tot timpul că schimbarea pe care am făcut-o nu trebuia să aibă
consecinţe grave pe plan ... [frază neterminată]. Deci nu trebuia să distrugem
baza tehnico-materială a agriculturii, trebuia s-o păstrăm, s-o perfecţionăm ... o

Hagima Dorin (Profesie: Căpitan MApN; Data naşterii: 22.01.1953; Locul naşterii:
Buzău; Data morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, în dreptul Episcopiei, într-un
autoturism; Cauza: Împuşcat în cap şi braţul drept; Vinovaţi: Cadre dintr-o patrulă a
miliţiei);

Stan Costel (Profesie: Gravor la Fabrica de Sticlă „Perla" Buzău; Data naşterii:
29.07.1958; Data morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău; Cauza: Împuşcat în
abdomen);
Tisaianu Nicolae (Profesie: Maistru la IJBPS - Mica Industrie; Data naşterii: 20.10.1939;
Data morţii: 25 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, în incinta întreprinderii; Cauza:
Împuşcat în inimă);
Vlad Constantin (Profesie: Muncitor la Centralele Termice; Data naşterii: 26.05.1933;
Data morţii: 24 decembrie 1989; Locul morţii: Buzău, zona Întreprinderii Chimica; Cauza:
Împuşcat în inimă; Vinovaţi: Un ofiţer din Gărzile Patriotice, Socol Costel, a fost închis 7
luni);
Marin Săndel (Profesie: Locotenent de securitate prezent în această listă în calitate de:
Decedat în legătură cu evenimentele şi nu în calitate de erou martir; Data morţii: Locul morţii: Buzău, în dreptul Episcopiei Buzău, într-un autoturism; Cauza: Împuşcat cu
o rafală de pistol-mitralieră; Vinovaţi: Cadre dintr-o patrulă a miliţiei).
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pierdere fantastică. Nu trebuia să distrugem ce era în unităţile economice de la
Buzău, trebuia să dezvoltăm, să retehnologizăm şi să producem mai departe,
trebuia să păstrăm cu mare preţ forţa de muncă forte calificată care era, în jur
de cel puţin I O- I 5 mii de specialişti de înaltă clasă au fost în vremea aceea la
Buzău: ingineri, tehnicieni, meseriaşi adevăraţi, care lucraseră 40 de ani în
industrie şi care ştiau ce să facă şi cum să facă, ei nu se mai ... [frază
neterminată]. [Cum] să faci peste noapte o populaţie din asta? S-a pierdut!
Agricultura Buzăului era extraordinară. Buzăul produce de toate, şi
cereale, şi pomicultură şi viticultură, şi legume. Era staţiunea de cercetări
legumicole de la Buzău care a creat soiuri de legume în ţară şi la export. Deci
este păcat că nu s-a conservat, că nu s-a păstrat, nu s-a preluat mai departe.
Şi caracteristic: a fost că lupta aceasta de transformare s-a făcut cu
pierderi de vieţi omeneşti şi cu sacrificii foarte mari. Au murit oameni, răniţi,
împuşcaţi. Eu ştiam lucrurile astea şi de aceea m-am străduit cât am putut să
preîntâmpin şi, mulţumesc lui Dumnezeu, că la municipiu n-am avut [victime],
deşi era cât pe-aci să am. Când a intrat fata aia ţipând în sediu ăştia au încărcat
armele şi era să tragă unii într-alţii. Puţin a lipsit...
Domnul Eugen Constantinescu 46 , pe care îl cunosc de foarte mulţi ani,
este un om foarte pregătit. Şi credibil. A fost ani de zile directorul Muzeului
Judeţean şi voiam să vadă lumea, să asculte şi să audă nişte lucruri certe, clare,
nu ambiguităţi. Şi într-o măsură oarecare eu zic că am reuşit. Dacă o să căutăm
mai cu atenţie, am impresia că există înregistrarea comunicatelor pe care le-am
transmis la staţia de amplificare din municipiul Buzău, de la birou. Deci mi-am
făcut comunicatul şi vorbeam la telefon şi se auzea în tot oraşul. Ca să vezi
oameni fugind pe stradă şi că-şi dau unii în cap la alţii, vă spun, este îngrozitor,
îngrozitor. Femei, copii, şcolile paralizate - deci m-am străduit cât am putut să
limitez nişte momente care puteau să degenereze în lupte de stradă la un
moment dat. Ăsta era cel mai periculos. Eu zic că aşa cât de cât am reuşit.

Resume
Cinq interviews sur Ies evenements de Decembre 1989 se sont tenues a
Musee du Comte de Buzau, a la veille de feter Ies 20 ans depuis la Revolution
roumaine. Nous avons lance un projet video pour faire enregistrer Ies
temoignages de ceux qui ont pris part a ces evenements a chaud dans la ville de
Buzau. Les cnregistrements video ont ete realises jusque a nos jour, en trois
etapes: a l'automne 2009, a l'ete et a l'automne de 2010.
Prin intermediul domnului E.-M. Constantinescu, Muzeul Judeţean Buzău a luat contact în
vederea acestui interviu cu domunul Gheorghe Mirică.
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ont ete menees au Musee du Comte de Buzau, comme suit:
L'interview No. 1, en date du 3010912009 contient le temoignage de
Emanoil Pandele (Decembre 1989: retraite, âge de 65 ans).
L'interview No. 2, en date du 10/11/2009, contient le temoignage de
Tudorei Lascar (Decembre 1989: cook, âge de 34 ans).
L'interview No. 3, en date du 23/07/2010, contient le temoignage de
Lionel Zosmer (Decembre 1989: d'etudiant, âge de 27 ans).
L'interview No. 4, en date du 23/07/2010, contient le temoignage de
Eugen-Marius Constantinescu (Decembre 1989: l'archeologue, directeur du
Musee du Comte de Buzau, âge de 46 ans).
L'interview No. 5, en date du 22/11/2010, contient le temoignage de
Gheorghe Mirica (Decembre 1989: premier - vice-president de la Conseil
Populaire Municipal de Buzau, âge de 42 ans).
Les textes de ces videos qui sont presentees dans cet article precisement
de rendre Ies temoignages des personnes interrogees ont pris part dans Ies
evenements de Decern bre 1989 dans di verses parties de la vi lle de Buzau. Pour
faciliter leur lecture, j'ai insere entre crochets "[]" Ies mots et Ies phrases qui
celles va sans dire. Aussi a cette fin sont le ciblage des mon interventions pour
guider le interlocuteur.
Ce projet d'histoire orale de la recherche reste ouverte et nous esperons
qu'a l'avenir, sans beaucoup plus de succes, d'enrichir Ies archives audio-video
de Musee du Comte de Buzau.
Le projet vise a reconstruire le moral, Ies attitudes individuelles et
collectives des gens du Buzau en Decembre 1989, la motivation personnelle
pour participer a la revolution, l'etablissement des evenements dans un role
majeur dans la determination de sortie dans Ies rues des individus et la
communaute, le comportement des masses pendant la revolution. En ce qui
concerne l'enquete de recherche methodologique a ete menee par la methode de
l'interview orale nondirectiv (commence la discussion a un defaut, mais elle est
flexible selon Ies reponses des sujets).
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LUIZA ASA VETEI
artist plastic

Doina CIOBANU
În ultimii ani, 2009-2010 patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău s-a
prin generozitatea artistei plastice Luiza Asavetei - cetăţean austriac
de origine română.
Doamna Asavetei a părăsit România la sfârşitul anilor '70 şi după lungi
peregrinări prin statele Europei s-a stabilit în Austria - Viena. Aici a desfăşurat
o activitate de profesoară şi s-a implicat activ în viaţa culturală de la Ambasada
României. Energică şi generoasă a organizat expoziţii, a ţinut conferinţe pe
teme culturale şi a fost sufletul publicaţiei în limba română „Grai Românesc".
În toată perioada a urmărit cu dragoste şi perseverenţă tot ce se întâmplă
în România şi în întreaga Europă, făcând analize pertinente în ce priveşte viaţa
artistică, culturală şi politică. Deşi nu este buzoiancă, doamna, impresionată de
meleagurile noastre a făcut o mare donaţie Muzeului Judeţean şi anume lucrări
de pictură în ulei pe pânză, ulei pe carton, grafică, aquarele şi miniaturi, într-o
tematică foarte variată.
Pentru o cunoaştere completă a activităţii doamnei Luiza Asavetei oferim
câteva date biografice.
S-a născut În 1930 la Călăraşi, România.
I. Studii:
1937 - 1950 - Şcoala generală şi Liceul În Călăraşi;
1950 - 1968 - Diverse cursuri de specializare de: artă decorativă;
scenografie; fotografie; cosmetică; şi paralel studiul picturii în atelierul
renumitului profesor Traian Apostolescu;
1968-1971 - Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universităţii din
îmbogăţit

Bucureşti.

li. Activitatea didactică:
1971 - 1978 - profesoară de

case de

cultură

din

1980- 1990 - profesoară de

Analele

Buzăului

artă

la diferite

şcoli

generale

şi

la diferite

Bucureşti;
artă

În diferite case de

II, Buzău, 2010, p. 295 - 305.
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III. Activitatea artistică:
1978-2002: 76 expoziţii personale de artă în: România, Austria, Belgia,
SUA, Canada. În 1988 - Prix Prestige Europeen - SEIMP - Belgia.
Expoziţii

de

artă plastică

- Luiza Asavetei

1958 - Expoziţii de grup „Bienale", Casa de creaţie Bucureşti, sub
conducerea criticului de artă domnul Ion Tătaru (tehnica: pictură în ulei,
grafica);
1966 - Expozi,fi.e de grup „Scenografie", (proiect pentru piesa de teatru) sub
conducerea profesorului Prahase, la parcul Herăstrau din Bucureşti;
1968 - Expoziţie personală „Peisaje de flori' la Primăria oraşului CălăraŞi /alomi,ta (tehnica: pictură în ulei);
1971 - Expoziţie personală „Pictură de şevalet", la Atelierul Tineretului din
Bucureşti. Catalogul expoziţiei executat de U.A.P.- secţia tineret;
Din 1971 şi până în 1978, am deschis expoziţii în.fiecare an, la Casa de
cultură „Mircea Vodă" a sectorului 4 din BucureŞti.
1971 - Expoziţie de pictură „Primăvara oraşului BucureŞti", (tehnică: pictură
în ulei);
1971 - Expoziţie în cinstea zilei internaţionale a Femeii, (tehnică: grafică);
1972 - Expoziţie de artă „Ziua internaţională a sănătăţii", (tehnică: grafică);
1972 - Expoziţie „Ziua mamei şi a copilului", (tehnică: grafică);
1972 - Expoziţie „ Compoziţii şi portrete, ciclul viaţa", (tehnică: pictură în
ulei, pe carton);
1972 - Expoziţie „Peisaje şi flori" la Casa de cultură a sectorului 3 din
Bucureşti, (tehnică: pictură în ulei);
1973 - Expoziţie „Peisajele patriei", (tehnică: pictură în ulei);
1973 - Expoziţia „Anotimpurilor", (tehnică: pictură în ulei);
1974 - Expoziţie „Florile anotimpurilor", (tehnică: aquarelă, grafică);
1974 - Expoziţie „Peisajele ţării", la cinema Dacia din Târgu - Jiu.
Comentariu de domnul Cornel Baca, la „ Gazeta Gorjului", (tehnică: pictură
în ulei);
1975 - Expoziţie „Peisajele oraşului Bucureşti", (tehnică: pictură în ulei);
1975 -Expoziţie „Portrete, Oameni dragi", (tehnică: grafică);
1975 - Expoziţie „Peisaje şi flori", Foaierul Teatrului Municipal din Lugoj.
Comentariu de Radu Melnic la ziarul local din Lugoj, (tehnică: pictură în ulei
şi aquarelă);

„ Compoziţie - Peisaje", la Muzeul Banatului din
(tehnică: pictură în ulei);
1975 -

Expoziţie
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1975 - Expoziţie (diverse teme) la Institutul de Geriatrie „Ana Aslan" din
Otopeni, (tehnică: pictură în ulei, grafică şi artă decorativă);
1975 - Expoziţie „ Florile anotimpurilor", la spitalul Fundeni;
1976 - Expoziţie „Femeia româncă" - costume româneşti, (tehnică: pictură pe
sticlă);

1976 -

Expoziţie

„Peisaje

şi

flori", la Clubul Sindicatelor din

Construcţii,

Bucureşti, (tehnică: aquarelă);

1976 -

Expoziţie

„ Teme generale", la sala de

festivităţi

a Cantinelor din

Buziaş, (tehnică: pictură

în ulei, aquarelă);
„Teme selecţionate", la Casa Universităţilor din Bucureşti,
(tehnică: pictură în ulei);
1976 - Expoziţie (diverse teme) la Institutul de Geriatrie „Ana Aslan" din
Otopeni, (tehnică: pictură în ulei, grafică şi artă decorativă);
1977 - Expoziţie „Munca la ţară", (tehnică: pictură pe sticlă, artă
1976 -

Expoziţie

decorativă);

1977 1977 -

Expoziţie
Expoziţie

„Anotimpuri în compoziţie", (tehnică: pictură în ulei);
de grup cu elevii săi, la Clubul Sindicatelor din Construcţii -

Bucureşti;

1977 - Expoziţie (diverse teme) la Institutul de Geriatrie „Ana Aslan" din
Otopeni, (tehnică: pictură în ulei, grafică şi artă decorativă);
1978 - Expoziţie „Desene - Pictură -Artă decorativă"; la Casa de Cultură a
sectorului 6, din Bucureşti, (tehnică: pictură în ulei, tuş şi pe sticlă);
1978 - Expoziţie (diverse teme) la Institutul de Geriatrie „Ana As lan" din
Otopeni, (tehnică: pictură în ulei, grafică şi artă decorativă);
1979 - Expoziţie de grup, pictură, la Kolpinghaus, Kăln, (tehnică: pictură în
ulei, aquarelă);
1979- Expoziţie de icoane „Die Buntewelt", la Thomaskirche, Kăln, (tehnică:
pictură pe sticlă şi lemn);
1979 - Expoziţie de icoane „Die Buntewelt", la Biserica evanghelică luterană Weissfrauenkirche, Frankfurt, Main, (tehnică: pictură pe sticlă şi
lemn);
1979 - Omagiul zilei de 24 Ianuarie, la Asociaţia Culturală Română „Casa
Română" din Kăln, (tehnică: aquarelă);
1980 - Tradiţia picturii româneşti, cu donaţia a mai multor lucrări, Casei
Române din Kăln, (tehnică: pictură în ulei);
1980 - Expoziţie de icoane la Antoniertenkirche, Kăln, (tehnică: pictură pe
sticlă);

1980 - Expoziţie de icoane şi de pictură pe sticlă, la Biserica St. Mary's
Romanian Ortodox Church, Chicago, S. V.A, (tehnică: pictură în ulei şi pe
sticlă);
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1980 - Expoziţie de pictură (diverse teme), la The Aurelia Galery, Chicago,
S. U.A, (tehnică: pictură în ulei şi aquarelă);
1981 - Expoziţie „Natură statică în ulei", Casa Română de cultură din Koln,
(tehnică: pictură în ulei);
1981 - Expoziţie de peisaje, de flori şi pictură pe sticlă, la Asociaţia Culturală
Românească, Koln, (tehnică: pictură în ulei şi aquarelă);
1981 - Expoziţie de icoane în cabinetul Dr. Md. Ştefănescu, Koln, (tehnică:
pictură pe sticlă);
1981 - Expoziţie de aquarelă în cabinetul Dr. Md. Ştefănescu, Koln, (tehnică:
aquarelă);

1981 - Expoziţie de pictură cu naturi statice şi flori, în cabinetul Dr. Md.
Capra, Koln, (tehnică: aquarelă şi pictură in ulei);
1981 - Expoziţie de grafică la Galeria Lubkin, în oraşul Minden, Germania;
(tehnică: aquarelă şi pictură in ulei)
1981 - Expoziţie de peisaje in ulei şi aquarelă la Galeria Kaffee Museum,
Viena, (tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
1981 - Expoziţie de peisaje în cabinetul Dr. Md. Richard Dietrich, Viena,
(tehnică: aquarelă);

1982 - Expoziţie de grafică (flori şi peisaje), în oraşul Porta Westfalika,
Germania, (tehnică: aquarelă şi pictură in ulei);
1982 - Expoziţie de aquarelă în cabinetul Dr. Md. Richard Dietrich, Viena,
(tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
1983 - Expoziţie de peisaje şi compoziţie în cabinetul Dr. Md. Richard
Dietrich, Viena; (tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
1984 - Expoziţie de pictură pe sticlă în cabinetul Dr. Md. Richard Dietrich,
Viena, (tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
1984 - Expoziţie de icoane pe sticlă şi pe lemn, cu ocazia sărbătorilor de
Paşti, la Institutul BMV, Krems, Austria, (tehnică: pictură în ulei şi pe sticlă);
1972-1982: participări la 12 Bienale de artă plastică modernă şi
contemporană ale UFACSl (Union Feminine Artistique et Culturelle - Salons
lnternationaux) la Clermont-Ferrand şi Vichy-Franţa; Bienala de artă plastică
Liege (Belgia, 1984), Bienala Internaţională Ex-libris (St.Niklas - Belgia,
1989, 2001; Brunico - Italia, 2003);
1985 - Expoziţie de pictură „Peisaje şi flori", la Galeria Pudroschi, Viena,
(tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
1986 - Expoziţie de pictură cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, la
Nachbarschaftshilffeyentrum, Viena, (tehnică: pictură în ulei);
I986 - Expoziţie de pictură „Peisaje şi flori", la Galeria Pudroschi, Viena,
(tehnică: aquarelă şi pictură în ulei);
I987 - Expoziţie de flori, în aquarelă, la Galeria Bezirksmuseum Marahilf,
Gumpendorf, Viena, (tehnică: pictură în ulei);
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1987 - Expoziţie de icoane şi pictură pe sticlă „ Tradiţia artei româneşti", în
sala Landeshypothekenbank, St. Polten, Austria;
1987 - Expoziţie de icoane şi miniaturi cu tema „Florileges", în sala Bisericii
St. Claret, Viena;
1987 - A primit medalia „ Bun creştin ortodox" şi „ Crucea Mireană" pentru
fiul său Asavetei Narcis, cu ocazia sărbătoririi a 80 de ani de Biserică şi
credinţă ortodoxă ( 1907 - 1987), din partea preasfinţitului Mitropolit al
României - Teoctist.
1988 - Expoziţie de icoane în Galeria Băncii Die E-este, Viena, (tehnică:
aquarelă şi pictură pe sticlă);
1989 - Bienale internaţionale de Exlibris, Sankt Niklas, Belgia;
1989 - Expoziţie de pictură retrospectivă cu tema „Natura este dragostea
mea", în sala Aula Romaniae a Centrului Cultural Român din Viena, (tehnică:
pictură în ulei);
1990 - Expoziţie de aquarele cu tema „Flori şi miniaturi", în cadrul Bisericii
Române din Viena, (tehnică: aquarelă);
1992 - Expoziţia Exlibris (tehnică: tuş, desen, aquarele);
1994 - Expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă închinată sărbătorilor de Paşte, în
sala Aula Romaniae a centrului cultural român din Viena, (tehnică: pictură în
ulei);
1994 - Expoziţie de Crăciun, Weinachtsbilder, în Galeriile Virgil Panaitescu,
Lichtensteinstrasse, din Viena, (tehnică: aquarelă);
1995 - Expoziţie de pictură de şevalet în România, la sala Asociaţiei Vatra
Românească din Bucureşti, cu ocazia lansării primului volum de poezii „ De
singurătate", (tehnică: pictură în ulei);
1996 - Expoziţie de pictură „ Flori pentru femei", în cinstea zilei de 8 Martie,
în sala Aula Romaniae a Centrului Cultural Român din Viena, (tehnică: desen,
tuş şi aquarelă);

1996 - Bienale Internaţionale - Exlibris, Sankt Niklas, Belgia;
1997 - Expoziţie de peisaje, flori şi compoziţie „ Florilege ", la
Nachbarschaftscentrum Hernals, din Viena, (tehnică: pictură în ulei şi
aquarelă);

1998 - Expoziţie retrospectivă „Dor de acasă", în sala Aula Romaniae a
Centrului Cultural Român din Viena, (tehnică: desen, tuş si ulei);
Decembrie I999 - Ianuarie 2000- Participarea la expoziţia de grup închinată
eroilor revoluţiei române, cu lucrarea „ Crăciun însângerat'', ( 10 ani de la
revoluţie), la Palatul CEC din oraşul Bucureşti; (tehnică: pictură in ulei)
2000 - Expoziţie „Rădăcini"; 1. Ilustraţie de poezie şi desen în tuş (Exlibris);
2. Vase de Cucuteni (ulei); 3. Prezentarea colecţiei personale de ceramică
românească, în sala Aula Romaniae a Centrului Cultural Român din Viena;
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2000 - Expoziţie „Rădăcini"; Desene în tuş şi aquarele (Ilustraţie de carte şi
peisaje), la Biserica Sf Nicolae, la Asociaţia românilor reprezentată de fam.
Ungureanu, în oraşul Montreal din Canada, (tehnică: aquarelă şi tuş);
2000- Participarea la festivalul „Ziua Culturii", în Montreal, Canada;
2000 - Participarea la expoziţia de grup „ Universul lui Eminescu",
organizată de prof dr. Ilie Roşianu, în Bucureşti; (tehnică: pictură în ulei)
2001 - Bienale Internaţionale - Exlibris, cu lucrările „Dafne şi Urania ",
Sankt Niklas, Belgia;
2002 - Expoziţie „300 de ani de cultură românească", organizată de Asociaţia
română, la Pallais Palfz din Viena. Participarea cu 25 de lucrări, numai artă
românească (pictură de şevalet, pictură pe sticlă). Prezentarea celor două
cărţi „Singurătate" şi „Anotimpurile veacului", şi a medaliilor „ Bun creştin
ortodox" şi „Crucea mireană" oferite fiului meu Narcis Asavetei de către
Mitropolitul României.
2002 - Donează tabloul „Dacia Română" (pictură-portret, ulei pe pânză),
Ambasadei României în Austria şi are loc prezentarea volumului de poezie
„Anotimpurile veacului".
2003 - Bienale Internaţionale - Exlibris, Muzeul de grafică din Brunico
(Tirol), Italia;
2004 - A primit cheia oraşului Călăraşi ca un omagiu al activităţii mele
artistice - culturale;
2007 - 4 aprilie, Expoziţie de desen - tuş „Medalion Luiza Asavetei". Ilustraţii
de carte, organizată de prof Cărbunar Paraschiva , la centrul de ecologie
Salonta, Bihor;
2007 - 19 august, Expoziţie de desen - tuş „Anotimpurile în desene", la
Căminul Cultural din comuna Secăşel, Bihor;
2008 - 30 mai, Expoziţia „Anotimpuri" la Casa Corpului Didactic a judeţului
Bihor, organizată de prof Cărbunar Paraschiva (Uniunea femeilor din Bihor),
în cinstea zilei femeii; (tehnică: pictură in ulei pe pânză);
2008 - Expoziţie de miniaturi (teme diferite), donaţie colecţiei Kulturant din
Viena;
Publicaţii diferite: România, Bucureşti, 1972 - 1978 - Revista Comentar şi
revista „Atelier literar", a cenaclului T. Vianu; 1975 - 1976 alte publicaţii,
articole apărute în reviste de specialitate din Freiburg, Viena şi Canada.
IV. Premii, distincţii ş.a.:
Membră a mai multor asociaţii internaţionale de artă:
- Association Internationale des Artists Professionel UNESCO - Paris;
- Berufsvereinigung der Bildenen Kiinstler, Schloss Schănbrunn - Viena;
- Service Europeenne d'Information Ministerielle (SEIMP) - Belgia;
- Maison de la Fondation Europeenne-Departament Presse et Diplomatie;
- Aşezământul Internaţional Cultural Enciclopedic - Bucureşti.
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Doamna Luiza Asavetei lucrează continuu, organizează expoziţii, scrie
poezie, face critică de artă, face donaţii, se instruieşte ca să poată oferi cât mai
mult lumii.

Abstract

Within the past two years, between 2009 - 20 I O, the collection of the
Buzău Cou11ty museum was substantially enriched by the generosity of the
plastic artist Luiza Asavetei - Austrian citizen of Romanian origin.
Mrs. Asavetei left Romania in the late seventies, and after long journeys
throughout Europe settled in Austria - Vienna. This is where she worked as a
teacher and was actively involved in the cultural life of the Romanian
Embassy. Energetic and generous, she organized exhibitions, held conferences
themes
and
was
the pillar
of
the
Romanian
on cultural
language publication "Grai Românesc" ("Romanian Speech").
During this whole time she watched lovingly and perseverently
everything that went on în Romania and în Europe in general, professionally
analysing the artistic, cultural and political life. Even though she was not born
in Buzău, Mrs. Asavetei, impressed by our lands, has made a considerable
donation to the County Museum, consisting of oii on canvas paintings, oii on
cardboard paper, graphics, water colors and miniatures, în varied thematics.

Bibliografie:
Ionel Jianou, Les artistes roumains en occident, Los Angeles, SUA 1986.
* * *, Grai românesc, anu I I, nr. I, 22 decembrie 1996.
***,Grai românesc, anul II, nr. 3(4), 5 aprilie 1997.
Date biografice oferite de doamna Luiza Asavetei.
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Cartierul

Grozăveşti,

U/P, 70 x 45 cm

Mănăstirea

Cernica,

U/P, 70 x 50 cm
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Rădăcini

tuş

tuş

pe hârtie, 22 x 30 cm

pe hârtie, 22 x 30 cm

desen

tuş

pe hârtie, 22 x 30 cm

Fete cu fluturi
desen tuş pe hârtie, 22 x 30 cm
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Fată

cu ie,
U/P, 38 x 23 cm

Primăvara,

U/P, 42 x 24 cm
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EXPOZIŢIA PICTORULUI BRĂDUŢ COVALIU
DIN CADRUL SECŢIEI DE ARTĂ A
MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU

Rodica GHEORGHE - TACHE

Caracteristic în expoziţia de pictură şi grafică a pictorului Brăduţ Covaliu
de pe simezele secţiei de artă din cadrul Muzeului Judeţean Buzău este faptul
că toate tablourile se grăbesc a dezvălui personalitatea distinctă a creatorului,
acele particularităţi care le fac asemănătoare, având menirea să contureze stilul
artistului.
Cu autentică vibrare interioară în faţa universului nemărginit, aflat în
continuă preschimbare, Brăduţ Covaliu a compus un univers personal în care a
accentuat elementul spiritual şi trăirile sufleteşti prin interpretarea fiecărei teme
alese într-un mod original şi autentic.
Născut pe 1 aprilie 1924, la Sinaia, Brăduţ Covaliu este un artist plastic
de primă mărime al artei româneşti contemporane, este autentic în concepţie şi
original în exprimare. Artistul moare în 1991, la Bucureşti.
În metoda de lucru la care recurge la început, între graniţele pe care şi le
impune, apelează câteodată la elemente clasice (foto. I), altădată dovedeşte
veleităţi pentru accente expresioniste (foto. 2). Dar în tot ce ne oferă, după o
muncă intensă, plină de migală, exprimă totdeauna simţul măsurii.
În toate tablourile sale, fie pictură, fie grafică de şevalet a fost dornic să
arate ceea ce a moştenit, ceea ce este, ce a învăţat. Pentru a înţelege universul
lucrărilor pictorului trebuie pornit de la identificarea şi cunoaşterea românului
în contextul realităţilor lui spirituale, al rădăcinilor sale în trecut şi al artei
tradiţionale populare româneşti.
Brăduţ Covaliu studiază la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti,
avându-l ca profesor pe Jean Alexandru Steriadi. În 1969 devine cadru didactic
la Institutul Pedagogic din Bucureşti, apoi la Institutul Nicolae Grigorescu din
Bucureşti.

Donează Muzeului Judeţean Buzău aproximativ 250 de tablouri. În
fiecare lucrare există o asemănare cu peisajul plaiurilor româneşti şi toate la un
loc compun o expoziţie care nu se lasă descoperită şi înţeleasă dintr-o dată. O

Analele

Buzăului

II, Buzău, 2010, p. 305 - 317.
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în care ne este dezvăluită pas cu pas credinţa artistului despre
frumuseţea şi demnitatea României cu tot ce cuprinde ea.
Se pot diferenţia două momente diferite ale motivelor alese: melancolicul
din prima tinereţe, frământat de supremul efort de a reda adevărata realitate a
vieţii printr-o perfectă îmbinare a manevrării simbolurilor cunoscute, vizibile,
la îndemână, cu cele necunoscute, interpretabile, apoi maturitatea artistică. Este
vorba despre însăşi reprezentarea naturii şi a oamenilor care o animă aduşi întro realitate bidimensională, expresie a trăirilor spirituale şi personale ale
pictorului. Trimiterea la valorile neamului românesc şi la plaiurile mioritice
este evidenţiată permanent (foto. 3), fiecare lucrare reprezentând noi şi noi
propuneri şi variante ale pictorului, pe fiecare subiect ales, până la epuizare,
până când acestea ne pot comunica ceva esenţial, inducându-ne în final o stare
de spirit.
Pornind de la mesajul şi importanţa colecţiei, a metamorfozelor date de
patina timpului pe care le-a primit în ultimele decenii, pentru a înţelege
necesitatea, evoluţia şi reperele ei date de pictor precum şi alegerea unor
anume subiecte, este bine să cercetăm trecutul istoric al poporului român în
funcţie de încadrarea lui teritorială şi istorică în realităţile vremurilor şi a
personalităţii sale, cu toţi conducătorii lui care s-au succedat de-a lungul
timpului (foto. 4).
Brăduţ Covaliu a participat la numeroase expoziţii internaţionale, cum ar
fi cele de la Budapesta, Veneţia, Atena, Oslo, Calcuta, Helsinki, Praga. Pictorul
participă la toate expoziţiile şi Saloanele din Bucureşti şi din ţară. Trebuie
amintite Premiul „Andreescu", „Ordinul Meritul cultural clasa II", Premiul
„Steaua R.S.R", Grand premio internationale „Trionfo" şi Premiul „Omagio a
Picasso", la Roma.
Dacă în prima parte a vieţii artistul a pictat ceea ce a văzut, fie peisaje
(foto. 5), fie portrete sau compoziţii, această tendinţă remarcând-se în
tablourile din prima sală, la următoarea sală suntem impresionaţi de noutatea
adusă stilului personal de a picta. Pictorul ajuns la maturitatea deplină a
profesiei, impune artei sale evidente transformări, pictura sa devenea unitară,
iar această unitate înseamnă stil - şi stilul presupune o multitudine de factori
din care cel mai important este personalitatea.
Brăduţ Covaliu s-a impus ca artist autentic, prin originalitate şi prin
energia debordantă şi inepuizabilă de care a dat dovadă în lucrările sale.
Consecvent cu sine, a evoluat lent dar temeinic spre mature împliniri
lărgindu-şi necontenit mijloacele de expresie, până la performanţe.
Pe parcursul vizitării expoziţiei pictorul ne invită subtil în universul artei
sale, ne lasă să descoperim tot adevărul său, ne povesteşte despre sine însuşi în
tot ceea ce are mai autentic şi mai netrecător.
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Pictura realizată de artist a căpătat, de-a lungul anilor, un sens al
echilibrului, o plenitudine interioară, un întreg. Tot ansamblul unitar al
expoziţiei demonstrează că artistul posedă acea frumuseţe şi nobleţe spirituală
a culorii, atât de râvnită de pictori, bucuria de a o împlini prin generozitatea
creaţiei sale şi de a ne-o oferi nouă prin fiecare tablou expus.
Aşa cum în icoanele româneşti vechi pe sticlă, albul şi negrul devin
nobile prin forţa celorlalte culori, de cele mai multe ori culori de pământ,
universul culorilor ce porneşte din toate tablourile lui creează o anume
atmosferă preţioasă, arhaică. Ele sunt frumoase şi se pun în valoare aşa cum
sunt expuse la un loc.
Brăduţ Covaliu este unul din cei mai autentici pictori ai peisajului, care trecând prin filtrul simţirii proprii tot ceea ce vede, devine un rapsod inspirat al
frumuseţilor plaiului românesc. Pictura lui capătă preţiozitate printr-o pastă de
generoasă consistenţă. Ne referim aici la acele tablouri cu o evidentă tendinţă
de monumentalizare - el este un creator de spaţii cu o nouă arhitectură
picturală în care înfăţişează vaste privelişti montane şi de câmpie pe care se
întind casele risipite de la munte sau casele ordonate de câmpie. În fiecare
tablou pictorul simplifică realitatea până la esenţă. Astfel de picturi care nu
evocă pur şi simplu peisajul, ci elementele, sunt opera unui adevărat poet al
materiei.
În primul rând ne sugerează importanţa subiectului fie prin încărcătura
plastică fie prin simplitatea planurilor mari şi generoase, în final totul devenind
ţintă, împlinire, realizare, desăvârşire.
În al doilea rând omul este şi rămâne cel important, restul sunt tocmite şi
rânduite în treaba şi în slujba lui: soarele, luna, vegetaţia, văzduhul, vântul,
ploile, pământul şi marea, casele şi satul. Lor li se adaugă alte dinamice
imagini, cu herghelii de cai sau vite alergând furtunos, sau oameni zburând
spre înaltul cerului, apropiindu-se câteodată de înălţimi inimaginabile, dar pe
care ar vrea să le cunoască. Aceste elemente se regăsesc în: Cântec pentru
galaxia noastră, Zburătorii dimineţii, Acvile zburând, Spaţiu poetic, Mişcare
de ansamblu.
Opera artistului poate fi separată pe mai multe secţiuni: aspecte generale
(case şi sate, peisaje) şi portrete.
Case şi sate (foto. 6, 7, 8).
Astfel, în ceea ce priveşte ilustrarea caselor şi a satelor, există şi aici două
momente distincte: dacă la început artistul pictează cu o gestualitate ordonată şi
conformistă acele semne şi însemne care dau viaţă unei case sau unui sat
strămoşesc, în lucrările de mai târziu când personalitatea artistică a pictorului
este deja formată, ne prezintă o întreagă colecţie de tablouri pictate într-o
realitate esenţializată, structurată şi diversă ca exprimare, dar mereu
asemănătoare ca tehnică, cu simplificări definitorii şi originale. Aceste tablouri
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sunt definite prin module geometrizate, simple, dar sugestive, de mai multe
dimensiuni şi forme, modulate tonal, ce amintesc de cubismul sintetic (foto. 9).
Plecând de la o arhitectură obişnuită a satului românesc, de la o realitate
contemplată, Brăduţ Covaliu vrea să atingă o altă realitate a satului românesc, o
realitate personală. Îmbină perspective şi unghiuri diverse oferind spaţiului
compoziţional rolul de solist al întregii orchestraţii picturale, cu toate că în
final rămâne plat. Casele, fie cele risipite de munte, fie cele ordonate de
câmpie, prin suprafaţa relativ mare ocupată în tablouri, devin importante,
atrăgând atenţia privitorului şi prin fuziunea lor cu natura din tainica lume
mioritică a satului tradiţional românesc. Pictate cu o accentuată abstractizare în
plan stilistic, păstrează însă semnele care întreţin sentimentul realităţii.
Prin lucrările sale, evoluând continuu, Brăduţ Covaliu parcurge drumul
de la peisajul analitic, de observaţie, la cel sintetic de interpretare modernă,
inovatoare. Dorinţei sale de modernizare a limbajului plastic îi găseşte
rezolvare printr-o caligrafie liniară deseori nervoasă, alteori calmă şi
echilibrată. Vegetalul obţinut printr-un grafism de contur dat de câte un modul
esenţializat şi structurat este pus în valoare prin suprafeţe plate cu vibrări
rafinate de culoare.
Materiile integrate într-o consecvenţă stilistică personală vibrează de
forţe interioare. Piatra este dură, iar stâncile pictate sunt neclintite, ca şi sufletul
românului de pe aceste meleaguri. Stânca sugerează şi stabilitatea teritoriului
pe care locuiesc românii aşa cum este însăşi existenţa lor de veacuri în aceşti
munţi, dealuri şi câmpii.
Plasticitatea începe din momentul în care griurile albăstrui, verzi sau
galbene în contraste complementare capătă viaţă relevându-se ca ceva deosebit,
unic, în structuri geometrizate, reduse la esenţă. Se remarcă uneori organizarea
culorii în ritmuri tăcute şi grave, printr-o pastă blândă, caldă în acelaşi timp,
alteori rece, severă, demonstrând vigoare logică şi expresivă.
Cai, păsări.
Surprinderea cailor (foto. 10, 11) şi vitelor pune în evidenţă un aspect de
referinţă în cultura poporului nostru: dinamismul, alergarea spre ceva - o
concepţie, un mod de a fi şi de a gândi.
Există o credinţă înrădăcinată în memoria noastră potrivit căreia calul
galopând, este un simbol al energiei, al tinereţii, cu tot ce înseamnă ea ardoare, fecunditate, generozitate. Simbol al frumuseţii desăvârşite, cea mai
nobilă cucerire a omului este calul, al cărui destin este inseparabil de cel a
omului. Brăduţ Covaliu a acoperit întreaga suprafaţă a compoziţiei cu
cavalcade, în pensulaţii cromatice cu amprente expresioniste (foto. 12, 13).
Calul are calitatea instinctului, lămureşte tainele, mergând drept la ţintă. Calul
însoţeşte căutarea spirituală, capătă semnificaţie cosmică - alergarea spiritului
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spre cunoaştere. Întotdeauna orizontul compoziţiilor se află în afara ramei,
întinzând universul dincolo de spaţiul restrâns al pânzei de şevalet.
Prin lucrarea Acvile zburând pictorul se apropie câteodată de înălţimi pe
care omul nu le poate atinge, dar pe care vrea să le cunoască, păsările
reprezentând o lume ideală a zborurilor înalte şi a aspiraţiilor, un limbaj
aparent simplu, în care originalitatea vine firesc, pusă în valoare de
preţiozitatea lucrului cu pastă. Sensibile mutaţii de perspectivă ne induc pe
retină supreme înălţimi, sentimentul distanţării dintre cer şi pământ, motivul
zborului celor două acvile primind semnificaţia prin care omul s-a înălţat
deasupra propriei condiţii umane, plutind liber în nesfârşitul cerului.
Portrete (foto. 14)
Ca portretist, trăsătură definitorie pentru activitatea sa, are un fel personal
de a picta în care culoarea fuzionează armonios cu desenul, delimitând
sculptural contururile, oprindu-se predilect la tipuri de o evidentă robusteţe
fizică, cu trăsături austere şi o notă de gravitate, cu un aer firesc dar şi cu o
tensiune interioară. Stilizarea trăsăturilor, adesea cu un suflu grav, dramatic,
pictate în tonuri sobre, ne aminteşte de stilul uşor naiv al vechilor icoane pe
sticlă; întâlnim în lucrările sale chipuri dârze, pline de încredere în puterea lor
de a transforma realitatea. Este menit mai degrabă unei picturi dense, mai mult
gravă decât exuberantă.
În portretele de fete însă, pictorul face o excepţie, el urmăreşte o
aprofundare şi intimă cale spre măreţia lor sufletească, pictura lui devenind o
oglindă în care se poate contempla sufletul lor profund bun, blând şi vesel.
Pentru că spaţiul românesc în care ele trăiesc este o gură de rai, mereu
luminoasă şi însorită, care s-a imprimat în fiinţa lor şi în iile pe care le poartă
(foto. 15).
Analizând Autoportretul artistului, se remarcă un spirit al spaţiului
ordonat, cu simplificări subtile, bine ţinut sub control, pe un fundal plat,
întunecat, ce ne aduce în memorie iconografia vechilor meşteri renascentişti.
De o cu totul altă factură, luminoasă, spontană, într-un duct continuu de liniicontur, orizontale şi verticale, cu suprafeţe plate, transparente, dar intens
colorate, ne este prezentat Portretul soţiei sale. Arhitectura logică a acestui
portret, faptul că suntem priviţi direct în ochi, ne conduc la înţelegerea realităţii
frumuseţii feminine pictate de un suflet profund şi iubitor.
Există şi portrete de personalităţi istorice sau politice, dar predomină
portretele ferme de ţărănci pictate ca având o mare robusteţe interioară, venind
parcă din vremuri îndepărtate. Suprafeţele plastice prind viaţă prin ilustrarea
acestor portrete de tinere ţărăncuţe ce survin aparent dintr-un spaţiu legendar,
simbolizând omagial femeile neamului românesc. Dacă portretele par simple la
prima vedere, ele devin complexe pe măsură ce parcurgem cu privirea detaliile
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vestimentaţiei până

jos la baza lucrării, unde transpare cu smerenie motivul
popular lucrat pe iile româneşti (foto. 15).
Ciclul Pământul copiilor.
Dorinţa de monumental, capacitatea de a esenţializa o imagine, a
determinat artistul să lase să se vadă globul terestru din afară, din depărare, din
spaţiul cosmic - într-un ciclu de lucrări adunate pe o temă sugestivă: Pământul
copiilor. Aceste vederi privite de undeva din spaţiu reprezintă copii înconjuraţi
de porumbei ce interpretează un cântec etern în spiritul copilăriei şi
exuberanţei, un imn optimist închinat viitorului. Această tendinţă spre dilatare
a spaţiului, spre perspectiva multiplă de mare amplitudine, cu aluzii la sfera
pământească sau sferele celeste, la copii şi porumbei devine un mod de a-şi
exprima şi elibera încărcătura sufletului prea plin.
Brăduţ Covaliu dovedeşte o capacitate deosebită de esenţializare a
imaginii, concepută ca o suprapunere de planuri simbolice incluzând
semnificaţii nobile diverse: reale, spirituale, abstracte sau cosmice, ilustrate
prin pământul rotund, plenitudinea văzduhului, copii, porumbei şi zborul lor
spre înălţimi. Lucrarea este o confruntare între un suflu modem şi un grafism
plastic repetat, prin care freamătul unor porumbei albi, înfăţişaţi spontan, este
transpusă prin pictarea lor în văzduhul - fundal şi un cerc monumental. Cu un
dar deosebit al sesizării detaliului semnificativ, valorificat fie prin siluetele
copiilor, fie prin graţia porumbeilor, artistul ne convinge tehnic de importanţa
mai multor module, puse în valoare prin repetiţie.
Artistul pictează, conturează, structurează, înfrumuseţează pânza de
lucru, dar oferă şi mai mult, pentru că a picta într-un spaţiu plastic, nu
înseamnă doar a interpreta realul, ci înseamnă a-i adăuga mereu ceva în plus,
ceva al propriului eu, al propriei sensibilităţi şi gândiri. Pentru a surprinde
propriile tensiuni interioare în culoarea vie, a conturat formele într-o carcasă
definitivă, a compus şi ne-a oferit pânze de artă autentică.
Lucrările se bazează pe dialogul complementar între planuri, simbolul
pământului din fundal, zborul porumbeilor şi exuberanţa copiilor, adică static şi
dinamic. Compoziţia energică se autocreează, prin pământul încremenit şi
plenitudinea văzduhului exuberant, animat de zbor şi de glasul copiilor, timpul
parcă oprindu-se un moment în loc.
În ciclul Cântec pentru galaxia noastră, (foto. 16, 17, 18,) omul care
zboară, mereu ca parte a unui întreg, a unei comunităţi, este opera unui artist ce
îşi pune întrebări despre existenţa umană, cu rigoarea unei concepţii de
substanţă filozofică.
Brăduţ

Covaliu reuşeşte să aprofundeze tema propusă, oferind o mulţime
de variante, ducându-le până la epuizare, pătrunzând în esenţa lor filozofică şi
estetică. Privitorul acestei lucrări intră într-o lume spirituală, filozofică, poetică
şi contemplativă, încărcată de simboluri şi semne.
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Sunt surprinse aspecte în care se simte zbaterea simbolică a omului care
s-a înălţat deasupra propriei condiţii, ca o trecere de la un stadiu de înţelegere
şi aspiraţii la un altul, de la dezechilibru la echilibru, de la realitate la
imaginaţie. Printr-un mecanism mental cunoscut numai de artist, sunt găsite
acele combinaţii ale vocabularului plastic - materie şi spaţiu - care dau efectul
şi sugestia de perpetuă mişcare.
Tema Cântec pentru galaxia noastră are mai multe variante, este o temă
de maximă deschidere şi generalitate în care artistul alege spaţiul nesfârşit, fără
orizont, privit de sus, spaţiu animat de zboruri umane interplanetare. Zborul
omului devine aici un act eliberator, sentiment de participare la propria geneză,
prin dilatare şi vastitate cosmică - triumful vieţii asupra materiei inerte.
Cu un sensibil simţ al nuanţării, artistul transformă suprafaţa suport într-o
orchestraţie de tonuri picturale predominant sobre, semn de purificatoare
răceală şi distanţare. Culoarea albastru, echivalentul văzduhului, devine la artist
elementul dominant în lucrări, alături de relaţia tonurilor şi a semitonurilor cu
muzicalitatea lor interioară. Siluete umane împrăştiate sau ordonate în grup pe
suprafeţe verzi, galbene sau orange, reflex al unei combustii interioare
tensionate, crescând sau descrescând în dimensiune în funcţie de apropierea
sau depărtarea de noi, sunt direcţionate de linii şi planuri diverse, când spiralate
şi rotunjite, când oblice şi paralele.
Asociindu-se cu armonia culorii, desenul simplificat şi sintetizat devine
de o reală distincţie, orchestrată cu calma stăpânire a unui maestru al
compoziţiei şi se impune cu fermitate prin contururi anatomice austere şi
simple.
Dar pentru reuşita receptării artei lui Brăduţ sunt necesare răgazul,
liniştea, răbdarea, analizarea, calităţi tot mai rare în lumea noastră. Iată de ce,
mai mult ca oricând, arta autentică este rezervată unei elite ...
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Abstract

The painting and graphic collection of the artist Bradut Covaliu is presented in
severa! exhibit halls. The artist was born on April, 1si. 1924, in Sinaia and died in 1991
in Bucharest.
Between 1942 and 1947, Bradut Covaliu studied at the Beaux Arts Academy in
Bucharest, where he had the famous and artist Jean Alexandru Steriadi as painting
professor. Later he became a teacher at the Pedagogica] Institute, then at the „Nicolae
Grigorescu" Institute in Bucharest. He was chairman of the Romanian Artists' Union
for many years. As a professional painter, he participated in almost all the exhibitions
of the time, in the country and also abroad. He exhibited his works of art at the great
Art Galleries in Budapest, Athens, Oslo, Calcutta and India, representing Romania at
Venice, and then his works were present at the Galleries in Brussels, Helsinki,
Hameelina in Finland, Prague and, of course, Bucharest.
Throughout his life, Bradul Covaliu received many honorary titles, awards and
medals. He received in 1962, the award „Ion Andreescu", in 1968, the Second Class
Cultural Merit Order, in 1971 the Award „The Star of the Romanian Socialist
Republic". In 1979 he was awarded the first prize at the Festival „Cântarea României"
(,,Chanting Romania"), in 1981 he received the Grand prize of the Roman ian Artists'
Union, and in 1981 he was awarded the „Grand Premia Internationale Trionfo" and
the Award „Omagia a Picasso" in Rome, trophies on display within the exposition,
along with photographs of the artist and personal belongings.
Ali the paintings have a certain order within the exhibit space. According to the
will of the painter, they are all selected based on a certain idea. While in the first part
of his life, the artist painted what he saw, such as Jandscapes, portraits or
compositions, a tendency which can be remarked in the paintings displayed the first
hali, in the next hali we are impressed by the change in his painting style. Having
reached total maturity of the profession, he causes obvious transformations to his art.
His painting becomes unitary, and this cohesion represents style. The style implies a
number of factors among which the most important one is personality.
Bradut Covaliu has imposed himself as an authentic artist, through his
originality and through his exuberance and inexhaustible energy shown in his
paintings. Consistent with himself, he slowly, yet thoroughly evolved up to mature
fulfillments, constantly increasing his means of expression until reaching
performance.
During our tour of the exhibition, the painter subtly invites us in the universe of
his art, he Jets us discover his entire truth, he tells us about himself, about everything
that is authentic and forever Jasting about him. The painting created by the artist has
acquired, in time, a sense of equilibrium, an interior completeness, becoming a whole.
The entire unitary assembly of the exhibition demonstrates that the artist possesses the
beauty and spiritual noblesse of colors, very much sought for by painters, the
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happiness of fulfill it through the generosity of his work and to offer it to us through
every painting displayed.
Firstly, he suggests the importance of the subject, either by plastic expression,
or by the simplicity of great and generous lay-outs, in the end everything becoming a
target, accomplishment, and fulfillment. Secondly, man is and shall remain the most
important, everything else is bargained and portrayed accordingly: the sun, the moon,
vegetation, the sky, the wind, the rain, the earth and the sea, the houses and the village.
Besides these, there are other dynamic images that are portrayed, like studs or cattle
running tempestuously or people flying up to the sky, sometimes approaching
unimaginable heights that they would like to know. These elements can be found in
Song for aur galaxy, Morning flyers, Eagles flying, Poetic space, General movement
and others.
As a portrait maker, a defining feature of his activity, Bradut Covaliu has a
personal way of painting. Colors harmoniously fuse with the sketch, sculpturally
delimiting contours, stopping especially at certain types of obvious physical
robustness, with austere features and a hint of seriousness, with a canny air, but also
with an interior tension. The stylized features often give a severe, dramatic tone,
painted in solemn tones, reminding us of the slightly nai·ve style of the old icons on
glass. We can find in his works brave faces, full of confidence in their power to
transform reality.
In his gir! portraits, the painter makes an exception. He is looking for a
thorough and intimate way to reach the greatness of their soul, his painting becoming
a mirror in which you can contemplate their profound, good, kind and merry soul. And
that because the Romanian space where they live is a piece of heaven, always bright
and sunny, and that has become engraved in their own being and in the traditional
blouses they wear.
The craving for greatness and the skill of essentializing an image have
determined the artist to show the Earth globe from outside, from a distance, from the
cosmic space in a cycle of works made on a suggestive theme: Children 's Earth.
These glimpses taken from the outer space represent children surrounded by doves,
singing an eterna! song in the spirit of childhood and exuberance, an optimistic hymn
dedicated to the future. This tendency towards dilatation of space, to a multiple
perspective of great amplitude, alluding to the Earth globe or to the celestial spheres,
to children and doves, becomes a way to express and discharge the burden of a soul
too ful!.
Bradut Covaliu paints, designs, structures, beautifies the canvas, but offers
much more. And that is because painting doesn't just mean to interpret reality, but it
means to add something more to it, something from the own seif, of the artist's
personal sensibility and thoughts. In order to capture his personal interior tensions in
live color, he contoured the forms in a definitive frame; he composed and offered
pieces of genuine art. Yet, as to understand the art of Bradut Covaliu you need rest,
quiet, patience and analytical skills, qualities rarer in our age. That is why, more than
any other time, authentic art is reserved to an elite.„
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COLECŢIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ

„BUCUR ŞI MARIETA CHIRIAC"

Rodica Gheorghe-Tache

„ Esenţa artei trebuie căutată În viaţa socială şi o
de artă se naşte în condiţii istorice determinate, la un anumit nivel
determinant al relaţiilor sociale, Într-un raport determinant al omului cu
natura şi cu un grad de autoritate a omului asupra naturii( ... ) arta îşi extrage
substanţa din viaţa cotidiană, ca şi munca, însă într-o formă specifică
artistică" 1 atunci putem aprecia rolul important pe care îl au artele vizuale în
viaţa poporului român.
În această lucrare ne axăm pe creaţiile artiştilor contemporani, ce
formează Colecţia de artă contemporană Bucur şi Marieta Chiriac, aflată
în custodia Muzeului Judeţean Buzău. Această colecţie donată în 2006 - este
constituită din 384 de lucrări de artă vizuală contemporană românească,
inclusiv albume de artă şi poezie şi este deosebit de importantă, atât prin
valoarea, autenticitatea, calitatea, originalitatea, frumuseţea tablourilor de
grafică şi pictură, cât şi datorită numelui şi renumelui artiştilor care le-au creat,
prin înaltul mesaj artistic al lucrărilor, prin numărul lor mare, prin calitatea
materialelor, prin starea lor bună de conservare dar mai ales prin alegerea
acelor subiecte ce pot argumenta specificul şi identitatea noastră naţională. Ea
este expusă în una din sălile secţiei de artă din cadrul Muzeului Judeţean
Buzău, şi reprezintă una dintre cele mai importante donaţii oferite statului
român, după revoluţia din 1989 şi cea mai mare donaţie de artă facută Primăriei
municipiului Buzău până în prezent.
Această frumoasă colecţie este importantă prin faptul că valorifică cu
mijloacele artei contemporane creaţia folclorică românească, un adevărat
tezaur de idei, de sentimente şi de intuiţii despre lume şi viaţă, ale acestui
talentat popor român.
Pentru a demonstra că arta populară reprezintă rădăcina din care îşi trage
seva arta vizuală contemporană românească, au fost expuse în vitrină (foto. 1)
obiecte de artă populară: ceramică, farfurii şi ceşcuţe, tacâmuri de lemn şi
Dacă conştientizăm că

formă
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de meşterul Nicolae Popa, ouă încondeiate cu frumoase motive
geometrice populare, scaune sculptate, valori pe care le-au colecţionat o viaţă
întreagă Bucur şi Marieta Chiriac. Cunoaşterea simbolului universal etnografic
românesc din patrimoniul material şi spiritual de artă populară românească
autentică ne determină să vedem că poporul român, prin creatorii săi anonimi
sau cunoscuţi, au creat în timp noi şi noi posibilităţi de manifestare artistică ce
constituie o bogată sursă de inspiraţie pentru artiştii contemporani.
Lucrările vorbesc prin ele însele. Fiecare tablou expus poate fi privit şi
apreciat spre a descoperi mereu şi mereu alte valenţe, semnificaţii şi subtilităţi
prin care să ne putem face o impresie unitară despre arta contemporană
românească. „Se impune precizarea că orice act cultural este rezultatul unei
inter:ferenţe a tradiţiei naţionale, a fiinţei, a sufletului colectiv naţional, deci a
valorilor particulare ale fiecărui popor, cu capacitatea de sinteză şi
creativitate individuală a artistului, a creatorului care astfel se poate înscrie
în universalitate. Cultura naţională a unui popor, valorile sale, devin bunuri
ale culturii universale tocmai prin reflectarea şi încărcătura lor specific
naţională, prin incidenţa sferelor culturale individuale, regionale, naţionale,
cu psihologia colectivă, cu limba, mitologia poporului, elemente ale
arhitecturii, portul etc. Aceasta înseamnă o unitate în diversitate a
elemerntului specific naţional, amplificat la scara conştiinţei de sine a fiinţei
naţionale. Universalitatea se realizează tocmai prin identificarea cu spiritul
naţional, cu acele elemente care exprimă tradiţia şi prefacerile istorice ale
.
„2
unuipopor .
Întreaga colecţie a lui Bucur şi Marieta Chiriac este valorificată printr-o
expoziţie, inteligent orchestrată încă de la intrare, cu albume şi cărţi personale
în vitrine, bustul turnat în bronz al lui Bucur Chiriac (foto. 2), precum şi o
mulţime de diplome şi distincţii ce povestesc de familia Bucur şi Marieta
Chiriac (foto. 3).
E dificil să sintetizăm în doar câteva cuvinte toată munca şi pasiunea
colecţionarilor Bucur şi Marieta Chiriac, cum nu este uşor de înţeles toată
zbaterea şi căutarea, drumurile pentru a forma această colecţie, să refacem
fiecare etapă trăită, să redăm simţămintele pe care le - au încercat pentru a
aduna piesă cu piesă, pentru a o forma în dimensiunea ei actuală.
Anii de căutări pentru completarea colecţiei s-au întins pe mai multe
decenii ale secoluliui XX, au însemnat paşii fermi spre îndeplinirea unui ţel - o
colecţie de artă care să fie pusă în slujba iubitorilor de artă contemporană
românească.

Athanase Joja, Logos şi ethos, Ed. Politică, Bucureşti, 1967, p. 291-292. APUD. Dan
Cruceru, Funcţia socială a artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p. 25.
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Toate tablourile de grafică şi pictură de şevalet precum şi celelalte valori
de artă tridimensională din colecţie sunt create de artişti profesionişti români şi
ilustrează nivelul de evoluţie a fenomenului artistic naţional şi local pe
parcursul mai multor decenii ale secolului XX.
Receptarea altor culturi, din domeniul artelor vizuale vizând arta plastică
şi decorativă - a condus creatorul român la ascuţirea simţului pentru specificul
ţării. Trecând în revistă Colecţia Bucur şi Marieta Chiriac se naşte întrebarea:
ce avem noi românii - etern personal, specific tuturor artelor româneşti, care să
ne identifice şi să ne exprime pe noi ca spiritualitate românească? Este posibil
ca această colecţie de artă a lui Bucur şi Marieta Chiriac să răspundă la această
întrebare. Toate tablourile de grafică şi pictură de şevalet expuse în această
colecţie contemporană ne transmit o energie care are un singur numitor comun:
geniul creativ al poporului român (foto. 4, 5).
Este important încă de la început să înţelegem că toate creaţiile materiale
estetice, plastice şi decorative, bidimensionale sau tridimensionale, ale tuturor
generaţiilor de români, sunt dependente între ele, şi toate sunt dependente de
ceva suprem, spiritualitatea şi dragostea pentru frumos ale poporului român şi
implicit ale artiştilor contemporani.
Colecţia devine un mijloc de educare a gustului estetic al privitorului,
într-o bună măsură gata educat de contactul cu arta populară, cu creaţia vie a
ţăranului român, atât prin obiectele de etnografie cât prin tablourile pe care ni
le-au oferit artiştii expozanţi. Lucrările au ca temă, prin modalităţi originale de
abordare ale pictorilor şi graficienilor contemporani, diferite fapte din viaţa
unor oameni, o succesiune de episoade contemporane sau legendare, biserici,
case, nuduri, portrete, evenimente istorice sau surprinderea copiilor în bucuria
jocului, întruchiparea anotimpurilor, a păsărilor, animalelor şi vegetaţiei.
Ţinuta academică şi rigoarea artistică se remarcă în fiecare lucrare indiferent de
tehnica de lucru în care a fost executată.
Prin refacerea schemei de constituire a ornamentului decorativ, proiectat
în spaţiul tridimensional, un mare sculptor expozant, Ion Irimescu creează un
stil modem prin sculptura sa Un african (foto. 6) tot aşa cum în unica tapiserie
din colecţie, intitulată Prietenele (foto. 7), semnată de renumita artistă Cela
Nemţu, reuşeşte să descifreze în limbajul ei cromatic, spiritualitatea scoarţei
populare, ori a frumoaselor motive populare, având ca punct de plecare creaţia
folclorică, în cromatica sau motivele ei ornamentale.
Printre pictorii generaţiei de mijloc ai secolului XX, care adaugă vechilor
tradiţii elemente noi, tinzând asfel spre o artă ce înglobează organic în
substanţa ei cuceririle de limbaj ale epocii modeme şi ne prezintă tablouri cu
robustă gândire estetică, îngemănând rigoarea cu sensibilitatea în tablourile lor,
se numără artişti precum: Alexandru Ciucurencu, Ion Pacea, Brăduţ Covaliu,
Sabin Bălaşa, Vasile Grigore, Dan Hatmanu, Theodor Pallady, Aurel
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Gheorghiu Cogealac, Gheorghe Ciobanu, Teodor Bogoi, Ion Murariu, Costin
Neamţu, Petre Abrudan, Ştefan Câlţia, Ion Grigore, Elena Uţă Chelaru, Petre
Achiţenie, Marcel Chirnoagă, George Apostu şi mulţi alţii.
Împreună cu ei, expun tineri artişti ca artistul Valeriu Şuşnea cu pictura
de şevalet Stâncă la Variam (foto. 8) şi sculptorul Dan Drăghiciu cu lucrarea
Poarta vânturilor, (foto. 9), artişti ce aparţin noilor generaţii care şi-au propus
realizarea unei sinteze superioare între zestrea spirituală a poporului nostru
cristalizată în succesiunea secolelor şi ceea ce constituie progres real în
evoluţia artei vizuale actuale.
Pictorul Dan Hatmanu, un bun prieten al familiei Marieta şi Bucur
Chiriac încă din tinereţe şi fiind prin excelenţă un portretist de meserie, le - a
făcut Portretele prietenilor săi, pictându-l pe Bucur Chiriac cu o siluetă
statuară, solidă şi monumentală, un posibil Don Quijote de la Mancha, având în
mînă în loc de lance - un stilou (foto. 1O), alături de soţia şi Dulcineea lui
îmbrăcată în costum medieval (foto. 11 ), portrete minunate pe care le vedem la
intrarea în expoziţie. Pictorul Dan Hatmanu - un pătrunzător analist al
pshiologiei umane, a ştiut să interpreteze starea interioară a prietenilor săi,
propunându-ne o originală meditaţie de viziune filozofică asupra omului şi
condiţiei sale.
Se remarcă în expoziţie prezenţa unor tablouri de artişti din toate
generaţiile care expun două sau mai mai multe lucrări, formând adevărate
micro - colecţii în interiorul Colecţiei de artă contemporană Bucur şi Marieta
Chiriac, artişti profesionişti ca: Vasile Grigore, Elena Uţă Chelaru, Dan
Hatmanu.
Deosebită şi frumoasă este colecţia de case şi biserici pictate în stilul lui
inconfundabil de pictorul Ion Grigore. Aceste subiecte predilecte, alese de Ion
Grigore, cultivă tradiţia naţională, ca şi pe cea modernă într-o formulă
originală. În primul rând cunoaşterea tradiţiilor populare a creat posibilitatea
înnoirilor autentice, cuceririle noi în expresie, stilul personal, vizibile în toate
tablourile lui.
Printre multe alte tablouri cu o factură modernă dar accesibile
privitorului deprins cu decorativismul expresiv, logic, riguros şi cu exuberanţa
sensurilor sentimentale ale omului, se distinge pictura de şevalet, intitulată
Nimfe (foto. 12) a lui Sabin Bălaşa.
Pictorul Petre Abrudan a pictat tabloul Vas cu mere, (foto. 13) pictor
influenţat în arta sa de curentul impresionist francez, în mod special de Paul
Cezanne, pe care îl urmează ca discipol. „Ideile măreţe vin lucrând, ne spune
Cezanne, nu neapărat folosind un plan sau schemă compoziţională ci, pe
măsură ce pictezi, desenezi" 3 .
Henri Perruchot,

Viaţa

lui Cezanne, Ed. Meridiane,

Bucureşti,
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în expoziţie multe tablouri în care pictori care au fost
preocupaţi de problema decorativismului prin culoare, pun accentul pe acel
mediu muzical al tonurilor racordate într-o notă calmă, lină, de bunăvoinţă
lirică în faţa universului natural şi uman. Un astfel de pictor este Teodor Bogoi
- cu tabloul pictat Ghiveci cu flori (foto. 14). A picta o lume cunoscută, vaze
pline de flori, înseamnă de fapt deschiderea către o lume implicit interioară,
pentru că o pictură conţine deopotrivă cele două lumi, existentă şi imaginară.
Florescenţa buchetului de flori se manifestă opulent, fără oprelişti în degajarea
ei dinamică, plin de lujeri verzi şi boboci înfloriţi. Percepută de la distanţă,
lucrarea îşi are coerenţele sale de pictură pe spaţiul bidimensional al suportului
asemeni unui mozaic din arhaici clădiri. Îndrăgind florile concrete, concepând
apoi cu sensibilitate un nou concret dar de aceasta dată pictural, Teodor Bogoi
ne oferă un tablou de pictură, cu o personală inovaţie şi prezentare. El acordă
aceeaşi atenţie ansamblului, cât şi amănuntului. Ghiveciul mic - simbolizează
trecerea pasageră prin viaţă, ulciorul - legătura cu tradiţiile româneşti.
Dialectica detaliu - ansamblu este stăpânită cu o ştiinţă intimă, numai de el
ştiută, asociind pata decorativă de pata picturală contopindu-le în final până la
Se

remarcă

esenţă.

Alt cunoscut pictor contemporan Ştefan Câlţia - este prezent cu un Peisaj
(foto. 15).
Banalitatea unui peisaj de toamnă devine pentru Ştefan Câlţia o
provocare, dorind să transmită pe pânză propria trăire. De aici intrăm şi noi
privitorii în rol, pentru că simţim frumuseţea toamnei, misterul arămiu al
frunzelor şi nu se poate să nu ne placă, să nu ni se cuibărească într-o tainiţă
ascunsă a sufletului, să nu ne trezească o stare nostalgică.
Pictorul Ştefan Câlţia transfigurază, poetizează, conferă un aer tainic dar
vitalizant, atmosferei ambientale. Scena are un aer blând, în care arborii se
topesc într-o caldă fluiditate, înlesnind visarea, până la melancolie. Este
prezent aici, în mod nevăzut - vântul, care apleacă şi înclină totul în calea lui,
dominând totul. Plantele unduiesc în tremor de frunze, vibrând pe eleganţa
sinuasă a tulpinilor. Vegetaţia musteşte a umiditate, a belşug de apă, a rouă
purificatoare venită de peste tot, din atmosferă şi din pământ, înfiorată doar de
bătaia vântului.
Singura vibraţie acustică este dată de picturalitatea culorii, de diversitatea
ei, când puternică prin roşuri violacee grizate, când estompată de verzui-uri
rafinate.
Încheiem expunerea cu un pictor Alecu Ivan Ghilia care rupe barierele
convenţionale ale picturii şi ne oferă o Galaxie (foto. 16) - într-o viziune
modernă. Toată lucrarea lui reprezintă linii plastice ovalizate, agitate, nervoase,
de

toamnă
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luând forme rotunde, reflex al unei combustii interioare tensionate, crescând
sau descrescând în sincope şi contrapunct compoziţional, direcţionate de un
duct continuu, când spiralat când rotunjit, polarizând întreaga energie a
compoziţiei. Totul denotă puterea cosmic creatoare a vieţii, parcă universul şi-a
dorit să se rostogolească vast, perpetuu în ovalizări grandioase, ajungând la
sonorităţi cromatice. Iar aceste ovalizări cromatice de roşuri şi verzuri conduse
uneori dizarmonic, dar aflate într-o relaţie coerentă pe întreaga suprafaţă, vin să
propună o atitudine provocatoare de felul celei cu care, la începutul secolului
XX, fovii sau expresioniştii tulburau privitorii. Forţa lucrării sale este dată de
contrastul complementar roşu - verde, galben - violet care induc o tensiune
interioară pe suportul de pânză. Liniile devin un lait - motiv, organizate în
desfăşurări spaţiale vectoriale în care dinamismul mişcării are rolul decisiv.
Dincolo de mesajul nervos, dinamic al imaginii, etalat până la marginea
câmpului compoziţional, în această plasmă de energii care face şi reface
spectacolul agresiv, predomină albastrul deschis semn de purificatoare răceală
şi distanţare.

Impetuasa transformare a picturii contemporane româneşti şi a
metamorfozelor pe care le - a primit în ultimele decenii ale secolului XX a
pulverizat canoanele unei arte europene seculare, aspect care nu este nici pe
departe terminat.
Prin acest articol doresc să-mi arăt respectul şi admiraţia pe care o
datorăm omului creator de frumos în general şi creatorului român în special,
anonim sau cunoscut, celui care duce tradiţia poporului nostru peste veacuri,
împlinind cu dragoste o imagine bidimensională (grafică, pictură de şevalet,
tapiserie) sau tridimensională (sculptură) prin simboluri alese intuitiv sau voit
cu multe semnificaţii şi subtilităţi decorative.
Întreaga Colecţie de artă Bucur şi Marieta Chiriac exprimă bogăţia
spiritului românesc şi frumuseţea lui armonioasă în fiecare lucrare expusă şi ne
transmite nouă această complexitate spirituală pentru ca tot privitorul să o
primească în suflet, devenind el însuşi iubitor şi generos.
Abstract
This valuable collection is important because it valorises, with the means of the
contemporary art, a genuine treasure of ideas, sentiments and intuitions about the
world of the talented Romanian people. The collection Bucur and Marieta Chiriac
represents one of the most important donations made to the Romanian state after the
1989 Revolution, and the largest art donation made to Buzău municipality so far. The
academic posture and artistic rigour is remarkable in each work, regardless of the
technique employed. Rebuilding the composition of the folk ornament, projected in a
tri-dimensional space, Ion Irimescu, (foto. 6) a great sculptor present in our exhibition,
creates a modern style, just like the renowned artist, Cela Neamţu succeeds in the
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unique tapestry in the exhibition, entitled Tize Friends, (foto. 7) to decipher in her
chromatic language, the spirituality of the traditional rug or the beautiful folk motifs.
Starting from the traditional folk creation, from the specific colours and
ornaments, a number of painters tend to achieve images of a positive visual impact.
Amongst the painters of the mid-generation of the 20th century, who add to new
elements to old traditions, attempting to reach a state of art which includes in its
substance the modern language of the time, they present to us painting with a robust
aesthetical thinking, mixing rigour and sensitivity in their compositions, artists such as
Alexandru Ciucurencu, Ion Pacea, Brăduţ Covaliu, Sabin Bălaşa, Theodor Pallady,
Vasile Grigore, Dan Hatmanu, Gheorghe Ciobanu, Teodor Bogoi, Petre Abrudan,
Ştefan Câlţia, Ion Grigore, George Apostu and many others.
Together with them we can notice new talents, such as the painter Valeriu
Şuşnea (foto. 8) and the sculptor Dan Drăghiciu (foto. 9) coming from the new
generations who set off to achieve a higher synthesis between the spiritual dowry of
our people, crystallized during the passing of centuries and which represents the real
progress in the evolution of our art.
The painter Dan Hatmanu, an old friend of the family Marieta and Bucur
Chiriac, a portraitist par excellence, made the portraits of his friends, representing
Bucur Chiriac in a statuary, stout, monumental posture, just like a possible Don
Quixote de la Mancha (foto. 10), next to his Dulcinea (foto. 11) dressed in a medieval
costume, wonderful portraits that we can see at the exhibition entrance. The painter
Dan Hatmanu, a witty analyst of human psychology knew how to interpret the inner
desire of his friends, proposing an original meditation on the philosophic view of man
and his condition.
We can see in the exhibition the paintings of artists from all generations who
present two or severa) works, making micro-collections inside the great Collection of
contemporary art Bucur and Marieta Chiriac.
A specially beautiful collection is that of houses and churches painted by Ion
Grigore in his unmistakable style. These recurrent themes present our national
tradition and the modern one in an original formula. First of all, knowing folk tradition
made it possible to produce authentic novelties, new expressive conquests that we can
see in all his paintings. Amongst many other modern paintings, yet accessible to the
viewer accustomed with the expressive, logica), rigorous decorativism and exuberance
of human emotional meaning, we can notice the easel painting entitled Nymphs
(foto. 12), by Sabin Bălaşa.
The artist Petre Abrudan painted Vase with apples (foto. 13), influenced in his
art by the French impressionist trend, especially by Paul Cezanne, whom he followed
as a disciple. „Grand ideas come while working, as Cezanne tells us, not necessarily
using a compositional plan or scheme, but wlzile painting or drawing".
We can notice in the exhibition many paintings in which the artists were
preoccupied by the aspect of decorativism through colour, emphasizing that musical
environment of tones connected to a calm, smooth note, of lyrical goodwill in front of
the natural and human universe. Such a painter is Teodor Bogoi, with his painting
Flower Pot (foto. 14). To paint a familiar world, such as flower pots, that means in
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fact opening an inner world, since a painting contains at the same time the two worlds,
the existent and the imaginary one. The blossom of the bouquet bursts out in opulence,
without any restraint in its dynamic emanation, full of green stalks and blooming buds.
Seen from a distance, the composition has its painting coherence on the bidimensional
space of the canvas, like a mosaic in old buildings. Conceiving, afterwards, a new
reality, this time pictorial, Teodor Bogoi offers us a painting în a very personal
approach. He lends the same amount of attention to the whole and to the detail. The
small pot symbolizes the brief passage through life, the folk jar, the link to Romanian
traditions. The dialectics detail-ensemble is mastered with an intimate and strictly
personal know-how, associating the decorative stain from the pictorial stain, however
mingling them în the end, to their essence.
Another well-known contemporary painter, Ştefan Câlţia, is present with an
Autwnn Scenery (foto. 15). A commonplace scenery becomes for the artist a
challenge, willing to transmit on canvas his own feeling. Here we, the viewers, come
into this scene, as we perceive the beauty of autumn, the copper mystery of the leaves,
and we simply cannot help liking it, cannot help letting it deep în our soul, în a hidden
place, cannot help feeling nostalgic. The painter Ştefan Câlţia transfigures, portrays,
gives a secret, yet vivacious air to the environment. The scene sets a soft atmosphere
in which trees melt in a warm fluidity, inviting to dream and melancholy. The wind is
present, totally, unseen, bending everything in its way, dominating. Plants wave in a
tremor of leaves, vibrating on the sinuous elegance of their stems. The vegetation is
wet from so much water, the purifying dew coming from all over the atmosphere and
from the ground, only thrilled by the wind. The sole acoustic vibration is given by
colour in its diversity, powerful through the purple shades or blurred în refined greens.
We conclude our presentation with the painter Alecu Ivan Ghilia, who breaks
down conventional barriers of painting and offers to us a Galaxy (foto. 16), in a
modern approach. The entire work represents plastic, oval lines, nervous, anxious,
raising and falling în compositional syncopations and counter-points, lead by a
continuous flow, either winding or rounded, polarizing the entire energy of the
composition.
Everything breathes the cosmic-creative power of life, as if the uni verse wanted
to roll over, perpetually, in grand ovals, reaching chromatic volumes. And such·oval
shapes of reds and greens, sometimes conducted în disharmony, yet în a coherent
relation on the entire surface, create a provocative attitude to that of the expressionists
or fauvists, would disturb the viewers at the beginning of the 20th century. The lines
become a leitmotiv, organized in vectorial spatia! arrays in which the dynamism of the
movement plays a decisive part.
The impetuous transformation of the Romanian contemporary painting and of
the metamorphosis it went through the last two decades of the 20th century, has blown
up the cannons of a secularly European art, trend which has not come to an end yet.
The entire art collection Bucur and Marieta Chiriac express the richness of the
Romanian spirit and its harmonious beauty in each of the artefacts presented, as to
transmit to us this spiritual complexity, so that the viewer can welcome it în his heart,
thus becoming a loving and generous persan.
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TIPURI DE DEGRADĂRI ÎNTÂLNITE
LA RESTAURAREA COVOARELOR DIN COLECŢIA
MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU
Lucia Maria DUMA

Dintre toate categoriile de obiecte întâlnite în interiorul locuinţei
ţărăneşti, textilele prin compoziţia ornamentală şi prin cromatică, îndeplinesc
rolul decorativ cel mai important; ele definesc stilul decorativ al interiorului
dintr-o anumită zonă.
Reprezentând un domeniu complex, datorită universalităţii lor, textilele
îmbină, în acelaşi timp, arta, cultura şi tehnologia, asociind cunoaşterea
tehnologică cu sensibilitatea estetică şi cu îndemânarea practică.
Numeroase vestigii scoase la iveală cu prilejul săpăturilor arheologice fusaiole, greutăţi pentru războiul de ţesut - constituie dovada că meşteşugul
torsului şi ţesutului este de veche tradiţie la noi în ţară. Literatura de
specialitate consemnează amprente de ţesături pe pereţii vaselor de lut din
epoca neolitică.
În Europa covoarele au motive decorative, sunt alese cu mâna şi sunt
destinate împodobirii şi termoizolării încăperilor. Ele sunt aşezate pe pereţi,
aşternute pe paturi, pe laviţe, strânse în stivă pe lada de zestre, dăruite în cadrul
unor ceremonialuri de nuntă sau de înmormântare. În ţările din Orient,
covoarele sunt folosite la formarea corturilor, a locurilor de odihnă, sunt
aşternute pe jos pentru rugăciune sau pe pat.
Măiestria ţesăturilor de pe teritoriul ţării noastre i-a atras atenţia lui
Herodot care afirma că, datorită fineţei, ţesăturile din cânepă pot fi confundate
uşor cu cele din in, obişnuite în Roma Antică.
La noi în ţară, obiceiul expunerii covoarelor pe perete ca mijloc de
împodobire a locuinţei a fost frecvent în Muntenia, Moldova, Dobrogea şi
Oltenia. Ţesăturile au fost considerate piese de valoare atât în casa boierească
cât şi în cea ţărănească. Covoarele din lână erau trecute cu grijă în foile de
zestre ale vremii şi moştenite din generaţie în generaţie. În funcţie de utilitatea
covorului se alegea calitatea lânei şi se torcea corespunzător. Pentru covoarele
groase, arhaice, se folosea lână de aceeaşi calitate atât pentru firele de urzeală,
cât şi pentru firele de băteală, diferenţa constând în realizarea firului pentru
urzeală care era răsucit mai bine. Pentru covoarele de calitate, firele de urzeală
Analele Buzăului II, Buzău, 2010, p. 333 - 339.
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erau alese cu grijă (pentru că urzeala este supusă unor solicitări deosebite în
timpul ţesutului, dar şi apoi, suportând greutatea piesei). La mărirea rezistenţei
contribuie şi toarcerea firelor subţiri, răsucite bine câte două, deoarece
torsiunea măreşte adeziunea dintre fire. În timp s-a constatat că firele vegetale
- cânepa şi bumbacul - sunt mult mai rezistente şi mai ieftine decât cele de
lână. La sfârşitul secolului al XIX-iea s-au înlocuit firele de lână din urzeală,
mai întâi cu cele din cânepă şi apoi cu cele din bumbac. Această tradiţie se
păstrează şi astăzi: pentru urzeală se folosesc fibre naturale, celulozice
(bumbac, cânepă), iar pentru băteală se folosesc fibre proteice (lână, păr de
capră).

Vechimea, expunerea şi utilizarea pieselor textile au consecinţe diferite
asupra integrităţii lor. Covoarele sunt deseori degradate datorită uzurii
funcţionale, a factorilor ambientali şi a celor biologici. Fazele procesului de
restaurare se succed de la caz la caz, în funcţie de degradările acestui suport, de
tehnica şi natura materiei prime folosite la confecţionarea lor. O conservare şi o
restaurare corecte impun cunoaşterea profundă a cauzelor şi efectelor de
deteriorare şi de degradare ale covoarelor.
Deteriorările sunt efecte moderate, de suprafaţă, ale factorilor fizicomecanici, fizico-chimici şi biologici care pot acţiona în timp, individual sau
simultan neafectând în profunzime fibra. Degradările sunt efecte accentuate ale
aceloraşi factori, care afectează în profunzime fibra textilă, până la distrugerea
ei.
Întâlnim următoarele tipuri de degradări: degradări fizico-chimice, fizicomecanice şi biologice. Degradările fizico - chimice sunt: îmbătrânirea fibrelor
care poate fi naturală sau artificială (prin decolorare, albire, oxidare).
Degradările fizico-mecanice sunt: destrămări, cutări, deşirări, deformări,
şifonări, deshidratări, cearcăne de umezeală. Degradări biologice - mucegaiul,
atacul rozătoarelor şi al insectelor (molii, gândaci).
La covoarele restaurate din colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean
Buzău am întâlnit următoarele degradări:
- Lipsa parţială şi rărirea firelor de băteală, constând în lărgirea spaţiilor
existente între firele de băteală, lăsând urzeala vizibilă (fig. I).
- Lipsa totală a firelor de băteală şi a firelor de urzeală (fig. 2).
- Existenţa a câte două - trei fire de urzeală într-un singur rost, pe lângă
firul original s-au introdus alte fire la o intervenţie anterioară, ceea ce a dus la o
îngustare a rostului, la apariţia unor tensiuni suplimentare în firele de băteală.
- Fire de urzeală introduse deviat la o intervenţie anterioară, rezultând
micşorarea numărului de fire din urzeala originală, deci şi micşorarea în lăţime
a covorului.
- Reţeserile şi coaserea cu fire din lâna sau bumbac pe deasupra motivului
cu scop de consolidare (fig. 3).
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- Reconstituirile defectuoase din punct de vedere cromatic şi al
modelului.
- Completări defectuoase, constând în folosirea firelor de lână uzate, atât
pentru urzeală cât şi pentru băteală.
- Fire de urzeală retezate prin tensionarea covorului.
- Aplicarea pe o parte a covorului de bucăţi din pânză, pe zonele cu
ţesătură lipsă, total sau parţial (fig. 4).
- Ruperea firelor de urzeală de pe marginile covoarelor, datorită
tensionării în urma etalării necorespunzătoare, în urma folosirii inelelor din
plastic sau metal.
- Degradarea biologică produsă de molii - pe baza observaţiilor şi
prelevărilor de probe în cadrul colecţiilor muzeale, s-a ajuns la concluzia că
frecvenţa cea mai mare a insectelor ce deteriorează textilele este cea a
insectelor din ordinul Lepidoptera, familia Tineidae: Tineola Biselliela Humm
(molia de haine - pe lângă haine din lână şi blană sunt atacate şi covoare,
plăpumi, lâna din saltele, păsări împăiate) şi Tinea Pellionella (molia de
blănuri - este o specie extern de răspândită care atacă blănurile, lâna, fetru).
Popular se numesc „molii", le întâlnim în depozite, gospodării, industrie. Ele se
dezvoltă în locuri întunecate, pline de praf, când nu sunt condiţii
corespunzătoare de depozitare, când nu se respectă fluxul circulaţiei obiectelor,
când există posibilitatea contaminării cu alte obiecte infestate. Fluturii sunt de
talie mică, cu anvergura aripilor de 9 - 22 mm, de culoare galben aurie. Apar în
luna aprilie şi trăiesc până în octombrie când are loc împerecherea. Ouăle se
depun grupat, sunt sferice, gălbui sau cenuşii, se depun pe ţesăturile din lână.
Larvele sunt inelate, viermiforme, de câţiva milimetri, se hrănesc cu substanţe
de natură organică, atât animale cât şi vegetale, ele deteriorând fibrele textile
(lână, mătase naturală). Deşi nu atacă firele şi ţesăturile din bumbac, totuşi sunt
şi cazuri de adaptare, dar numai la larvele adulte. Acestea se hrănesc pe loc,
suprafaţa mărindu-se odată cu creşterea larvei. Larvele sunt sensibile la o
temperatură mai mare de 25 grade şi nu suportă razele soarelui. Martorii ce
dovedesc existenţa acestui tip de atac sunt: traseele liniare ale rosăturilor
incipiente, evidenţiate de colorarea mai intensă a miezului „dezvelit" al firelor
de lână decolorate la suprafaţă, resturi ale „căsuţelor" pupelor, ciupituri şi găuri
care apar în ţesăturile de lână (fig. 5 şi 6, covorul aşa a fost achiziţionat).
Restaurarea covoarelor cu degradări produse de molii ridică multe
probleme, pentru că pe unde au trecut moliile firul de lână este pur şi simplu
„tocat". Covoare care în aparenţă nu aveau probleme deosebite, în momentul
când s-au desfăcut firele atacate de molii au prezentat multe porţiuni cu fire de
băteală şi urzeală lipsă, ridicând probleme deosebite la restaurare, de aceea este
mai uşor să prevenim atacul moliilor decât să „vindecăm". Prevenirea apariţiei
moliilor se poate face prin:
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- respectarea obligatorie a fluxului circulaţiei obiectelor: achiziţii carantină - cameră de dezinsecţie - depozit - expoziţie - cameră de dezinsecţie
-depozit;
- organizarea corespunzătoare a depozitelor şi asigurarea condiţiilor de
microclimat;
- asigurarea condiţiilor optime de ambalare, itinerare şi etalare;
- efectuarea controlului periodic în depozite şi expoziţii;
La apariţia moliilor, distrugerea lor se face prin congelarea covoarelor în
lăzi frigorifice la o temperatură de - 35 grade şi cu fumigaţii cu diverse
substanţe chimice.
Pe plan internaţional cea mai eficientă metodă de sterilizare a exponatelor
din muzee constă în iradierea cu raze gamma. La noi în ţară avem un aparat pe
platforma Măgurele.
Până când fiecare muzeu va avea propria instalaţie cu raze gamma, pe
lângă tratamentele clasice cu naftalină, nu trebuie să uităm nici de metodele
tradiţionale de pe vremea bunicilor noastre:
- expunerea la soare a ţesăturilor timp de 2 - 3 ore,
- fumigaţii folosind ardei iute,
- săculeţi din pânză cu frunze de tutun, pelin, nuc, levănţică, cimbru,
castane, pacheţele cu coji de portocale puse în apropierea ţesăturilor din lână.

Types of degradation met with the restauration of carpets
from the Buzău County Museum collection
The piece presents the types of degradation met with ten restaured carpets
belonging to the Museum's collection: physical - chemical degrade (discoloration,
oxidation), psyhical - mechanical degrade (fraying, corrugation, deformation,
crumpling, wet stains) and biological degrade (mould, rodent and insects attack). This
work offers a detailed analysis of the biological degrade intlicted by moths and an
upclose view on how to prevent such outbursts in ethnographic collections.
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Fig. 3.
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