https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

1 C

L UL MUZEELOR îN îNFĂPTUIREA REVOLUŢIEI
CULTURALE

.M:dreţul act revoluţionar înfăptuit la 23 august 1944 de că
lrt• forţele patriotice din Romînia conduse de Partidul Comu
ltlst Romîn, act care nu -ar fi putut înfăptui fară ajutorul ne
pn• ·upeţit al Marii Uniuni Sovietice, a marcat hotarul dintre
,, lttme veche, capitalisto-moşierească, şi lumea cea nouă. lumea.
11cialistă.
In spatele acestei linii ele demarcaţie a rămas viaţa cea ve
' ltt' 'L\ toate aspect el e ei: exploatare, mizerie, întuneric şi umi
litJpî, iar în faţi.î a început să crea scă şi să se întărească viaţa
n o u ă , lipsită de exploatare i mizerie, plină de lumină, bu
'ttri şi libertate.
Trecerea ele la viaţa cea veche la viaţa cea nouă presupune,
;t.;a d upă cum ne învaţă marxism-leninismul, o lup t ă uriaşă dusă
111lrc nou şi vechi, deoarece vechiul, luat ţn toată compiexitatea

t't'll

ltti, cu toate că a fost doborît, totuşi persistă sub diferite forme,
t';tlllîncl ca prin orice mijloace să lovească noul.
Pentru ca vechiul să nu poată izbuti, noul caută să ia cele
ltl:li corespunzătoare măsuri pentru a clistrug·e, atît di n pJr,c-t
\edere economic cît şi elin punct de vedere cultural, tot ceea
•ste perimat, tot ceea ce nu mai slujeşte cu nimic vieţii noi.
Realitatea ne-a demonstrat că, dac{t din punct de vedere po
li ti ·o-economic înfăptuirile r evol u ţionare se pot face relativ cu
tttai multă uşurin'\ă, înfăptuirea revoluţiei culturale presupune
" lttptă cît mai îndelungată �i mai dificilă.

t1t'

,.,.

Măreaţa experienţă. a Uniunii Sovietice ne-a slujit şi ne
· lttjcşte drept cel mai mare e xem plu în această direcţie. Toată
I11111Ca cunoaşte că, după p reluarea puteri i politic e guvernul
,

oviet ic, prin .emitere de decrete, a înlăturat la timpul potrivit
p11l rea economică elin stat a fabricanţilor, m o ş i erilor şi ban
l'lt rilor.
1 ot atît ele bine se cunoaşte că niciodată gu vernu l sovietic
11 :1 emis un decret prin care să înlăture cultura veche din min·
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ţile oamenilor, deoarece nici nu poate fi vorba ca printr-o lege
sau decret să se poată transforma gîndirea unui popor sau a
11nui om.
Călăuzindu-se după. experienţa statului sovietic şi aplicînd
în practică această experienţă la specifcul ţării noastre, însuşi
statul nosiru democrat-popular, prin existenţa sa, ne demon·
strează că, cu toate greutăţile ei, revoluţia economică se înfăp
tuieşte relativ mai uşor decît revoluţia culturală şi că, în mod
implicit, revoluţia economică, de care depinde buna stare a oa·
menilor muncii, nu se poate înfăptui definitiv fără revoluţia eul·
turală.
Infăptuirea revoluţiei culturale presupune pe de o parte o
luptă dîrză şi răbdătoare iar de altă parte folosirea celor mai
diferite şi multiple instrumente cu ajutorul cărora să se poată
descoperi şi înlătura din gîndirea oamenilor ceea ce de fapt nu
se vede, dar se manifestă vreme îndelungată după înfăptuirea
multor acte revoluţionare economice, - rămăşiţele culturii vechi
capitaliste, cu alte cuvinte tot ceea ce a rămas în concepţia oa
menilor din ideologia capitalistă despre lume şi despre viaţă şi.
să introducă în mod treptat o nouă concepţie despre lume şi
despre viaţă, o concepţie care să nibi:i la bază ştiinţa marxist
leninistă, o concepţie materialistă.
Numai făurindu·şi o asemenea concepţie despre viaţă, în care
omul să poată înţelege că ea este cel mai de preţ bun pe care
el nu-l poate avea decît numai o singură dată şi că pentru a
folosi în modul cel mai înţelept acest bun trebuie să contribuie
cu tot ceea ce îi stă în putinţă la organizarea societăţii ome
neşti, numRi atunci fiecare om, fiecare popor, poate să simtă cu
adevărat bucuria şi fericirea vieţii.
Regimul democrat-popular din ţara noastră dă oamenilor
muncii tocmai aceste posibilităţi pe care mulţi, poate, nici nu
le-au visat. Partidul şi guvernul nostru călăuzesc şi îndrumă
poporul muncitor pentru a cuceri o viaţă din ce în ce mai bo
g-ată, mai luminoasă, mai însorită, o viaţă socialistă.
Plecînd de la faptul că socialismul nu se poate construi de
cît de mase de oameni conştienţi, partidul şi guvernul nostru
"''' acordat şi acordă o deosebită atenţie înfăptuirii revoluţiei
cllllurale, creind largi posibilităţi oamenilor muncii de a folosi
di11 n• în ce mai mult diferite şcoli şi instituţii de învăţămînt
,.Jt•tlll'nlar, mediu şi superior, nenumărate instituţii de artă şi
tillttriî, n·visle, publicaţii, cărţi etc.
•
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Printre multele şi variatele instituţii puse la îndemîna oa
llll'llilor muncii din patria noastră pentru făurirea unei culturi
a
1111l s' numără şi muzeele, cărora le revine marele rol de
·l•·lllonstra în mod practic şi ştihiţific evoluţia societăţii ome
,,, . .,.u din cele mai vechi timpuri şi pînă în zilele noastre, adu
'

tlld ustfel o contribuţie deosebită la îmbogăţirea şi dezvolta

'''il ntnoştinţelor social-ştiinţifice şi în acelaşi timp la comba-

1•·1'1'!1 misticismului, pe care cultura burgheză 1-a propagat cu
ti il a pcrseverenţă.
·'"'imţindu-se necesitatea unor asemenea instituţii şi în Re
•lllllca Ploieşti, sub îndrumarea Comitetului Regional de Par
lid �i a Comitetului Exect.itiv al Sfatului Popular al Regiunii,
1111 �.;rup de intelectuali, în frunte cu prof. de istorie N. Simachc,
1 illi(iat crearea unui muzeu regional de istorie în oraşul Plo
".li.

Iniţiativa

lor a fost stimulată nu numai din punct de vede

nwlerial - creindu-le toate posibilităţile de lucru - dar şi
dtil ptmct de vedere moral, deoarece pe lîngă aprecierea şi aju1111'111 pe care 1-au primit din partea organelor de partid şi ele
lot, ;tiţi intelectuali din oraşul Tîrgovişte şi Buzău le-au urmat
l'ild:1 !;ii nu s-au lăsat nici ei mai prejos.
, ,.

slfel se poate spune că, deşi pînă în anul 1953 nu exista în
1,', •i1111ca Ploieşti nici .un fel de muzeu cu excepţia unei îngră
IJJ.Hiiri de lucruri de cult religios în oraşul Tîrgovişte- ceea ce
lltVI'dl'�(e odată mai mult dezinteresul regimului burghezo-mo
.I,•Jl'S
- s-a ajuns ca în vara anului 1954, în cinstea celei de
1
;1 aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist,
·,

termine construirea Muzeului Regional de Istorie din oraşti şi si:\ se inaugureze, pentru ca apoi. după aceasta, să
1 il' IJtllltgmate şi muzeele din Tîrg·ovişte şi Buzău.
1 :

l'

111 111oi
1 )1•şi

nu a fost o muncă uşoară, totuşi coledivele de specia
.111 r<'uşit să dea în folosinţă oamenilor muncii din aceste
"' 1 ,1• ( r1•i 111 uzee care, prin modu1 în care au expus miile de
1 11' 1. ndtiC o contribuţie destul de însemnată la înfăptuirea rellltl\tl'i ·ttllurale din regiunea şi patria noastră.
l

1

1 liii'IÎ <1111 lua numai ca exemplu marele număr de vizitatori
11 ,. 11 !'l'Vl'lllează zilnic muzeele, ne putem da seama cît de ne
, 1 ,JI',J 11 fost şi este o instituţie ele acest fel. Numai la Muzeul
1 • p ''11ril d<' Istorie din Ploieşti, în perioada 23 august 1954' 1 .JIIf'il·,l 1 D56, peste 30.000 de vizitatori de diferite vîrste au
t '''

1111 l'oiN·1iilr muzeului.

·
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Nulllai într-o si ngur a zi,- duminic<i 26 august-- muzeul din
B11z;iu a fost vizitat de 962 de cetateni
1\ceste cîteva exemple pe lînga multe altele pot dovedi cit
.:c llecesare şi ap rec iate sînt mu zee l e ca in str umente pentru fă
.

mirea unei culturi noi.
Este de la sine înţeles di camenii cu dragoste ele a ajuta cît
1 1 1 ai mult înf�iptuirca revoluţiei cult ur a le nu s-au mul ţumit nu
mai cu atît, ci au că utat să luple pentru a da naştere la cît

.

mai multe instituţii ele a cest gen.

A stfel a lu a t naşter e Muzeul Raional din Urlaţi şi cel elin
Vălenii de Alunte, Casa Memoria l ă pictor Grigorescu din oraşul
Cîmpina, Casa Mem:orială N. I orga din or aşul Văleni,
Casa
muzeu Hag-i Prodan din Pl oieşti Muzeul de Artă P l astic a din
,

Ploieşti. L ucr uri le nu s-<w oprit aci; in prezent se duce o sus
ţinută munca pentru crearea !v1uzetdui de Ştiinţe Naturale din
oraşul Ploieş t i şi ceea ce so cotim mai important este că se
munceşte c u multă perseverenţă pentru crearea muzeului L up
"

din R egiunea Ploieşti", m uzee
pe care credem că le vom pune la înclcmnîna oamenilor muncii

l<i n:soluţionadi a proletariatului
c h iar în anul :.Jcesta.

Toate acestea dovedesc pe d ep li n ca în Re giunea noastră,
sub îndrumarea organelor de partid şi de stat numeroase cadre
,

de specialitate şi oameni ai muncii au înţeles cu prisosinţă rolul
muzeelor ca instr umen te pentru f ă urirea unei culturi noi, fapt
pentru care ţinem să le aducem deosl'hite mulţumiri, urîndu-le
ca şi pe viitor să obţină succese din ce în ce mai mari şi aceas
ta cu atît mai mult cu cît sîntem convinşi ca în Regiunea noastră�
mai avem mult de făcut în aceast ă direcţie, dar cn a semene a
forţe creatoare pc care le avem şi acelea care se vor alătura,
vom rezolva sarcinile care ne st a u în faţă.
Sîntem con vinşi că rezolvarea sarc inii o r în această direcţie,,
ca şi în aHe domenii de activitate, va -fi cu atî t mai uşoară cu

cit vom şti să cerem mai bine aju toru l organe l or de p a rti d şi de
stat.
Sîntem conv inşi d, cu aj u toru l pe care îl vom primi într-un
,

vii tor apropiat, vom put ea s�i ne mîndrim cu noi realizări în do
meniul muzeelor din Regiune a noast ră.

Gheor,ghe Banu,
Culturalt' a Comitetului Execntiv.,.
al S fatului Popular Regional Ploieşti.

Şefu l Secţiunii
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J rin broşura de faţă dorim să umplem un gol simţit în viaţa
'lillurală a Regiunii noastre.
După cum se ştie, în acest domeniu nu apare nici o publi1'11\i . de specialitate. Cele patru ziare care se tipăresc în Ploieşti,
1\u�.�ll, Rîmnicu Sărat şi Tîrgovişte îndeplinesc o mare funcţiune
d:tr nu pot merge prea adînc pe linia specialităţii.
I3roşura de faţă este prima de acest fel.
rmărim să popularizăm activitatea muzeelor din Regiu-

11 • ; să dăm posibilitatea activiştilor din muzee de a se forma
din punctul de vedere ştiinţific, pornind de acum la o adîncire
11 :1 'li vităţii lor.
Mai urmărim, de asemenea, să popularizăm trecutul Regiunii
uooslr

,

făcînd cunoscută marilor mase populare viaţa econo

IJtil'it, socială, politică, culturală din t recutul Regiunii. Prin cu
ruw�l r a trecutului Regiunii vom aduce contribuţia noastră la
dt•z ollHrea sentimentului de patriotism, începînd prin legarea
1111111 · n ilor de locul natal, de locul muncii. In genere, noi ştim
lu lt'k puţin despre înaintaşii noştri, satul nostru, oraşul nostru.
l :t\'1 voim să ne convingem de aceasta, nu avem decît să
1ilr••l>iint pe primul cetăţean de pe stradă ce ştie despre stră
htlltklil său ele ex.
Foarte puţini sînt aceia care ştiu măcar
llllllll'it tt stui înaintaş. Cu atît mai nesigure, dacă nu cu to-

1111 lrl

·xist.ente, sînt cunoştinţele referitoare la trectul aşezării

""'''rrt•.,ll d in care fac parte. Nu se ştie aproape nimic sau ceea
• •·
,. ,li·
ste nebulos, legendar.
1 trrd ··e vorbeşte Ploieştenilor despre lupta cu boierii Moruzi,
11•
r ditrcrt 50 ani şi ele răscoala din 1807, cînd au fost clărî111 Ilo 1'11 t•lv Moruze�tilor din temelie de n-a mai rămas piatri1
pl:d r· 1, :->�11' încl se vorbeşte Tîrgşorenilor că în satul lor a
11 1 udinlonrii reşeclinţă domnească, al III-lea centru comercial
11 11111 111 :-><'·.<li XV-lea, oamenii 'ridică din umeri: au impresia
11 •• ··plin g·lttme sau basme.
-11
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Cînd am întrebat pe învăţătorii din Ederile unde se află bur
gul dacie de acolo, niciunul nu ştia ele existenţa acestei aşezări.
Egzemplele ce pot fi date se pot înmulţi la nesfîrşit. Răul este
vechi şi nu mai poate dăinui.
I nşeşi programele şcolare poartă o p art e din vină.
J\:otfel, din programa şcolarii, în vigoare pînă la 1 sept. 1956,
a lipsit istoria patriei, care nu se preda elevilor de la V-VII�
decit în cîteva ore în el. VII. Ba mai mult încă, lipsa n-a fost cu
totul înlăturată nici din programa şcolară, care intră în v igoare
de la 1 sept. 1956. Istoria patriei se predă sumar în 2 ore şi nu
mai în el. VII şi XI, în timp ce în el. V-VI se pred�\ cîte 3 ore de
is[c·rîe universală.
De aceleaşi lipsuri suferă şi manualele de isiorie şi chiar cel
de Istoria R.P.R. In aceste manuale se subliniază lupta oraşe·
lor fiarnande, franceze, etc. împotriva feudalilor, dar nimic despre
lupta oraşului Ploieşti pentru libertate, care a durat de la
1775-1832 şi constituie cea mai dîrză împotrivire a orăşenilor
împotriva boierimii feudale.
Concluzia pe care ne-o impun faptele esle că nu cunoaştem
idoria local ă . Ne propunem s�i aducem o modestă contribuţie la

lichidarea acestei lipse adînc sim(ită în cultura noastră.
Vom încerc8 să facem cunoscut trecutul Reg·iunii noastre, prin
prezentare de monografii istorice, a unor aspecte mai importan
te ale Yieţii economice, sociale, politice şi culturale.
Mai urmărim ele asemenea publicarea materialului docu
mentar de care dispun rle Clcum muzeele noastre. lntr-ndevăr,.
atît l\luzeul Regional cî t şi cele rnionale elin Buzău şi Tîrgo
vişte au, în prezent, un fond documentar care trebuie făcut cu
noscut oamenilor de specialitate, pentru a fi valorificat. Acest
fond nu mai poate constitui un talant îngropat. El va fi editat
treptat în pag·inile publicaţiilor noastre.
Dacă prin aceasta vom integra şi efortul nostru la acela care·
se face pe cuprinsul întregii patrii în \'ederea înfăptuirii reyolu
ţie i culturale, este o sarcină care ne revine ele drept.
Ne lipseşte în mare măsură experienţa. Vom primi cu cea
mai adîncă r ecuno şti n ( ă orice ajutor. Ne este de mare preţ cola
bor:Jrea snecialiştilor. Facem un CJpel călduros către aceştia, ru
Q"îndu-i să ne acorde sprijin, trimiţîndu-ne materiale referitoare
la trecutul Hegiunii noastre.

Prof. N. J. Simache
Regional de Istorie:

Dir. Muzeului
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CONTRIBUŢII LA ISTORICUL MUZEELOR
DIN REGIUNEA. PLOIEŞTI
E li ber ar ea ţ ării noastre de către g l orio a sa Armată Sovietică
tt a î n semna t numai eliberarea naţională, ci a creiat în acel a şi
lltllp condiţiile necesar� şi premizele pentru zdrobirea claselor
dotllinante.
/\.'est act a constituit o cotitură favorabilă în viaţa oameni
lm ll1uncii, a făcut posibilă desfăşurarea luptei poporului şi e
lc•c•llf<Jrea de refor me cu caracter revoluţionar, atrăgîn d după
llll' rapida dezvoltare a puterii p opul a r e şi trecerea la r e gimul
dt• el •n10craţie po pulară formă a dictaturii proletariatului.
Cl:1sa muncitoare, cucerind puterea politică şi economică
tlltt Il lîna exploa j atorilor a trecut la o serie de înfăptuiri politi' 11 l'l'OI1omice şi în acelaşi timp la o muncă susţinută pentru ri
ellt':ll·l'<t nivelului c u l tural al m a s e l or pentru creearea unei cul1111 1 11 d, naţionale în formă şi so ciali stă în conţinut, după exem
plitl r11llurii Uniunii Sovietice, cea mai av an s ată din lume.
111 l11ph pentru crearea culturii noi, Partidul şi Guvern�I1
1111 1111
:1u c:real nemlln�irate posibilităţi pentru ridicarea nive·
l111til t'II!10Şlinţelor o a menilor muncii din toate s ecto ar el e de ac
li\ lt!fo. Astre!. printre' multiplele mijlo a ce de culturalizare se dau
1111 clal, pe zi ce tre ce timpul, în fo l osinţ a oamenilor muncii,
tt 11111\11 hin
organizate, muzee.
'\1'1" IPn constituie unul din mijloacele eficace pentru educa
tii 11lllllll1islă a celor ce muncesc. Prin mijlocirea int uitiv ă a
l'iliil'ili oi icdelor ele mnzeu, ele înfăptuiesc propaganda conltllltl
nl'inlismului. Prin aceasta ele ajută la for mar ea con' 1 IJ,•l llt:ill•rialis'te şi la educarea sentiJnentelor patriotice.
N' 11 'li ICI int res .să r idice nivelul cultural al maselor populp •
tlil'i
J.î conserve urmele trecutului, regimul bur ghez o" 1 le 11' 1' 11 :1 lllflt nici-o măsură în ac�st scop.
·

,

,

,

·

.
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Dimpotrivă, masele popu la r e trebuiau ţim1te într-un întune
ric cît mai de plin pen t ru <! fi cu uşurinţă exploatate, iar urr;!ele
tre-:utului distrusese cî! ll!�li repede şi cît mai compl et liinrJ;;;i,
atîtea cîte m'lÎ existau, ek' constituiau a ct e de acuz()re şi doHzi
·1-drobitcarc împotriva vechiului regim.
Aşa se explică dece pînă la 23 August 1944, în fostul j ud eţ
al PralliJ\'l�i. de unde trusturile şi concernurile petrolifere au scos
atîta aur, n-a existat decît un singur muzeu care nu conţinea
decît o îngrăm�\dire de obiecte bisericeşti.
Cît despre obiectele de valoare istorica şi monumentele ar
tistice şi istorice, lucrurile stăteau şi mai rau. Se poate s p un e
pe drept cuvînt că aici a domnit o totală lipsă ele preocupare şi
incurie.
Nepăsarea şi disp re ţ ul vechii clase conducătoare au dus atît
de depa rte încH unele monumente v ec h i s-au
nimicit şi sînt
astăzi definitiv pierdute p en t ru patrimonitil spiritual al popor ul ui
romîn.
Acolo unde, în mod sporadic, s-au întreprins l u c r a ri de res
t<lllrare sau de protejare, ele s-au făcut în asemenea condiţi i în
cît au schimbat cu t o t ul bazele vechilor monumente, denatu-.
r înd u - l e cu tob! stilul, personalitatea, urîţinclu-le şi s ch imbîn 
du-le caracterul şi deci valoarea a r t istică şi istorică.
Din p r ima categorie de monumente ale cultur i i materiale
căzute victime ale nepăsării vechiului regim putem ela ca exem 

plu: palatele lui Brîncoveanu de la Doiceşti, Potlogi şi Ur!aţi
(viile domneşti), Palatul Postelnicului Constantin Cantacuzino

de la Filipeşti de Tîrg, Palatul lui Drăghici Cantacuzino de la
1\\ăgureni, Mînăstirea şi bisericile din Tîrgşorui-Vechi, Biserici
le din Ploieşti şi din Scăioşi, Biserica Sf. Nicolae cu brazi,
din Ploieşti; c asa Mîrzeştilor de la Vâlenii de 1\\unte, casa Bellu
<lin Urlaţi etc.; lista poate cuprind e mii de n u m e ele bis erici ,
mînăstiri, palate, opere de artă de netegăduită valoare, creaţ i e
<1 meşterilor ridicaţi din mij l oc ul poporului romîn, pierdute însă
din nepriceperea sau nepăsarea exponenţilor u nei clase care nu
t'trlliva decît interesele celor pe care-i r e p r e z enta.
Din i�nrpa monumentelor aşa zise restaurale, dar care in
lcntd consliitri<:· :1lterarea sau totala cil:'natmare a vechilor mo
rrrrrtH·nlc-, JHtl<:>m cit:1 m u l te exemple din Regiunea noastră. Nu
.1\'c'lll dl'l'ÎI si1 ne gîndi m la vechea Mitropolie a Ţării Romîneşti
dlrr l'iq:c,,·i:;dl·, care a fost .. restaurată" ele L ecomte de Nouy,
·Lrr • :11•·. ' " l'l·;ililnk, nu m;\i păstrează nimic elin li\caşullui Ne<i1 �
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Basarab. Legat de tradiţiile burgheziei franceze şi ele inte

!Il.

ll'M'i<.- Curţii din Bt.icureşti, Lecoll)te de Nouy nu cuno şte a arta
p11p11iară romînească, pe cea bi zantin ă şi a po poarelor su d - slav e

111> înrîurirea c ă rora s-a dezvoltat arta romînească.
De aceea, reconstituirile şi restaurările arhitectului francez
1111 1 1 11 rn ai că nu corespund real it ăţ i i noastre istorice, dar sînt
el :1 dreptul egzernple ele cum nu tr eb uia p r oc e da t în a ce st do
llll'l1 iu.
Tot aşa grosolan s-a făcut şi r ec î ă clire a Palatului Domnesc
(M;1lci Basarab) ele la Brebu sau a celui Brîncovenesc elin viile
cl(Jillllt'�ti din u1·laţi etc.
•

Toate acestea ne demonstreaza nu numai că n-a existat o
pn·c u pa r e ci mai mult d e cît atîta şi anume că o asemenea pro
hl(•itla nici nu s- a pus măcar. Marele act ele la 23 Au g Lt st 1 944,
r 1•pr •zintă şi din acest pund de vedere un hotar. Oamenii mun1'11 de pe tot c uprinsu l Regiunii n oa str e s-au angajat în a cţiu
lll'll ele constn1ire a socialismului. O luptă uriaşă a început pen
lrtl onstruirea noilor baze economice. Odată cu a ctiun e a de re
t'lllt:-Jtrucţie materială, s-a pornit şi aci la înf ăp tuirea revoluţiei
l'llll11rale. Ştiinţa şi arta sînt cele două p îr gh ii ale acesteia.
Păş i n d la a c ţ i un e pe fronturile c ultu ri i, Comitetul Executiv

.li Sfatului Popular al Regiunii P lo i e ş ti, prin Secţiunea Cultu
t.il:l Regională, cu s prijinu l Regiunii de Parti d, a el a t o cleose
j, li1 at nţie muzeelor şi restaurării monumente!or istorice.

D11p�i cum s-a arătat, în această Regiune nu exi s t a aproape

11 11dc. Totul tre b u ia făcut de,la început. Construcţia ce urma să
,. n•:tlizcze se făcea pe loc gol.
.;l'l'(iunea C ultura lă Regional�\ a a r ă tat în activitatea sa în

dllllll'llilll mu nc i i muzeale, un viu i nt e res. Ea a po rnit de la fap1111 !'li tr buie organizat un centru. care să co nducă şi să orga
'tl'•'/1'

1111tnca în Regiune. Acest centru a socoti t că poate fi Mu-

' 111 1' •gional.

l11 l' msecinţă, -încă elin noiembrie 1953, a luat iniţiativa de
1 l1 :tll·,fnrma localul elin str. N. B ălcescu , veche şi încăpătoare
' 1 ,., rli11 oraşului Ploieşti, în care în 1877 a fost sediul comanl.llllt'llillllli IHmatelor ruseşti, in c endi at ă de bombardamentele
" '' ·l.111(11ik asupra or aşul ui Pl oieşt i în vara a nu lu i ' 1944, într-un

J,, ti

t'llrl·

·ă c orespu n d ă unei ·asemenea i n sti t u ţii. Lucrările au

"' ''lllll lil 1 martie 1954 şi s-au terminat în octombrie acelaşi
11 1 \':ilo:tr a construcţiei s-a ridicat la suma de lei 260.000, a

lt" il.1 di11 111ijloacele proprii ale Sfatului Popular al Regiunii.
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Din acesle fonduri s-au înalţat zidurile, s-a construit un nou
acoperiş, învelit cu tablă, în locul celui improvizat care era a
coperit cu carton, s-au pardosit cameri!e cu mozaic veneţian
iar pereţii, împreună cu tavanele, au fost acoperite cu stucatură.
Pentru organizarea muzeului, Sfatul Popular Regional a
mai pus la dispoziţie suma ele Ici 120.000, din care s-au procurat
mobilierul, panourile, colecţiile şi toate cele necesare.
De asemenea, prin Secţiunea Culturală Regională s-au an
trenat o serie de factori, în special din sectorul învăţămîntului
public, oameni de ştiinţă, profesori ele diferite specialităţi, din
care s-a alcătuit un sfat ştiinţ'!.fic care împreună cu clirecţiunea
Muzeului au început acţiunea de cercetare şi colectare.
Printr-o circulară adresată tuturor secţiilor culturale din Re
giune, li s-a adus la cunoştinţa această iniţiativă a Comitetului
Executiv şi li s-a trasat safcina de a contribui la organizarea
.1\'luzeului Regional prin colectare ele materiale necesare, a căror
listă a fost întocmitit şi anunţată. Cu toate că aceasEi circulară
nu a avut urmări însemnate, imedi:1ic, totuşi ca a fost ulil�1 căci
a popularizat Muzeul, i a r mai tîrziu a început să dea roade.
S-a întocmit apoi un tablou al conacelor mai importante şi
mai apropiate şi s-a obţinut autorizaţia Dir. R eg . Agricole pen
tru a se vizita depozitele G.A.S. care îşi aveau sediul în aces
tea. Deşi cea mai mare parle a inventarelor moşiereşti nu mai
puteau fi urmărite ln 1 954-55, totuşi şi această acţiune a dat
oarecare rezultate.
S-au cercetat apoi toate publicaţiile ele specialitate şi s-au
identificat informaţiile privitoare la istoria Regiunii.
In planul ele cleplasme pe teren au fost înscrise toate locali
tăţile istorice. In cea mai mare parte eforturile făcute de a se
identifica acolo materiale arheologice, au fost încununate cu
succes. în mai toate cazurile, particularii mai deţin o parte elin
ele.
Propaganda prin radio şi cinem a to graf a fost folosiU\ cu
succes. La megafoanc şi în timpul spectacolelor de cinemato
gr�f s-a adus la cunoştinţa publicului initiativa orgnizării Mu
zeului ele Istorie, solicitîndu-se sprijinul. Acţiunea a dat rezul
late pozitive. O parte din piesele expuse în Muzeu sînt clonate
·

de particulari.

Elevii şcolilor au adus o contribuţie preţioasă atît la colec
cît şi la organizarea şi funcţionarea Muzeu

i;ll·e;l nJaterialelor

llli.

1 li --
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, ·

oliciti'ndu-se concursul

S ec ţiei

de I nvăţămîn t a oraşului

llokşU, şeful acesteia a convocat în şedinţă pe toţi profesorii
.!1• i .' l rie din oraş c ăro ra li s-a trasat: ca sarcină sprij inirea ac1

·

colectare.
nele cadre didactice au răs p uns acestei chemări şi au a
dlllllll prin elevi monezi vechi, ziare, broşuri, arme vechi şi alte

\hlllii d

lllllll'riale.
o n curs şi mai p r eţ ios au dat elevii ş colilor în organiza
l'Xpoziţiei şi f uncţionarea Muzeului, căci neavînd personal
d1• lllg"rijire, curăţenia s-a făcut prin aj utor ul elevilor, în special
l1• lu coJile medii nr. 1 şi 4.
Tol S ec ţi a de Inv. a Oraşului a mai dispus ca :5 cadre didac
lln• s�i facă activitatea de vară in cadrul Muzeului.
S a ţinut legătura şi cu sindicatele care au dat o circulară
11d11ror instituţiilor prin car e s-a recomandat oamenilor muncii
11 :llllltlţe Muzeul R egi onal ori de cîte ori, în cursul acti v ităţi i
l111, d • sc op eră resturi umane sau ele a nimale. Aceştia au răs-1'1111 l'll interes la ?.pelul Consiliului Sindical şi ne-au sezisat de
1• <'opl•ririle f ăcu t e în carierele de piat ră de pe vale Stăneştilor,
1 11 "jlltl de Jos, unde s-a p utut identifica urmele unei aşezări
llfiii.IIH', în le g ătură cu castnJl ele la Drajna de Sus. De acolo
.1 1icli<'al o rîjni ţă ele mînă în perfectă stare de c onserv a re şi
1111111<'1'0(1 'e resturi ce r amice romane.
A\11% ·111 de Antichităţi al R.P.R. a sprijinit munca noastră,
llt 1, directorui său, tov. prof. Gheo r g h e Ştefan, ne-a dat un
1 1tlnr preţios. S-a deplasat la faţa locului, ne-a dat indicaţii fo
ln llt1;1r asupra s-urselor de procurare şi ne-a îndrumat ştiin
llllt t·�lt•. Tov. Dorin Popescu, clir. adju nct , ne-a pus la dispo111, l11l materialul ele care dispune· .l'vhtzeul· de Antichităţi, din
1''1' Ploieşti, pentru a-1 s tu di a şi co pia . Tov. Ecaterina Vulpe
11• , , jllls It� di sp ozi ţ ie materiale de la Băieşti-Aldeni.
lt1V. <Jrig re Horescu şi Bujor au condus săpăturile făcute
11 .ljlllllllll'\ <1 Academiei, în urma propunerii tov. prof. Gh. Şte1 111, l1 i\1;il�li şti, unele a fost indentificat un casti-u roman cu în·
1 1 ll111l dt p�mînt chiar din t impul lui T raia n , de unele s-a co
l • 1 li 1111 bogat material. Un p reţios spdjin ne-a dat şi Institu
I III cit Âll(ropologie, care a delegat pe tov. Nicolaescu·Plopşor
1• • 1.111-.1 111 pal olitic, cu ajutorul căruia s-au f�cut săpături în
1 l•• 1 1 Jlo111Î( i, unele s-au identificat urme de leu, hienă, ur-

lin

'

''"

•

I'

1 (' lt•ll.'.

-17
https://biblioteca-digitala.ro

a f{h'l'l � dcpL1si1ri la Pusada, în scopul iden[ifi
p;llcuiilictllui aici.
Organe le administrative ne-au sprijinit eiecliv. Tov. Toma
Nicola!J, sccrdand S f a tu lu i Populnr a l Regiunii, ne-a dat preţi
o;ise inîorm<Jţii privitoare la coll'ctc:rea de matcri:lle. Astfel, dîn
sul ne-a atras ;\tenţia că l a Cheea şi /\H1ncciu-Unglf
l cni Sl' aiLi
urme rom;me, ajutîndu-nc sâ intram în posesi;: lor.
TO\'. viccpre�edinte R<Hlâvoiu ne-a pus la dispozijic mijloa
cele de tr<.msport pcniru aducerea materialelor identificate şi a
luat măsuri pentru a se face clemusurilc �i inter\'NI(iik n(·cesare
în vederea unei gra bni ce şi pozitive s oluţion ă ri a prolllernelor

ll;L ;��.:·-.'sLa

uL·ii

ce privesc activitatea muzeala.
Regiunea de Partid a î n cur a jat şi s usţi nu t cu mult in t e res
întreaga noastră activitate şi dacă s-a putut face un pas înain
te, a ceasta se datoreşte în primul i înd ajutorului dat de Partid.
Un spriji n susţinut am primit ele lu Ministerul nostru, care
�� fo st gata oricînd să ajute munca noastră, acordîndu-ne mai
·

ales aju l o r şiiintific.
am primit înrlrum{tri

De la tov. din Serviciul 1\·\uzee Ştiinţifice
utile şi sfa tu ri luminoase.
In continuarea acordi:Jrii acestui aj u t or au so cotit necesarii
o consfătuire, cu dir ec tori i muzeelor din Reg. vecine,
pentru
a a n a l iz a expoziţia Muzeului Regional. care a avut loc
între
26-30 oct. 1 955 şi din care am lras mari foloase.

Trebuie să subliniem faptul că la oglindirea t recutului isto
ric al Regiun ii în e xp ozi ţi e urn înt îm p i na t mari greutăţi. Ele a il
,

provenit din faptul că planul de r es taurare al clădirii s-a făcu�
de arhilecţi fără consultarea noastră, punîndu-ne în faţa unut
fapt împlinit. O grcutute de neî nvi ns a izvorît din faptul că ni

s-a tr as a t ca s arci nă deschiderea l\1uz. Reg. în cinstea zilei de
2;� August 1954, cînd se ;:t niv ersau 10 a ni de la eliber area tarii
noastre dl' către glo ri oa s a Armată Roşie. De aici a rezultat fap
tul că mobilierul, pano uri le machetele, au fost croite în abstract,
cftci ele se confecţionau în a cela ş i timp cînd se rest<lltra clădirea
ce fusese mai înainte un i mobi l ele locuit.
M ai ad ău gă m la aceste greută ţi lipsa de fonduri; lipsa dl·
materiale înir-o R e giune chemată la viaţ{I (muzeală) aşa de tîr
ziu, cîn d cea mai mare p;:trte din materiale sînt lu a t e la Buziiu,
,

Tîrgovişte şi mai

ales la

Bucureşti.

In afa ră de aceste lipsuri s-a

mui adăugat aceea că ivluzeul
R e gi onal n-a aYut schemă ele funcţionClre, fiind lipsit c h ia r dl.'
înr�·:-ijitori. Intre;1ga mun d �tiinţifică şi administratiyă a trebtl-
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fie făcută

.1

1

ele director şi prin voluntariat. Odată făcută te

JII,tlkn şi colectat materialul, s-a început acţiunea de expunere,

l ovit de greutăţile mai sus ariHate, dintre care o parte

111• s <1

'

111 losl înfrînte, iar o parte vor fi învinse cu vremea.
1

t•nt:t "originea omului"

o reprezentăm prin mulaje şi texte.

Pnl oliticul îl reprezentăm prin fosile descoperite în Regiu
llt oi llOCIStră Şi prin unelte de prin aite regiuni.
N<'oliticul îl reprezentăm printr-o admirabilă colecţie de u
l ii ll1· rlc piatra, ciin f(egiunea noastră, care ne îngăduie să ur
lii 111111 tehnica pr lucrării pietrei în diferite stadii, în acest e

1 ' 11 ( 1

P •r. eneoliticil şi bronzul le ilustrăm prin obiecte de ara-

111.1 ,.i dC'pozitul de la Drajna ca şi prin resturile din cea mai im

l'"ll:lll(iî aşezare din perioada bronzului, din Regiunea noastră,

ala Monteoru.

1

l>!'lltocraţia militară

prin tezaurul de Ia Coada Mal ului, te
.tllttd d la Adînca ; influenţa scitică şi greacă prin coiful de
1111 rit• la Poiana, tezaurul de la Mîneciu-Ungu;eni, bogata ce
111ilvti greacă de care dispune Muzeul.

l

't'lavagismul îl ilustrăm cu bogate materiale descoperite în
111'1<' de la Mălăieşti, Drajna, cetatea Gura-Vitioarei, Teza111111 cit· l<t Săhăteni, etc.
1 l'llcinlismul timpuriu prin conţinutul unui mormînt slav, ce
l ltllit'.t l>izantină, tezaurul de la Pietroasa.
1

1 111 \l'lc de producţie, în feudalism, prin numeroase unelte de

11111111 .1 şi produse ele bresle; relaţiile, printr-un panou care re
(11' 7. ll(:i l>ătaia la scară; suprastructura prin acte de proprietate,
l111 11:1\'l', care oglindesc nu numai relaţiile ci şi statul, condici
''

I''J'Î

(justiţia), arme (armata).

1 lljll:t ele clasă în această Regiune se oglindeşte într-un pa
otl pt'<'inl prin fotografii, acte, citate, referitoare la lupta ora-

li

·

111111 l'loit�li cu boierii Moruzeşti.
111 •·:1p i 1 ni ism, tema dezvoltării încete a forţelor de procl ucţie
ltlill''t'ltl;îm prin materiale ele provcnienJ1ă otomană-dat fiind

qd tii 1':1 frînmea

1

dezyo\tării forţelor ele producţie o constituie

lmc ască.
1 •1 \ t•l•· d(• procl11cţie din Regiune le reprezentăm printr-o roa
,J 111111 lll:ti nouă. o maşină ele tors, o hecnă de foraj şi Utla

p111 1•·:1
'

plll;tl:lrt•, u na sondă de lemn şi prima rafinărie de petrol

1

P l oi e ş t i , 1856).
o reprezentăm prin 3 sectoare: burghezia:
l1111 CitZ3; ţărănimea - 1 907; proletariatul - 1933;

\1 lll•dill(<·;tnu.
1 lifilll ciP clasă

1

- lS
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in suprastructurâ: scriitorii progre�işti: E. Poteca, I. L. Cara

giale, 1. A. Basarabescu, Radu Cosmin. Muzica prin compozito
rii 1. Cr. Danielescu şi Paul Constantinescu

In perioad a democraţiei populare, lupta pentru comtruirea
socialismului o re preze ntăm prin acţiune a d e consţruire a baze
lor economice ale socialismului:
I. Industrializarea ţării şi

II.

Transformarea socialisU\ a agTiculturii.

Pentru i l us tra r ea acţiunii de industrializare se

se ale industriei gTele: un strung, pies e de utilaj

p un produ
petrolifer lu

ex

crate la .,Uzina 1 ,'v\ai"; pr oduse petroliferc, mait'riale din sali
na Sl�inic, minele de cărbuni de la Filipeşti, 1'V\ălăteşti şi Ceptu

ra. In grafice şi fotografii reprezentăm cele ma i de seamă reali

zări în domeniul agriculturii, şcolii, s�înătăţii şi culturii.

Cu sprijinul R e giunii de P;utid şi cu ajutorul material pe care
Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti 1-a
asigurat, s-a putut izhuti înfăptuirea Muzeului. Această institu

tie a umplut un g-ol atît în viata ornşului Ploieşti cît şi în toată
Regiunea şi constituie 11n temeinic îndrumar în \·iata culturală
a o amenilo r muncii din R e g iun p a noastr�i. N\uzeul Re gi on al de
Istorie se prez inU i în momentul de fa ţă curat, frumos, suficient
dotat cu piese care rep rez intă
cele 5 o rîn duir i şi ne străduim
să-I or g a n izăm pe baze cît mni ştiinţifice. In vederea aicătuirii
]\\uzeului de Ştiinţe N a t u ra le s-a întocmit tematica şi s-a or ga
nizat Sfatul Ştiinţific, ia r în momentul de faţă se face o muncă
,



organizată de colectare, studiere şi organizare.

Odată înccpuU1 munca ele org·anizare la centru, am căutal

s-o extindem şi în Regiune. Astfel am organizat muzeul Crico

vului elin oraşul Urlati, casă boierească din prima jumatate a
sec. al XIX-ka, a ş e zat ă într-un loc pitoresc, înco n jurat i1 ele un
fr11mos parc seculnr.
La acest local, transformat în muzeu r a io nai au lucrat meş
terii pricepuţi din B ezd ead pe la anul 1848. Folosind elemente
ciP la vechile case ţ ă r ăne ş ti , biserici şi mînăstiri, ei aLi reuşit s{t
,

r e n l iz eze o admirabilă sinteză cme constituie prima încercare

reuşită ele reconsiclerare a vchii arhitecturi romîneşti. In cele �
încăperi ale acestei clădiri au fost adunate frumoase colecţii df>
pictmă. ceramidi, mobilier, ciirti care au a p art inut familiei Belu,
•înd astfel vizitatorilor im<Lginea unei co.sc boierrşti, aşa cum
N<l !:1 mijlocul secolului trecut.
�() .
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<lrija

Secţiunii Culturale şi a Muzeului Regional' s-a îndrep--

1 d 111 acelaşi timp catre muzeele raionale din Tîrgovişte şi Bu-

111, 1mclc existau preţioase colecţii, dar ele constituiau o simplă

1 tlolll rare întîmplătoare fără nici o temă.
1 ':k trebuiau organizate pe baze ştiinţifice, legate de dezvol1 111':1 so ·ietăţii socialiste. In acest scop, Secţiunea Culturală şf

\IIZ ·1il Regional au organizat sfaturile ştiinţifice ale acestor
1111111'1' r a ion a l e , a căror conducere a încredinţat-o oamenilor

2'
cle

I''' i:il ilnte.
'\,·c·şlia au întocmit tematici, au continuat îndeplinirea pla11111111 d' c o lecta re , au studiat materia l ele, au început acţiunea d
"' •.tlli%;JI"e pe bază tematică şi sînl acum pe punctul de a-şi a
tltlll' iltcri:lril e la bun sfîrşit. După cum s-a arătat la început, am
tu 1·· 11111% 'e raionale s-au deschis în cinstea zilei de 23 August

·

•.

1'11to�, complet reorganizate cu ajutorul

'1 l1 i11l Muzee
1

Ş tiinţ i fic e

Ministerului Culturii,
şi al Muzeului Regional.

î11 eput de ·asemenea acţiunea de colectare în Cîmpina

n

1 \ tlt·nii ele Jvlunte, în scopul' organizării .ele muzee raionale în
!1• lm·alităţi. De asemenea în comuna Star-Chiojd.

11 1

l > .tl(;i preocupare a Secţiunii Cultura l e Regionale şi Muzeu-·

1111 I'II'Îoltal este conservarea monumentelor istorice.
111 v'·clerea unei activităţi organizate în acest sector, în iunie
1, l";ilt' monumentele culturii materiale au fost inventariate.

1 1

1 , , llt;IÎ
veche casă din Ploieşti, construită în sec. aF
I I I !1'11 el � căldărarul Ivan Prodah, în vechiul stil a rhi tect u
1

l! llltttiiH'sc, cu puternice influenţe balcanice, conservîncl în:
ele împodobire ale caselor din
acef
I H't l't·L·tbl elementele
11 1 1' pt illlt'<' are tavanele, trei din lemn, unul, o capodoperă
illlloilli,,r in acest gen, a fost rest<1uratrt 'ln 1953 şi amenajată:
11 " 1 1 istorică di n sec. al XVIII-lea, avînd la dispoziţie şi
1 11!1 tl111 tltobilierul rar al acelor vremuri, păstrat ele moşte1 .. 1 1 1 111 .!ul11i propietar al atelierului manufacturier care se g3-

1 1
1

•

••

'' 1,

1

llllljllrl<tt cu mobilier şi piese de acelaşi stil, din vechi-

ltt " ' 111tl Villcnii de Munte, prin bunăvoinţa moştenitorilor ..

1

' " " "�"

1

Jl,
I

1

1
I

.:tsH Memorială N. Iorga.

1 'tllt'll<';t. pc valea Prahovei, în oraşul Cîmpina, unde
t .1 ,,. l11i N. Grigorescu, B. P. Haşdeu, Dr. Istrate, Sec
1 1dl111 :1 l : î :1 l u a t iniţiativa de a restaura casa în care a·
-21
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trăit şi lucrat în ultimii ani ai vieţii marele pictor N. Grigores
cu, transformată într-o casă memorială. LucrărilP. de restaurare
a casei, arsă în 1918, au fost începute în anul 1954 şi s-au exe
�utat cu mijloace proprii, terminîndu-se în anul 1955. Secţiunea
Cultural{t Regională a organizat sfatul şiiinţific al acestei case
memoriale şi a pus la dispoziţie mijloace materiale necesare
Testaurării şi completării mobilierului, achiziţionării de tabl? uri,
�:lstfel încît expoziţia din atelier, sala de intrare, sufrag·erie şt ca
mera de onoare, a putut fi in�JUguraUi în noiembrie 1955.
In ceea ce priveşte casa Dobrescu, construită înainte ele 1800,
in stilul specific caselor de oraş din acel timp, o a doua casă
veche din Ploieşti, ea va fi restaurată în cursul anului curent,
proiectul şi devizul fiind alcătuite, lucrările urmînd să înceapă
imediat.
La propunerea Dir. Muzeului Regional, Comitetul Executiv

al Sfatului Popular al Reg. Ploieşti şi Secţiunea Culturală,

au

aprobat ca aici să se oragnizeze Muzeul oraşului Ploieşti, pen
tru a oglindi ireculul acestui centru atît de frămîntat în care s-au
plămădit luptători ca: Ştefan Gheorghiu şi petroliştii din 1933.
In deosebita atenţie a Secţiunii Culturale şi Muzeului Re
gional stă casa lui Haşdeu din Cîmpina pentru a cărei proteja
re trebuie luate măsuri urgente, ca şi casa Bellu din Urlaţi (este
Yorba de al II-lea corp de case, cel mare, din complexul cu acest
nume).
In domeniul artei, Secţiunea Culturală Regională a organi
zat Muzeul de Arte Frumoase al Regiunii cu o secţie de pictură
-şi una de sculptură care a începul să funcţioneze la 23 august
<1. c. în cadrul Palatului Cultural.

Cele mai multe din aceste iniţiative aparţin Comitetului E
xecutiv al Sfatului Popular al Regiunii.

Unele vin de jos

în

sus. Odată însuşite, ele sînt realizate prin Secţiunea Culturală
şi Muzeul Regional. Legătura dintre acesta şi unităţile muze�
}e o fac îndrumătorul muncii muzeale şi directorul Mu�eului Re
gional. Aceştia lucrează mînă în mînă, se consultă şi se depla
;;ează pe teren de obicei împreună.
Acolo

unde aceştia nu izbutesc, cer

sprijinul

şefului

Sectid

Culturale Regionale sau, mai sus, Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Regiunii şi Regiunii ele Partid.
'l')

... ....,

--
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111

şedinţele luna�-c de nnaliză

a muncii, organizate

ele Sec

lt111C'<1 Cultura.ă Regională cu şefii secţiilor culturale din Re
I lrllll' :;;i activiştii săi, aceştia

1rllli

sînt învitaţi să refere asupra mer-

:1ctivităţii muzeelor. Acolo unde se constată clelăsări sau

lllllll('ri în urmă, ele sînt lichidate. Prin circulări, şedinţe de

1

11.i11 t.iÎ
1

il muncii,

cursuri, Comitetul Executiv recomandă

d!rl(ilor faturilor

pre-

populare să sprijine activitatea muzeelor ..

''' mod deosebit trebuie să subliniem faptul că acţiunea eul
''" 1i.1 In general, şi în particular munca muzeelor, este stimu
l! ' -;;i ajutată în permanenţă de Comitetul R e g:ion al ele Partid
1

11 1•

o.;(•

îngrijeşte încleaproap·e şi de acest sector, ceea ce
a realizărilor în acest domeniu.

l llirlc• ch ia de boltă

con-

MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE

Muzeul Regional de Istorie
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MUZEUL RAION AL DIN BUZĂU
Oraşul Buzău, cu o populaţie numeroasă şi cu o bog·ata \'ia
ia culturală, avînd aproape toate formele ele învăţămînt, era lip
sit de o instituţie culturală în care să se vadă trecutul ele luptă
şi de art�i 31 maselor populare.
Prin g r ij a Partidului şi Guvernului, în anul 1950, în bugetul
fostei Regiuni Buzău a luat fiinţii un muzeu, avînd în schemă un
director şi un îngrijitor.
Au început achizitiile obiectelor muzeale abia în anul 1952
de catre tov. Taf!an Ion, pictor, care a funcţionat ca director aci
.aproape un an. Actualul director, din 1953, a continuat colecta
rea obiectelor, a amenajat localul din str. Filimon Sîrbu nr. 54
şi la 23 august 1955, muzeul a fost deschis.
Necesitatea lui a pu t u t fi văzută imediat
prin vizitarea
zilnică ele către muncitori şi elevi. In perioada dintre 23 august
1955 şi 23 august 1956, muzeul a avut 32.656 vizitatori. Muzeul
d fost vizitat de buzoeni, cît şi de oamenii din R.P.R. care au
venit ocazional sau special. Numărul de vizitatori zilnic nu esie
egal. Astfel, în ziua de 21 aug-ust au fost 23 vizitatori, iar în ziua
de 26 august 1956,au fost 986 vizitatori.
Toate şcolile de informare politică I-au folosit din plin.
Şcolile ele toate g r adel e din Buzău I-au vizionat mai

ales

pentru a f c1 ce aplic<Jrea la lecţiile de istorie.
Documentele colectate a11 permis org·anizarea muzeului pe pa
iru orînduiri: comuna primitvă, sclav<Jgism, feudalism şi capita
lism. S-ar fi puiut organiza şi perioada construirii socialismului,
<Iacă am fi avut spatiu. Lipsa spaţiului ne-a făcut să ne oprim
cu tematica la 23 aug·ust 1944.
Localul în care a fost amenajat muzeul a fost o casă particu
lară a unui cetăţean care avea bancă proprie. Imobilul are un
număr de 14 încăperi, dintre care 11 sînt numai pentru expoziţia

.24-
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·

lllttzettlui. Incăperile nu�s·înt egale. Pentru a face posi-b ilă expu-

111 1 c :1 şi păstrarea regulelor ştiinţifice în dezvoltarea societăţii.

lll'buit să se facă şi anumite schimbări interioare ale pereţi

1

'"', c:t să se obţină circuitul închis.

'
Comuna primitivă este oglindită în muzeu cu documente

'l'nl

1,

avînd materiale numeroase ieşite la iveală în urma cer

•,

' l.1rilor arheologice. Astfel, săpăturile în staţiunea arheologi'i1rata-Monteoru, începute în anul 1917 de arheologul Hu

1

'climidt, preluate de I. Andrieşescu şi continuate ele prof.

'" t

11111\. Ion Nestor, au dat la iveală civilizaţia neolitică

13

'' ti
1

-

-

Cucu

, apoi arama, ·bronzul, fierul. Cercetările sînt în curs.

.

1\ld ni, prof. univ. Gheorghe Ştefan ;;[identificat o civiliza-

1

""l'Jllănătoare cu Gumelniţa - Ariuşd. Mai avem expuse în

[,

11111'1'11 documente ale culturii materiale de la Podul Hîrboci�,

contemporană Săratei-.Mont. In afară de cele expuse în

ilo• �·si

llilll.t'ti, activitatea de cercetare a colectivului a descoperit alte

ttli l' nlc culturii materiale la: Urlători, Aliceni, Fundeni, Flo

1

,11, Mărunţiş etc. ale cărei resturi obţinute în urma periet•lor făcute, se p{tstrează în depozitul muzeului.

111

\llnr 'a unor urme numeroase a permis ca, în expoziţia mu

"

' llltti, comuna primitivă şi epocile ei lungi să fie prezentate
.

1 il ''

1 ',tiPoliticul este oglindit prin fosile de elephas primigenius

1

11 1

vtts megacerus, iar ca unelte, toporul cioplit din silex. Ca

11, 1lnl <ljutător sînt confecţionate trei tablouri cu paleoliticul
"' 1l111, d1� mijloc şi superior. Acest ultim capitol al paleoliticu -

lfl

'

.il l'onfunda cu mezoliticul, cînd apar microlitele şi primele

111

111' pitlttl'i nle matriarhatului.

'>!l'llli(ictil este oglindit prin fosile
' ·oltl11
11

de animale şi unelte de

·are se desprinde o serie de ocupaţiuni ale omului

11111111" di11

Sărata-Monteoru care a făcut prima agricultură;

d1· la

111111·1•• 1'11

are torcea; greutăţile ele ţesut în războiul speciat

"111 t(l!,• d<• plasă pentru pescuit, ceramica etc., arată nume-

1•· IH'IqJ·t(iuni precum şi rîşniţele numeroase dau dovezi inIti'
1

I.Jhll•· d

11 1 •till

·

o civilizaţie din cele mai vechi timpuri pe aceste·

.
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Eneolitkul este marcat prin apariţia aramei din care locui
torii din Sărata-Monteoru făceau topoare şi alte unelte,
Bronzul este prin excelenţ�i epoca de înflorire a sociei{Jţii în

<lceastă parie a Regiunii. Societatea este In faza patriarhală, încă
din eneolitic sau chiar la sfîrşitul neoliticului. Sgura rezultată

de la topirea bronzului de la Săraia-Monleoru dovedeşte cii aci
se lucrau unelte de muncă, arme de luptă şi podoabe pentru fe
mei ca: br[iţări, cercei, agrafe etc. La siîrşitul epocii bronzului,
societatea se descompune în săraci şi bogaţi, odată c11 apariţia
uneltelor din fier.
Suprastructura

societăţii comunei primitive este

oglindiiă

prin cultul morţilor, confirmat prin numeroase urme: scheletul

. chircit de la Sărata-Monleoru din cimitirul nr. 4, mormîntul 66,
-datînd aproximativ din sec. XV î.e.n., cîteva vase de ofrandă şi
cîteva zeităţi elin pămînt care înfăţişează animale sau femee;1.
Cei ele la Sărata practicau zoomorfismul, iar cei ele la Aldeni,
.antropomorfismul. Cultura fierului a fost creaU1 de Daci. O o
glindim prin unelte din fier găsite la Cernăteşti. Societatea este
condusă de şefi de triburi, care se unesc în uniuni de triburi. A
ceasUi societate se numeşte democraţie

militară şi pe an'<l.sUi

treaptă se găseau dacii cînd au fost cotropiţi de romani.
Orînduirea sclavagistă, ncindentificată în Buzău, este oglin
·dită cu documente aduse din localităţi vecine, apropiate: Pirum
.şi Troesmis.
Numismatica sclavagsită, numeroasă, găsiUi pe meleaguri
le Buzăului, ne arati.i că locuitorii au avut relaţii de schimb cu
toate ţările sclavagiste cunoscute, ceea ce dovedeşte că locuito
rii de aici aveau o producţie bogată şi organizaţie socială pu
ternică
Migraţiile popoarelor la Buzău pot fi arătate prin: tezaurul
de la Pietroasa, expus în copie şi zeiţa Anaitis de la Năieni.
Orînduirea feudală este oglindiiă prin unelte care arata ocu
paţiile locuitorilor. Printr-un act de la Ştefan cel Mare se aralii
in mîna cui era proprietatea. Sînt arMate destul ele clar clasek
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1.11�· din feudalism : ţăranii şi moşierii. Biserica, cultura, apa-

1,

1.1 1 iparului la episcopia Buzăului, forme de asuprire feudală:

1

olnilllistraţie, justiţie, poliţie - arătate prin acte.
1 >rînduirea

capihllistă este înfăţişată prin unelte şi docu

' ' ' ' ni•• originale; sînt oglindite clasele sociale prin: interior ţă ·
•

1 1 11";1·,

interior de moşier (Marghiloman) şi interior de

bur

ltl/.,
1 nnlc evenimentele mai importante din orinduirea capitalis-

11!1 t•xpuse prin acte, documente cît mai concludente.

1'

< > sală a fost rezervată pentru expunerea cîtorva opere ori-

;de pictorilor buzoeni consacraţi, sau care au avut legă

1 11 1 ! 1 1

ltttl 1'll 11uzăul. Sînt expuşi: Tătărăscu, Pallady, I. Georgescu,
1 11 i�rorescu, Ion Andreescu, Octav Băncilă, D. Stoica,
1(1 p

E. Do

Alexandru Moscu, Adina Moscu etc. Restul de aproape

' ' l1 1,

d 1 1 ri stau îngrămădite în depozit din cauza lipsei unui lo

II 1'• 111 r11 expoziţie.
•,.! într-un spaţiu restrîns, muzeul arată dezvoltarea socie-

1l

1!11 ''"'cneşti ca o carte în care cultura materială a
1

111·

societăţii

1'11 unelte reale- originale.

l�ll;tlorul trebuie să urmărească temele numerotate în di1

1

·

:!fzcţii şi să citească toate explicaţiile scrise. Desfăşura

Iti l111i<• dreaptă, vitrinele s-ar întinde pe o lungime de 250 m,

1

"1'11, totuşi, ca cei' ce vizionează, să se informeze numai

11

pli<'aţile scrise, oricît de numeroase ar fi ele.

1

De aceea

1• 11••voi' de explicaţii verbale date ele îndrumători.
'

11

lllnl

' lipsurile lui, aşa cum este organizat, constitvie, pen-

111 "1 l',til l111zău, singura inştituţie ce poate fi vizitată de orici·
ltl'l ,. JH' nici, pentru a-şi da seama de dezvoltarea societăţii
1111.11 !;ii despre împrejurimile Buzăului, în special.

t

1 111 111111 în colaborare strînsă cu Societatea de Istorie şi Fi'''

1

1

•

11ilinla Buzău, Muzeul contribuie la dezvoltarea cît mai
.1

1

l'l'l'diirîlor în domeniul istoriei, etnografiei, folclorului

1 11111' ·t·.ltl'ii.

111d

.ltînsr legături cu Arhivele Statului- Filiala Buzău.

1,.1 1111i>ogăţeşte documentaţia orînduirii feudale şi capi-

https://biblioteca-digitala.ro

- 27

Colaboraren din tre muzeu, societate şi nrhive este strînsă.

S-a planificat pentru cercetare un bogat material din care să se
lămurcasc<i istoria societăţii pe baza materialismului istoric.

Colt.•c l i v ul a rc<ilizat pîn�i asUizi redactarea următorului material:

1. Istorict:l � p i l a l u l ui Gîrlac;;i, ele A n t o fi e Radu, publicat.
2. Isto r ic ul Ş•'oalclor d i n Buzău, de Gabriel Cocora, publicat.

3. lv\onografi;t B uz�î 1 il ui, de Ion Moldoveanu, în 1 ucru.
4. P i ctorul I. Andrcescu, de 1. J\\olcloveanu, în lucru .
.5. M.or ilc de pe Iaztil B u z ătt l u i

,

de Gh. Ceauşcl, publicat.

6. Istoricul mi 7c ă ri i muncilorL'Ş(i între 1900-1944 din Buzău,
<de Tr. Barbu, la tipar.

7. Predicatul, de Gb. Beldescu, publica!.
Pe leren se continuă colcclare<t obiectelor muzeale şi ele artă.

Barbu Traian
Directorul Muzeului
Buzău
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MUZEUL RAION AL AL CRICOVUL UI
1

liniu de trecere de la dea l uri la cîmpie, la ieşirea Crico

1

iillll rll11lre dealurile r e pe z i , pe care din străvechi• timpuri se

ltll
1

1

o1

\'i\il ele vie, 'se înjghebeaz�\ de timpuriu o aşezare ome-

.1

t':ll'l' se transformă către sfîrşitul secolului al XVII-lea

p(lmenit ca atare, pentru prima oară, în documentele!
didili ii\ XVIII-lea, sub d en um irea ele "Tîrgul Urlaţilor".

l11

11

:.

••11:1\'t':l repede a altor oraşe mai bine aşezate, din apropie
Ji\J•t d\' comunicaţie, ca P loie şt ii, Buzău!, Mizilul, a împie

!

tl 1

.l'•l'<'Jlsiune prea înfloritoare a Urlaţilor.

111 11 l1· :J�c'zării este vechi şi trebuie pus în leg·ătură nu cu
11111 l1

l

p:dJ:Jmi ului Urlăteanu, care-şi va fi luat. probabil., nu

l1 :l:�<'Y,are, ci cu faptul că apele

d
•\1
111

•

se adună repede şi

curg

11 .,g-omot, se rostolgolesc, "urlînd".

111 1·1! clntoreşte existenţa aşezării sale întF-O regiune
1

.llk, la locul de trecere de la ·o formă de relief
II:Jilll'llii îşi schimbă produsele. De pe

la în cep u tul

de
la
se

k:l începură şi în acea tă regiune exploatările pe-

1
·

1 Ji 1111, i devin unul

elin centrele acestei indust r ii.

11 1ll pline ele pitoresc şi de amintiri is tor i c e . Pe

llflli

unul
"

parte�1 de răsărit, Brîncoveanu îş i
1' 111<1i văd şi astăzi, restaurate bineînţeles, în "vi-

1"' 11111'd,
1 1 Jl

il
t

11
1

1

în

prim a jumătate a secolului ai·XVI-le<�,

l1•, zidi ctitoria sa de Ja Verbila. Tot mai înspre
'" l'lllin�·i l.rico\', Comisul
Apostolacbe
fondă
llll,li'I:J rlllmcle.
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Pe văile din

a p r opie r e , oamenii s-au aciuiat din vechi tim

p u ri , făc î n du - şi aşeziiri în mijlocul căror a se mai p ă strea ză bi
�e:ricuţe din lemn, ca cele ele p� valea N ucet ului , Ceptura-Ro·
tari, Mărunţiş şi altele.
La m a r gi ne a dinspre nor d a Urlaţilor, pe unul din a c e s te fru
mo as e dealuri,

pe la mijlocul secolului trecut, membri ai fami

li ei Bellu, porniţi din Pindul J\1acecloniei, trecînd prin Italia, umil·
\şi italienizează nu mele care dev
- ine Bellio, şi a poi prin A us tr i a,

Casa

cea mare

din complexul Eellu- Urlaţi

unele obţin t i t l ul de bar o n.i, deveniţi propietari aici prin căsăto·

rie cu p ămîntenc e , au zidit un co plex de clădiri, înconjurat dt·
un minu na t parc care ele acum se poate n u mi "secular". El st•
compune dintr-o s e ri e ele clă di r i elin care unele s-au ruinat, inl'
d intre cele e xi st ente trei sînt cele mai importante. P r im a esl�
o mare clădire, cu eta i şi parter, în care se află 24 camere; a doua
este o cl ă d i r e cu un singur rînd ele încăperi, în număr de 9, ial'
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lr 'Îa este o monumentală p oart ă de intrare, ce imită pe cea

i

It> l;i mînăstirea Verbila.
Toate au fost zidite de meşteri îndemînatici de la Bezdead

1 linpodobite cu sculpturi tăiate în lemn tare de stejar, de dul
•li•'l'i localnici. De la Bucureşti au fost aduse pie se dintr-o casă
al XVI-lea, precum şi de la monumentele brîncove111' ,1 i de la Urla ţi, Doi ce şti şi elin alte localităţi, unde membrii
1 1 11 1 i l i 'i Bellu ajunseseră acum mari moşieri şi de u n de au adus

.!fii .'L'Colul

•

It• J ll i l l ele ferestre şi uţ>:i, sculptate frumos în piatră ele meşteri
' '

Jllilt ptt(i elin vremea l u i Brîncoveanu.

ltnprtlmulînd n u m e roa se elemente arhitecturale de la casa
Iti iti••:tscă, biserici şi mînăstiri, simplii şi anonimii meşterii
i'"Jittl:tri au izbutit să dea o capodoperă de arhitectură, prima în
' t• , ll t • rctişită de reconsiderarea vechiului stil architectural ro'

11111(1

1'

i11:1it1 ie cu mult c.le I. Mincu, Al. Zagoriţ şi alţi arbitecţi care
1111

11

•

r•·ilt reîilvierea vechiului st i l romînesc în arhitectură, ar

111 Jl"Jl"lari au reuşit de minune la Urlaţi, monumentele du

It

d•·

li•

ei,

cu

dub l ă

o

însemnătate,

fiind

primele

şi

11 1 l t l t l l l l o manifestare a ge ni u lu i poporului nostru în domeI

l•'•·"ll'i arte_

•ti

' 11 :�t·operişul înalt,

tt• llllpodobite cu
111

•

şindrilit, cu streaşina

siîlpi sculptaţî

largă, cu prid

frumos în lemn ele stej a r ce

:tpriori masivi din stejarul supus cu uşurinţă i m a gina

1 "' •.ti•·

;t

-

iscusiţilor du l ghe ri cele două mari clădiri mai stau
,

lll.ttl liric a simplei frumuseţi ele pe vremuri.
lil•1tlll �.î

•

1•111

•

urmaşii să i au îngrămădit aici coloane şi capi-

ltt'll:tt·e de uşi şi ferestre sc ulpiat c în piatră din secolele

11 l• .t .;i al XVIII-lea, cărţi rare în ediţii ele l u x

1
f''

11

,

copii de

1· pid ril o r Renaşterii; picturi elin secolul al XIX-lea,

''"'' 1 dt· slil elin diferite epoci, obiecte de artă populară care
1 • 1 it :1 lo ele cinste, toate aranjate cu pricepere, alcătu1
I
It • ( 1 • :111' d;ide.a11 casei Bellu elin Urlaţ;i a pectul unui mu·

t

•

11tll .tpt t•,·i:tl dC' toţi cei care I-au

1 1 1

'""•

111 llJll'klatea

v i z it a t .

a fost dăruită Academiei Romîne care
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nu depuse toate eforturile pentru conservarea colecţiilor şi a clă
dirilor, 18sînd să se ruineze clădirea cea mare, g-rav avariată de
marele cutremur din 1940.

Din propietatea vechii Academii, bunurile intrară în posesia
J\linisterului Artelor, pînă cînd o cedă Sfatului Popular al Regi
unii Ploieşti. Incepură acum alte timpuri.
Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii luă mă
suri grabnice pentru a înceta acţiunea de distrug-ere a parcului
şi clădirii. Prin mijlocirea Jv1uzeului Reg-ional de Istorie, piesele
din colectii fură recuperate, inventariate şi aşezale în expoziţia
Muzeului în cursul anului 1954, care începu a funcţiona cu re
gularitate în 1955, fiind cercetat de numeroşi vizitatori care ră
mîn uimiţi de bogăţia şi interesul ştiinţific şi artstic <Il materia
lelor prezentate.
In felul acesta s-a creat un nou mijloc de ridicare a nivelu
lui cultural al oamenilor muncii elin această regiune industrială
- Muzeul raionr.l al Criconllui.

Prof. N. 1. Simache,
Directorul 1Vluzeului Regional de Istorie
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! lTM VEDEAU BOIERII RĂSCOALA POPORULUI
1, �'UB CONDUCEREA LUI

TUDOR VLADIMIRESCU

Acte inedite
1 111•facerile

economico-social�, inerente oncare1 societăţi,.
sec. al XVIII-lea, şi în ţările noastre, într-un ritm mai
1 J, r:1l. In sînul orînduirii feudale p.par germenii viitoarelor
lt(ll d' producţie care se consolidează cu timpul şi vor da
'', J, ,, . , în secolul următor. orînduirii capitaliste.
llt• ttn de dealungul orînduirii feudale dominase economia
" ' 111 , ,, în veacul al XVIII-lea, Principatele Romîne încep a
'III' rt•na în circuitul internaţional 'd e mărfuri.
1' 11 t•n de la Kuciuk-Kainardgi, încheiată de Ruşi cu Tur
li 111 11rma războiului victorios din 1768-1774, produce pri
JI.Irlură în monopolul comercial al turcilor, interzieînd
1 l 11 ril o r turci de a mai intra în-Principate, de unde ei mai
11111 ltt:ltl decît plăteau, preţurile date de ei fiind cu mult sub
1 1 n 1<' pieţii mondjale, beilicil trebuind de acum să preia
111 11 .111:1 1<� graniţele Principatelor.
1 "' 11llorii ţărilor noastre, boierii în primul rînd, încep
a
'"'' :,.i pentru schimb.
1 11 l l " puteri europene, intrate ma\ de mult în angrenaji1l
11 11111 ·• de mărfuri, în plină expansiune
omercială acum,
1' 1 pili runde în Principate, foarte bogate în materii prime.
''' 1(1tllli austriac îi urmează cel gerinan,. englez, francez,

11111.1, in

Il
1

flllfllllin

naturală face loc celei bazate pe schimbul

de

•nainte ceea ce interesează pe producători este

''''ti'''' el întrebuinţare ci ·cea de· schimb.
1(i 1 1111 mai consta acum în vite, grîne,
'

1
tii

1 1"

d

stupi, ci ' în.
"'" ldNtlă a hogăţiei.
'' " '' 11111atori ai produselor ţărăneşti, boierii devin vîn
ILI p11lNea lor depinde acum de bani.
·

' "'

1
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Aceste prefac<:•ri iniluenţeaziî ra po r tur ile de produc(ie între
buieri şi ţărani.
In economia naturală boierii aveau nevoie de produse ţă
răneşti pentru îndestularea propriilor lor trebuinţe.
:\cum
le
sînt necesare pentru schimb.
Trecerea la nou! mod de producţie face sa se abată asupra
ţărănimii un nou şi sîngeros val de exploatare.
Renta în muncă, claca, sau munca gratuită, prestată
de
1iîrani în fo lo sul boierilor, care dealung·ui orînduirii feudale
il fost de 3 zile, la mijlocul sec. al XVIII-lea se împătreşte; la
începutul sec. al X IX l ea ( 1805), iobagul moldovean presteaza
40 zile. Ţăranii liberi sînt siliţi să facă şi ei "boieresc". Nor..
ma de muncă (nartul) ce trebuia efectuată în timpul clăcii este
umflata necontenit. Renta în produse, dijma, una din zece la
început. creşte mereu. Boierimea îşi intensifică sforţările pen
tru a limita suprafaţa de cultura şi păşune la care aveau dre
- p·
tu! ţăranii din vechi timpuri. Lupta între ţărani şi boieri, boieri
şi oraşe, pentru stăpînirea pămîntului se ascute. Procesul de
iobăgire a ţărănimii ia aspect de masă. In 1775 Alex.
lpsi·
lante dăruieşte vărului său Ianache Muruz moşia Ploieştilor
şi Tîrgşorul�i. Intre Ploieşteni şi boierii Moruzeşti începe un
lung proces' care va dura 50 ani şi care se va termina în 1832
abia, cu victoria ploieşt cn i lor. Nu acelaşi lucru
se
întîtilplă
însă cu Tîrgşorul, a cărui moşie este cotropită şi ai cărui locui
tori se risipesc.
,

-

In. goana lor dupa bani, boierii acapareaza toate mijloacek
de acumular e primitivă - velniţele, băcăniile, cîrciumile, mo
rile, dreptul de a-şi desface cu p rioritate rachiurile, vinurik,
Ptc.
Domnitorii, exponenţi ai intereselor clasei dominante, în
tăresc prin scrisoare privilegiul exclusiv al stăpînilor de moşii
de a ţine cîrciumi, băcănii, de a-şi vinde vinurile şi rachiurile.
Acumtilarea unor însemnate sume ele bani, din renta înca
�ată, negoţ, camătă, biruri, capitalul comercial şi cămătăresc,
permit înfiinţarea primelor manufacturi in ţările noastre, pri·
vilegiu rezen·at boierilor şi domnilor, în care apare. şi munca
salariată.
Exploatării muncii ţărăneşti i se adaugă
ac eea a proll'·
tariatului.
Condiţiile grel e de muncit impuse t ar a nim i i
de economi11
de schimb ducînd la vlăguirea L'i, i-au umplut paharul amă
,

răci unii.
50-
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1 Jn aparat de stat necinstit şi abuziv, il'lstrument de asu
(tiltt' al cla.sei stăpînitoare, boierimea feudală, îngreuia şi mai

situaţia ţărănimi.i şi o făcea de nesuferit.
scrisoarea sa din 5.II.l815, către Glogoveanu 1) vor111tld de locuitorii din jud. Mehedinţi, Tudor Vladimirescu scrie
1 tttti (i) de o parte 2) şi alţii din alta 3) i-au topit de tot".
Documente descoperite în ultimul timp 4) şi pe care
le
1'11111 lriim în întregime, în anexă, întregesc imaginea situaţiei
11 ttlilllii din ţările noastre care devine desnăclăjduită la sfîr11111 SC' olului ai XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea.
i\ 1 f<-1 locuitorii din comuna Glogova, fostul judeţ al Mehe
lltl\ lnr, cu lacrimi ferbinţi, arată într-o jalbă 5), Divanului
It� l i, jafurile făcute de căpitanul Ianache Dănciulescu ,numai
1 11p1 11
locuitorilor de aici, "căznindu-i Ulhăreşte",
"muncin
' " 1 '11 pă mucenici".
1 ltljHÎ ce aduc la cu�oştinţă un lung şir de fărădelegi, în1111 �(il care aminteşte pe acela al lui Tudor Vladitninescu,
tll[llrii prădaţi adaugă: "Sîntem jefuiţi şi stînşi
din faţa
tlltd t tl tt i, că ele cloă Juni de zile umblăm numai pă drumuri
"" , 1 ele a:m rămas de toată agoniseala cîmpului a tot anu,
ltt pt rina acestui căpitan Ianache; că au stîns satul nostru
1 ' " '' " ctt acest fel dă pricini şi năpăstuiri..... ci cine îi intră
1
ltttttot mai rău dăcît tîlharii dă codru cînd căznesc oameni(i)
l1 dto:t bani. Acest fel dă cazne n-am auzit nici la pt1şcăriea
l11 1111 ,.lilor unde sînt hoţii cei tnulţi, nici la puşc.ăriea dă aici
1 1 11' ('1 . " 6)
111 litllp ce satele erau lăsate în prada- unor oameni de felul
jlllltltllti Ianache, clasa stăpînitoare, la.. adăpostul ocrotirii
1 o i�;d mărginea activitatea la intrigi de curte şi canca1
scrisoarea
le zugrăyeşte
11 1 1" l'nrc în mod foarte plastic
11 ""' ll.t" ;1 unui anomim, din 26 mai, 1820 şi care ilustrează
şi
ttpottll • hoierimii feudale. în frunte cu boerii divaniţi
11t1dl

111

o

• •

l!lll["t tll.

•

'

Pentm că este caracteristică mentalităţii

vremii

de aeest fel, o publicăm
1 lttlt• unul din rarele documente
'
'"1 tjdllll' ' ) .
11

de C. Nicolaes\!U-Piopşor şi pe care o publicăm «în ex/
sub nro 1.
mpărăteşti.
1 11 11 1111
1 "" ull dClmneşti.
11 cl1 m posesia Muz. Reg. de Istorie.
l'llltll• ul In tntregime, in anexă sub nr. 2.

11

"

1

"'

t·r·l

r

""' x t,

1 1 h '"·
It 111111 ul11l

nr.

3.

.,-
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Aceleaşi prcocupart şt tn scris o ar e a lui D. Pîrîianu, elin 28
1\\ai. 1819, prin care cerc ajutorul protectorului său Glogo·
veanu din Craiova şi la al direi sfîrşi( g-i:lsim a d a u s u l "1'-'\{l rog
a să pri mi zece pui de găină" t ).
De aceea, cînd în 1821 Tudor Vladimirescu ridică sleag11l
ra sco a lei, cei clinUi care au alerga t in sper anţ a că-şi vor îm
bunătăţi situaţia, au fost ţăranii.
Faptul că răscoala a avui un ecou mai mare în Ol t enia st·
explică prin ac ee a că aceasta, legată mai strîns de Transilv;t
nia prin valea Oltului şi de apus prin· valea Dunării, intrast
mai ele timpuriu· în circuitul inierna\ional de mărfuri, ceea CI'
făcea ca intensificarea exploatării ţărănimii să se fi produs
:tiei mai de timpuriu şi în mai mare măsură, pe de o parte; pt•
tle alta, aici se formeaz�î o pătură mai numeroasă ele negustori
�i mici boieri care se ocupau cu negoţul şi care se alătură l uptd
lui Tudor împotriva marilor boi eri acaparatori ai tuturor mij
loacelor de îmbogăţire.
V. A. Ureche; într-o lucrare a sa, ne· dă următorul tablott
pe judeţe: Slam-Rîmnicul avea 58 mazili şi 7 breslaşi; Btt
zăul 24 mazili şi breslaşi la u n loc; Saacul 2) avea 50 mazill
şi 24 breslaşi; Prahova 17 mazili şi 28 breslaşi; Ialomiţa llH
mazili şi 8 breslaşi ; Dîrnboviţa 22 mazili şi 3 breslaşi; Telem
manul 115 mazili şi 112 breslaşi; Doljul 129 mazili şi 46 bn·�
laşi ; Ilfovul 29 mazili şi 23 breslaşi; Vlaşca 45 mazili şi :1
breslaşi; Argeşul 92 mazili şi 21 breslaşi; Oltul 72 maz111 ·,·1
37 breslaşi; Muscelul 102 mazili şi 37 breslaşi; Vîlcea 1� 1
mazili şi 20 breslaşi; Gorjul 632 mazili şi 22 brPslaşi; MPh1·
dinţii 401 mazili şi 21 breslaşi 3).
Din acest tablou rezultă că elementele orăşeneşti erau cort
c e ntrate mai ales în Oltenia.
,

,

Această burghezie în dezvoltare, lipsită de drepturi, -Se '11
ridica împreună cu ţărănimea împotriva protipencladei, a 11111
rii boierimi, care frina dezvoltarea schimbului de mărfmi.
De aici caracterul antiboieresc, social, al răscoalei sub r11t1
ducerea lui Tudor.
1l Documentul nr. 4.
2) Vechi judeţ, desfiinţat la 1 inuarie 1845, care cuprindea pnr·llh·
superioare şi de mijloc ale văilor Buzăului şi Teleajenului. Se num•ll
Sud Saac, adică Judeţul Secuenilor. !Rominii veni V din Secuime),
3) V. A. Ureche. O statistică a Ţ. Romineşti dm 1820.
1
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• l•·:1 sîn( cauzele fundamentale, dar nu singurele.
care
tt:t-;.lcrc a ce s tei prime mari ridică-ri de mase din secolul

1 il

il"

1

·

'' '" · '' n sUipînire turcească conştituia un stat î�
care se
11 111 '"""t'roa e şi puternice resturi feudale. Asuprirea so
l ll.t(ională caracteriza situt:�ţia popoarelor drn Imperi u .
l111 ,.,·ol1d al XIV-lea, Bulgarii, Sîrbii, Grecii, Romînii îşi

lt1

1

11
1

1 Îllclcpendenţa. Mai tîrziu şi Albanezii.

1

111 l'jltillll secolului al XIX-lea, lmperiul se alfă fn stare
<�llljllltlt'rc. Despotismul şi exploatarea t urceasc ă ame
' ltl11(:t 11a(ională <1 acestor popoare, aduse
pe ultima

1

1

nrnl'iC'i.

lrC'ptaiă a autoriUiţii cent r a l e dădea naştere la
f.Jfllri s tr i găt oare la cer. Paşii şi p aşalel e nu mai
1111 1 dt• p11lerea sultanului şi întronează re gimuri de ;:�r1
.llllilvolnicie. Prădarea populaţiilor din Imperiu
de
Iti 1 tpl ,·arrtderistic.
l•111"

1

1

1 • 1 ,,
o.;nisoare din 5.11.1815, Tu d or Vladimirescu scrie
111111 .1111 pentru săracii Jăcuitori ai Mehedinţul (u) i; că
1 '' "'" 1(• şi alţi(i) din alia i-au topit ele. tot, numai s�tl r ' " 1 "'"''s ·Intr-inşii. Dar sumă dîntr-înşii, toţi oameni
1 il 1'' ·'Pilcliră oamen (i) împărăteşti
şi domneşti;
mai

1

"1'' .111 făcut. Arată oameni (i)

bătrîni că elin vremea
! Mu lţi oameni buni
1 ' ' ' ' 1, 1'1 <Jll mers dupe bucate să-şi cumpere
şi i-au
IIIIJ•·II n(t>şli şi le-au tăiat mîinile ce nu s-au făcut de
1 •
1
'·"'' fo · şi mare jale pentru acest neam ticălos!".
11 llll:t\it• <1 dat naştere luptei revoluţionare pentru
• Jl'l'llltti turcesc.
•
ti ' ' l 11 :111 păţit aşa. Săracii oameni

11 ' ' , ,,

11 l• ,,,
1

ltd

lor( dor de producţie,

lupta maselor asuprite,
a. popoarelor

111i�carii de eliberare naţională
1 III'Oj)CÎ.

i"'IHII'IIIui sub conducerea lui Tudor Vladimirescu
'''' 1 11irld ge neral al irămîntărilor epocii fiind
le•
, "' 11 1 )1' ·cmbriştilor din Rusia şi. Eterie.
1 1111111 t�l'ial. antifeuclal. i se adaugă cel antiturc, nal1

d,

•1111111 " el T. V l aclimirescu s-a pr.odus într-o eta
' " 11 ltuit·ri şi negustor!mea - burghezia în forma
'
wnclerenţa economică în societate şi· nu.
' " P'"l
11 j, prPJ.!J.îtiţi p en t ru a lua în mîini conducerea

•
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maselor şi a cuceri puterea politică. fapt care a dus Ia înăbuşi
rea răscoalei de către forţele reacţionare, protipendada cu spri 
jinul Imperiului Otoman.
In arhiva secretă a Marelui Ban Grig·ore Ghiu1, Domnitor
al Ţării după înfrîngerea răscoalei condusă
ele T.
Vladimi
rescu, păstrată de urmaşii doctorului Arsache, secretar al
acestuia, s-a descoperit o serie de acte
dintre
care
unele
inedite şi din care rezulta că după uciderea lui Tudor Vlacli
mirescu şi înfrîngerea răscoalei s-au luat măsuri pentru inven
tarierea 3Verii lui şi a tuturor rudelor sale, în vederea con
fiscării.
Astfel, într-unul elin acesle acte, Nr. 5, din 1824, în limba
romînă 1), ispravnicii judeţului /1·1ehedinţi raportează Domnu
lui Ţării că au fJcut catagrafia averii lui Tudor Vlaclimirescu,
clar că acesta nu are rudenii în <1cel judeţ, ci în Gorj, de unde
este de origină.
In documentul Nr. 6 2), Grigore lvl3vrodulu raporte3ză că_lre
Logofeţia cea Nl.are a Ţ8rii că a Ukut catagrafia averii lui Tu
dor Vladimirescu.
ln documentele Nr. 7 şi 8 4), din 30 dec., 1824, ispravnicii
judeţului Gorj raportează către Logofeţia cea Mare a Ţării cll'
Sus, averea de cme dispusese vistierul Papa, fratele lui Tudor,
pe care la acea vreme o stăpînea Băluţa, soţia lLti Papa, carl'
avea un copil.
Se mai arăia cleasemeni averea Dinei, sora lui Tuclor" spe
cificîndu-se că avutul lui Tudor se află în plaiul Cloşani
din
judeţul Mehedinţi.
_ _

Intr-un alt

document,

o scrisoare

a

lui

Grigore

Mavro

dulu, din 17 III, 1825, în limba greacă, acesta răspunde unui
anonim, boier

după toate probabilităţile, căci i se

cu formula "efgenia"

adreseazi1

(nobilimea ta) că a primit scrisoarea sa,

a urmat întocmai indicaţiile date şi a dat dispoziţii în

legi.J

tură cu preţurile lucrurilor ,.răposatului sluger Teodor"

(Via

dimirescu).
Ii trimite corespondentului o !oaie privitoare

la

aceasl;i

1) Vezi în anexă, documentul nr. 5, transcris «în extenso•.
2) Ibidem, documenţul nr. 6.
.
_
3) Vezi in anexă documentele nr. 7 şi 8, transcnse «m extenso•.
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l 1 1 n e. In p rivin ţ a v iei , preţ u l la mezat va fi pînă la 5000
, l' lelalte încă 500 groşi 1).
1 >ltt a ce s te documente rezultă cele ce urmează:
1 Cii Grigore Ghica-Voievocl dase porunci ca averea
lui
lttd!lt Vlaclimirescu şi a rudelor sale. o soră, Dina, şi o cum
It 11.1. I Hi l u ţa , soţia lui P a pa vistiernicul. fratele său, să fie ca
It ".li inlă.
11 C<i inventareierejJ Sţl înfăptuise la finele anului 1824.
III <:ii o parte din mo cl e stu l avut al conducătorului răscoa1 It"''' ( ' cotropit ă în. p erioa ela de după uciderea acestuia, pînă
1 H''·l.
1\ Ui ln cursul anului 1825 averea acestuia a fost scoasă
llllltdii mai tirziu la licitaţie, din
porunca Domnitorului
1 1 1'111 1' Cshica.
11 rlo ·ument este ciorna pl a n ului unui d iscurs de apărare
1 1 11 IHtiNi ca re încearcă să se dezvinovăţească că ar fi avut
tltitl c1t Tudo r Vladimirescu. Discursul urma să f ie ros tit
1 1(.1 nnei exce l en ţe , p rob abi l consulul rus; ciorna planului
It
tl1 .tluilă în limba greacă. Din context rezultă că o apă
l11•

l

1

'1'

b

tt• 11 1111 ;tvttsese loc în faţa generalului Minciaki; acuzaţia se
1 11\11 1 1' lll'iă.
•

11•11111, In rezumat, cuprinde cele ce urmează:
"1\riil<u·ea mom entul ui zilei şi lunei cî'nd am plecat din
1111 ,li -;;i ne-am dus la Braşov.

directoruli1i ca rantinei de la
z iua trecerii noastre la Bra11 '' ln111ilie gr ea , iarna, m'a i mult e zile înainte de intrarea
1 ' '' lltt",•li il lui Teodor Vladimirescu şi cu mult înainte de
It 1 l'''lll'l'<l !ului . Ipsilanti, precum aceasta este a si gurată
1
""'·lilnllll rusesc şi de celelalte consulate, al Austriei,
1 111[1!
•,.i ttl 1\- ngl iei, care s-au retras şi ele după noi tre i .
r�tlrt·IH· nrincinoşii şi membrii consulatului ca să mărtu
' Hl1·v:irlll. Retrăgîndu-ne cu toţii pe atunci la Braşov,
tl11 l:t g c•neralul comandant şi la guvernatorul Braşo111 Ilo' " " vizitat şi ei atunci cînd am ajuns la Braşov ..
l11ill'l il �i negustorii, cam la 70 ele oameni, au iscălit
1 1 1 lt1 1 .1111 -;osit înainte vreme şi că, negăsindu-ne în Bucu1 11 1 1 1 1
lllt-.nis şi nici n-am văzut cu ochi! pe Teodor VIa
li ril1 i IH' a scun s , şi nici n-am vorbit cu el ş i nici nu
11(• 1··. ,. , , 11n asemenea bărbat.
11 ;il ;i

a testarea

scrisă a

1 1 1 l';trc se specifică luna şi

·

1

11

11111

x

documentul nr. 9, transcris .,în extenso»,
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B. Arătarea prin acte scrise vrednice de crezare că iscăli
turile noastre, ale celor trei, sînt plăsmuite.
·

O dovadă sigură a plastografiei este compunerea scrisorii ;
la fel şi aspectul scrisului, căci însuşi boierului Hatman Alecu
(Villara) a pus pe înscris cele trei iscălituri ale noastre. Dar
ele nu se aseamănă exact cu isciiliturile noastre, sînt iscălituri
plăsmuite,

precum

Excelenta Voastră

poate să-şi

dea seama

ctt ochii, comparîndu-lc cu cele ce se află în arhive.

C. Arătarea că noi trei nu am avut nici o leg8tură cu Teo
dor Vladimirescu; că nu l-am cunoscut şi că el nu avea nici-o
intimitate sau afinitate cu noi. Acas2, la generalul Minciaki,
cînd ne-am clezvinovăţit, am mărturisit cu frică de Dumnezeu
că nu l-am cunoscut personal pe Teodor Vladimirescu şi că
nu am avut nicicînd vreo legătură cu el. Nededovici trebuia
să vină aci la Bucureşti şi să caute care-i impozitul nostru, con·
form legilor, şi să arate după asta legăturile noastre cele Iegiuik
cu Teodor, prieteniile noastre, legăturile noastre şi coresponden\a
noastră pe baza mărturiilor unor oameni cu vază şi a Romînilor
băştinaşi. Atunci acestea toate vor fi înfăţişate la Tribunal şi în
Divan.
D. Arătarea că boierii romîni înfăţişîndu-se la Pini, consu·
lui general al împăratului tuturor Ruşilor, în Valahia, i-au pro·
pus să dea voie ele a se aduce în turburările ce bîntuiau atunci,
soldaţi turci, scriind paşalelor să trimeată un corp de oaste ca
să potolească pe răzvrătiţii neorganizaţi, întrucît nu avea111
nici-o altă scăpare decît a ne înţelege cu Vladimirescu şi cu o:;;
tile din ţară, care zilnic ameninţau cu moartea. Ne apărE.m de :1
fi avut vreme, în acele clipe tragice, să trimitem vreun raporl
către Consulatul Rusesc şi cu observaţii scrise ca să primim
de la generalul şi consulul Pini răspunsuri scrise la planurik
noastre, ca să ne folosim acuma ele ele ca ele nişte dovezi, ci a111
rezolvat planurile noastre cu viu grai şi am primit de la Exct·
lenţa Sa eleslegări verbale. Aceasta a ajuns aşa de cunoscut în
întreaga Ţară Romînească încît Arnăuţii şi I-Ietcriştii răsculaji,
aflînd prit1 consulat. de acest plan al nostru privitor la venin•:�
oştilor turceşti, ne ameninţau că ele vor veni trupele turceşti la
Bucureşti, ne vor omorî. Şi astfel am urmat sfatul şi îndruma
rea Consulatului şi nu am făcut cea mai mică mişcare şi, cînd
am văzut că în judeţele Craiovei înaintează răscoala lui Tud01
Vladimirescu, noi trei am plecat: unii Ia sfîrşitul lui februarit-,
182 1, ceilalţi Ia Jnceputul lui martie şi am ieşit din carantina
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în

111 l11111l:1 pr<'adi, în
1 I ' 11' .1 lt•l la răsl

III

1

,

1

1.

11

1.1 11 ;1jute nenod111 111Îinil răzvrăti
' 'Iti 11ki un fel de le
,1, t'llliÎ, nu am scris-o
,,. \'l'l'adă că-i dăm
,, 111 1 n l:1�nduială cu pnv1re
1 1111111111
l1" �"1 dor din Ţara Romî·
1
1111 1 1 11 11tllt'tll't'!;>li am văzut hîrtia.
1 "' 1''' l1111, ._.i :tu p1ts iscălitura pe ea.
1 1 1 11 1' 11• lll'Î iscălitu[\i ale noastre,
Hl• 1 111 1111 1lill' lui Tudor Vladimirescu.
1 di[Jillll
.1 11llîmplat din partea tova·
\1 11•••lt•l1i' ';li alţi, să se dea în vileag
1

1

.q><�tmîna

Patimilor Domnului

1t1• apm�im în privinţa hîrtiilor pe
1 111 li 1 11 P<llllii în legătură cu scris.oa:rea
1 1111 1d 1 tlltlilt•
crea ce au mărturisit plăsd
' ''
1 ' t:ltiJI:Itit• 1821 nu o cunoaştem. Cît
1

11 1

·

1
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despre un bărbat ca Vladimirescu s;ut ca Nedenovici Sîrbu, nu
.am avut nici într-un chip legături cu el, nici prin mijlocitori şi
nici personal nu l-am cunoscut, Q.ici nu am auzit glasul lui
vreodată, ci mărturisim că s înte m c11 totul nrvinovaţi, iar aşa
hîrtii sînt nişte plastografii. Iar d eoar ece am păstrat cu grijă
cele 2 scrisori, anume cea cu cele 72 de iscălituri este olografă,
scrisă de mîna boierului halman Alecu Villar<1, alcătuiUt şi scrisă
ele domnia lui, iar cea cu cele trei iscălituri ale noHstre este imi
tată la scris, perioade, expunere şi conţinut de către p l a s to graf
după însuşi scrisul obişnuit al boierului IJatman Vilara cu mul
tele iscălituri ele clerici, bo i eri şi negustori, iar dumnealui boierul
hatman a c.crut neapărat se:i se con fr un te iscăliturile noastre
cu cele trei plăsm11ite. Se va prez('nla în faţa noastră şi a Ex
celenţei Voa s tr e ca s;i ;lib�i de a cerceta toale hîrliile ca:re ni
s-au ariiiat, în num�ir de cinci''.
·

Documentul Nr. 10 cuprinde memoriul celor 3 boi e r i în
limba romînă, ele cJata aceasta, în care ei afirmă că:
I. Inscrisul de lu 15 I, 1821, este cu totul neadev{trat fiindcă
nu conţine o sumă fixă ci numai f�igăduinţa de a cheltui ori cît
ar voi Tudor Vladimirescu.
,

I I. Că dacă ei ar fi dat un asemenea înscris nu ar fi îndrăz
nit să scrie atîtea cărţi de imputăciune, să
trimeată oameni
înarmaţi împotriva lui Tudor; să t rimeată scrisori şi boieri la
paşii turci ca să vie în ţară spre a goni pe apostaţi.
I II. Nimeni nu ştie de existenţa 1,mui sîrb Nenadovici care
J-ar fi împrumutat pe Tudor cu 500.000 ele groşi.
IV. Prin silnicie Tudor a lua{ înscris de unire şi însoţire d('
Ja toţi boierii şi negustorii din Bucureşti.
V. Tudor n-a vorbit n·imănui despre înscrisul ce i I-ar fi elal.
VI. Nicolae Kinopsi, grămiilicul lui Tudor, nu ştie nimk
despre un atare înscris şi nici Tudor nu i- a vorbit niciodată în
acest sens.
VII. Inscrisul eslP o pla�iografie. El se <tSl'arn[tna cu slova
hatmanului Aleco Villara 1).
Din cele mai sus e x puse rezulta cele ce urmeaza:
I. Documentele, afllndu-se în arhi\·8 Dr. Arsache, secretarul
particular al lui Grigore Ghica, Domn al Tării Romîneşti întn·
1822--28, Mare Ban în 182 1, i-au aparţinut.

1)

Vezi documentul Nr. 10, transcris .,în exlt•nso'·, în anexă.
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Detinerea acestor documente nu este explicabilă decît
11
1''''' l.tpllll că Marele Ban este unul dintre cei trei semnatari
f 1111 IIIOriului,

III
Pr0zenţa în răScoală a cîtorva boieri se datoreşte fap�
l11l111 ''" 11nii dintre ei erau interesati în comerţul de cereale şi
1 1 .1 111IMurarea stăpînirii otomane.
1
1
1 ltud dintre aceştia a fost, probabil, şi Marele Ban, care
1 11111;1( înscrisul împreună cu alţi 2 boieri.
lkv nind Domn, fostul Mare ,Ban este acuzat, de proti
'"'' "'" şi de puterile reacţionare, de participare la răscoală.
' 1 ' [, l1• ele acuzaţie esenţiale erau trei:
It Fxistenţa înscrisului despre ale cărui iscălituri boierii
•1111 IIIIIIJ:ti că nu se asemănă "exact".
'1 J)1•li nerea unor documente al căror rost nu se vede decît
1 fi, 11·:1 unei viitoare apărări.
11 lltt'rrcarea de a obţine din partea consulului rus, de Pîni,
11111 mi scrise la plecarea din Bucureşti, pentru a le folosi
1 1111111 ca dovezi.
.
1 1 l.t·.. i substrat îl are şi înscrisul celor 70 boferi, arhierei şi
11 f,,,j f 1 t gi ţi la Braşov care dă "mărturie oficială asupra cejltltl'tlil e şi discutate pe atunci".
,
.
1' 1d111 :1 se apăra1), Domnitorul alcătuieşte un discurs al
Iti 1 d 111 il anexăm şi un memoriu, transcris în întregime.
1 111 1''" rezultă atitudinea trădătoare a Banului şi a cejor11 '"'''t i. Din actele pubJicate rezultă că boierii !-au trădat pe
11 1 1 l :tl ă ce au aflat" că acesta a ridicat steagul răscoalei.
1 1
1 11 1 1 1 1 l'i, prima mişca.re revoluţionară din sec. al XIX-lea,
1" tit llllpotriva jugului boieresc şi turcesc este "răzvrăfll'lllru a cărei înăbuşire au "urmărit-o cu oştile ce
1,
It 1 1(:1 locului" 3). Cerînd ajutor protectorilor de la Con
: 11 "adresat la paşale şi la însuşi Inaltul Devlet...
t 11 ·1'�•1, s 1
·

111! aj11lor ca să. fie potoliţi" 4) .
'

'' 1111! l:t Braşov, "au scris ţarului Alexandru şi Inaltului
1 1
1 · o1 njule nenorocita Ţară Romînească" 5) (pentru că

lllf'lll p ntru eliberare).

1 11 1 1 ooolllÎ in

faţa generall:llui

Minciaki.

t·itat în tex·t.
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Pentru hoieri, Tudor Vlarlimirescu csle un
.. răzvrătit"
şi
"apostat", pentru cii încă elin 1815, scr i e lui Glogoveanu, la
Craiova 1) .,toţi acei răzvrătitori cîţi sînt de lege [a] noastr<i au
mult [ ă] nădejde la mine ce cînd va fi nemca sa capete izbăvire
căci mă ştiu ei dinainte; mulţi mi s-au şi rugat...»
Pandurii răsculaţi împotri\'a asupririi boie re şt i s înl n u m iti
"tîlhari" 2), iar ;tcţiunea eliberatoare este calificată de ei .,tîl
hărie" �).
Din cele de mai sus expuse r ezu l t ă c<i în timpul rascoalei
'
po por u l u i sub conducerea i tti Tudor Vladimirescu, ţ�ir�\nimea,
muncitorii, o parte din mica boierime şi b ur gh ez ia în formaţie
s-au siluat pe po zi ţi i progresiste, alcătuind forţele revoluţionare,
in timp ce protipenda-da ;tp<:"ira poziţiile trecutului, fiind princi
pal<ţ forţă conlrarevol uţionCH a, care· i'na buşe ri\scoa la c 11 aj ulorul
stăpînirii otomane.
N. !. Simache

1) -Doc.
2) Doc.

Nr. 1, transcris uc C. Nicol�c>ni-Piop,,'or.
Nr. 12.

3) Ibidem.
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·ne Am dat cu Ion P�tru. 1nvii!Qviiţindu·!llâ că am lnral o
v.1d p � carP noi după ce am şihut o săptăminii, îrr
puşcă�iea ci>pitanului au dai jalbă dumnealui Piihar
.
.
nicuhu N•collli\ă Brl11loiu. afllndu-se 1n satul noslru
Glogova şi luîndu-ne din puşcllrie ne-au cercetat
şi
Bm fşit oameni drepţi ne·au dat drumulfăr de a ne
lua nici...--; pli urmă, citpilanu lanachie, după ple
carea dumnealui Paharnicului Brililuiu ne-au apucal
de l-am dnt gloabă, 1nvinodi\indu·ne că de<:c om ja
tui\ l a!Joicri
17

Dă l a mine Matei Croiloru, ccn:elat da dumnealui P"·
harnicul şi nu am fost vino\'al

·n

Dă l a mine Vasile Păun, tot cercetat dii dumnealui
Piiharnicul şi drept fiind m-au slo!Jozlt şi pă urma
m·nu globit căpilanu că de ce am dat jalbă; şi ne-au
mai găsit vina l a noi mai sus numitii de ne inchiserii

.
•·ap1lanu eli dece să mergem martori pentru u n sătean
;!\ nostru anume N!col,,e Cirindeanu şi să arA\ăm ca

uu este ho\: noi, c a unii ce am crescut acest blieat In
miinile noastre şi nu-l ş!ieam nici cu un pui dă �ăină

1'" a fl•rat, ne-am dus mărturii, arătlndînfrica lui Dum

n���u c ă nu·! ş!im dă ho\; că datorlea ne făcea ca la
un sătean al nostru ş i v�tein să sărim ptntru dinsul. şi
lfl'nlrucă mai In urmă chnindu-1 căpitanul s-au dat
tn�uşi hoţ pentru o \'ada lui Gheorghe Grosu că au
lurot o el cu al\i trei in�i. Noi. ln urmă, alltind d ă a·
•·usta, ne-am lr�s şi c u ac�a�ta, ne-au băgat vină eli
d...;c să eşlm m�r!urie păntru hoţi şi că trebuie siHfim
l••variişi. Hoţu trăeşte; destule cazne i·au !�cut
dă
oun.arte şi mat mult de<:îl pă trei tovarăşi nu au arllt".t
1'" cnre i-au şi �!obil dumnealui Păharnicul Nicolăl\il
1 ind sii alta la Gloi(OI'a, iar p ă noi. după cum arătăm.
•!HIOSdndu-ne drepti, ne-au dat drumul.
după pleca·
,.r,·a dumnealui ne·au globit.

ŞI

..

\ni dat eu Costan Grosu pentrucă au 1·enit Ilie Hai\�:"

�r� crea hoţ la mine dă ne·au luat un codru dă ma\a1
,1 •ln11l d� ştim poleri(i) şi zapciilor dă atunci tot m-a�•
tnllnod\lt d� gazdă m-au globtl. Tn urmă au •·eml
rlunmralui Slirdar[amandi:iarăşi m-au cercetat; nu m-au
1111 vinovat dar m-au globit şl dumnealui. 1\cum de
•1 tr�llu, m-au jăfuit şi căpitanul, lucru rare nu �-nu
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m�i :<u�it un mn �i 'inova! sa lie �., sa

jud�cP

(!,. toti

orindui dupa weun lucru care

zobi!li c�re

nu

şi ar�tnrea care zice cii i·au lăcut
mine; acela este dă hot �i gndă
nnilnocnădupăaluifap\ăc
, ă
mai înainte dăcei mai sus zişi, ia
pira und fete a llli Co�tan Tiiml� m-au :<lv
fiind
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i
1
1
cu l (a } l(e ri) 1 4 . Dela mi ne Cons\andin
me-au lo ( a]t J oi boi �i o v(a)c� c u vi\iilu
1
pentrucă a m fost an l a bilci. la sîn (P/i)lcu
prins o vadi pe drum cu lunie.1 In cap şi am prin s·odin
olrumlşi am me(r)si cu vaca in salu meu unde mă
"fiu COl şederea şi ami ară\(a\}1 pircălabului şi pircă·
tabu au momit un vi\iil care (au) umbla! cu el dupa
ha ni şi ao1 l (a)t vac�1 şi a
la zapeiişi s-au găsit
hal cu vacaşi au lo(a)tzilezapciişi apoi ne·aulăcu\
lw\1 ciipilanu Enachie şi meau
doi boi şi o vacă
<11Vijălu dup(ă) i a

o

dus-o

!o(a)t

1

1 ) � la m i n e Barbu lu Matei pentrucă au găsit o săcurc
Jlll urma unui car un copil al mieuşi cind s-au dovedit
a rui e. ami dat-o şi m-au globitu t(a)l(cri) 23
Eu Dumitru.... ami cu(m)părat llll berbec dela ungu
ro•nl şi m-au lkut eli sin! hoţ şi me-au
doi eşi
1 fi!e-mca Oprieana au rădlcat-o şi s�-şi
vaca şi au
ltlvbH-o cu t(a)!(eri)S5.')

lo(a)t
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DOCUMENTUL Nr. 3
Cu multi> p/ecQciufl� inchini.ndoNU"
sorm cinsUM mina d•uuital�.
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l'r�a plecală
sluga
""'
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''�li u �D arata dumn alui Slu�uului a sa buiurdisi inUl
dumnealor boi�ri(l) ispravnici fUnd�il mii aflu şi cu In jud

�

cu aeti silffii ai siii. ln\Unindu-m• aci 13 salu(l) Plopşoru
a.;est ft<:lor •h· la GlogO\·a c� \ÎIIf' la dumneata. cu care

cucoon! Sllftka .\langea.sca,!'.tiiiK:U\el.c��oălrimijilneştt sa
•·e iute la noi şi liinMii socotim .1 �,; trimitf'Cll n cşte plnti
•·are S·0\1 lăCui şen•tl� şo prn�oap�. au ••mas a sa trimite
noi lmprcun�. sa '"" arilta <!ommcaci coconi\cl di·i siru
cinstHa mln� �� lntordndu·sit <io' 1" Ttrgu-Jiiuhli sli W>r
onitc lirudcziibavli

Şi cu mult� plecădune �int .11 olumita(., pl�ată slug•
1819. mal28

folj rogasilprimi •<'Cl'puidtl(a>na
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-

i nel�găduita datorie nu tipsirăn1
<mii Măriei Tate fie de la Dom

AiMlirieiSa/e
Prea plecate
.</ugl

pvmnc�. emberedisim cinstilci logo!ejii prea
către 1>\liria Sa Vodă, prea lnlitjatut nostru
dc<<lot nvutul S!uger�tui Teodor.Vtădimi
prim1r� ne rLigăm dnsh\ei logofe\li a ni să

1824, Dechernvrie 22
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lr�$unuum• lfe auulu/Jujl()oululuo

Tcodor \1/ii<limiresru

şoprom

\1� cu pimija

do• lid �i cas� tl�a�upra

iatd$1 de zid şi ��� dh·a ll(lnld ce ar�

porul Poiana Hoteasca

Mori$(:.1 pa a� PI�ŞII\il, ,-"o piatra

Vad de mom� cu cil\'a loc

1npr�jur, pa

1

pr;,,�u�:��� '7:j�t�i�ă�::�:.' �:;::· ������c ,1��� ��;,�

,.,, au <In! nrfiş.1n1i.
hotlirl\ :1 �u
clrdmn.i ipnc pcnim locuinjâ
- 25 �tlnj�ni dă n•o�i

c

•trica.
mor�rului
·\c��tia <lnt în pricin•

cu unii din moşn�nil ot Se\'erln

4 locuri d(' casJ �lobode. Intr-o ouahala d<' �
Ca�� olt- zid ��� l!tajd ipar j lu.· de grădiJU
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A�u/urj/t Vi!l;cmic"lui
rrm•

1tlnjir>i
100

90

s" slfl11iueşt�

Papo, jr<ud� /u,
8"/uţu. v>/ia Paru

d<'

moşk
Cllmj>tir�ji Je b St�ku Sujul
cumpiirnji

d� la Matei al Mlnolru)•i

152-cumpJra\ldela lvnnSiavu
10

60

cumplra\i de la Popa Mihai
(umplr:o)i de l;< Mihao .'ik<>llr.o, uoiur•.<l
1nl3l.

u

•ie de 60 rinduri p.o mo�;,- •L•�•"·'

n l)ll'n!lăcu �l)nm. In d��� 1.1 ,...
neto$l,ins.at.tlndrilita
unpktul,şlndrllil,<llP•I
unşoprunlp••
,hutuiJ)Inll,•orlihlil«>'k•l1< o l'•pll
unpomet ,.� j>nln•

)>.1 '"

'" 11..1111

11 )._.,.,

Dobromlr C:um)>l11�1

U \'aC� ru \OjJ\1 J 1111 '<U!U�I
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DOCUMENTUL Nr. 10
Cu cinste am primit ofisul 9-voaslre de la 12 ale mmiHoarei,
cuprinzător dă înclreptările ce ni sr1 cer la hîrliile ce ai binevoit
el-voastră sil ne arilţi, din care într-una figurarise�c iscalitmi!c
noastre.
Zăbav a ce <1u mijlocit pîna acum la al nostru r�ispuns eslc
numai elin pricina sf. s�îpUimîni CC' au trecut întru care fiescarv
au căutat sii îngrijasc;i de cele sufleteşti după a le creştinăUitii
datorii şi din pricina acestor zile ale praznicului, întru care s�i
vîrşindu-se obicinuitell� ţeremonii nu ne-au slobozit vreme drt o
asemenea îndeletnicire. Anume însă răspunzînd, avem cinste sa
poftorim 1) către dumneavoastrr1 cele ce şi prin graiu am miital.

Ci adică dintr-acele trei hîrtii ce ni s-au arătat cu feliuri
dă iscalituri, cea cn dată ele la 15 Ghenarie, 1821, între carea sa
figurarisesc iscăliturile noastre, este cu totul neadevărată şi
mincinoasă, nu numai prin cîte cuvinte am arătat către d-voastrii
la întrebările ce ni s au făcut. ci încă şi pentru cîte observaţii
făcînd la vale, socotim că dăm în dăstul prilej stăpînirei ca s;i
l'Nceteze pri cin a mai cu adîncime şi să dovedească adevăml.
-

1. Este stiut în toti Bucurestii că la 15 Ghenarie Vlăclarni
rescu s{J nfia Clici cu�oscut şi 'pitit în casa răposa1.ului Vornic
Samurcaş, d{l unde s-au şi împuternicit cu bani şi cu arnăuţi
dă ai eteri!;>tilor, pre cum şi cu legătura lui Hagi Pro cl a n şi a
lui Makedonski, şăzători aceştiia amîn d oi în Craiova şi încă din
vremile trecute ciraci a l u i Samurcaş, după care şi pornindu
numaidecît dupii moartea Domnului Suţui. c a n� a s-au întămrtai.
la 19 Ghenaric.
.

·

La 21 Ghenrt r i e s-au iuvit cu 33 arnauti în judeţul Argeşul.
şi dă a c olo trecînd înainte Oltul pă munţi, ajungînd pînă în
judeţul Gorjului. rădicînd ispravnici şi cinovnici în fiară, închi
zîndu-i în mînăstirea Tismana, propoveduincl feliuri de minciuni
1) R.cpr:Utm.

78-
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lllai drtos învitînd randmii ce slujiserâ în razboiul trecut
prin silnicie s<i dedesără în dajdie dă către Domnul Caragea şi
·,l(liJozindu-le voia răpirii �i a jefuiri i, iat ă că numaidecît s-au
'"ll'llternicit cu o surnă dă oameni înarmaţi.
:·'

·,1

Asemenea şi cei din Craiova întovaraşiţi ai lui Prodan şi
arnău �i au putut şi trimeţînclu-li-s�\
·,1 alţi de la e t erişti dă aici iarăşi pă temeiul făgăduinţi i răpirii.
dPodată s-au î nmulţ it tîlharii fără nici o cheltuială şi fără nici o
·;imbrie, căci simbria N<l jaful şi răpirea ce au urmat în toate
p;irţile fără milostivire, încît şi ucidrri dă oameni însemnaţi s-au
111lîmplat.
i\ \;1 kedonski, st rîn gînd cîţi

Acum, aflîndu-să Vlăclămirescul aici, dă am fi fost şi noi
i11tr-o asemen ea cugetare, dă ce să-i dăm înscris acest feliu dă
("arte la mînă ca cînd ar fi fost în dăpărtare şi încă cu atîta slo
bozenie ca sii p oat ă cheltui sau să arată că au cheltuit oricît va
\"()i, încît să nu ne putem p!ăti cu toată averea noastră şi să
1111-i facem o sumă hotărîtă dă bani să-i elam în mînă, penit'u
l":l nici unul nu C'ram în lipsă 1).

Al doilea. Dă am fi dat noi numitului a sem en ea carit.• la mînă,
;ddiiuiiiî cu o nemărginită socotinţă. cum am fi îndrăznit să
"crim p{t unn{t, în curgerea tîlhiîriilor sale, atîtea dirţi dă împu
liiciune,. să nrmăm atîţia oameni, să trimitem a-i răsipi pă ai
�iii. �i in cele după urmă să gătim şi scrisori şi boeri a trimite
catre paşii vecinătăţii ca sa vie în ţara cu ostaşi turci să go
nească apostaţi i şi c.area numaid�îcît s-ar fi pus în lucrare dă
ne-m fi îngăduit cel dă atunci Genăral Consul, domnul Pini,
1.icîndu-ne că atunci numai <llll putea face acest feliu dă por
nire dncl mn luao p3 a n oas tră r[tspundere, că nici un turc nu
va face cea mai micii bîntuire sau neorinduial{t, intrînd o d at ă
în ţară, cerere� care de la oştiri disţiplinate nu poate să facă
dnevaş într-acf'st ieliu dă clăsăvîrşire. ctl cît mai vîrtos dă la
o�tiri turc eşti


.

Al treilea. \/lăd�imirescul pă cîlă vreme au fost aici in viaţa,
nimenea nu cunoaşt(, că s-au găsit şi vreun as·emenea sîrb, sub
rnmwle ele Nenado\'ici. care sââibă atîta bog�iţie încît s�i-1 îm
prumut(• ctl lei SOO mii �i apoi clă ar şi fi fost p�i ce temei putea sa
�ncrE'din(ez.P un asemenea împrumutător, care nici p�i noi ne
1) Urmează apoi următorul pasaj, şters în manuscris: «sau neavînd
credinţă într-insul să ne chezăşuim încredinţarea ce i-am fi

desivîrşită

dat prin vreun neguţător cunoscut şi nouă şi lui ca după urmările ce va
t"ace şi trebuinţele ce va avea, (ar fi avut), să fi primit şi !;>anii dă la acela».
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cuno ş tea nici is d 1 1 i t uri le noastre, nici au văzut vreo poli ţă în
formel e cerute. la carea făcîndu ne ştire ob işnuit să poată zice
că are documen t temeinic spre a-şi cere împrumutarea.
.

-

Mai mult. Vlădămirescu, învitînd pandurii şi arnăuţimea şi
hrănindu-i cu luarea ele bucate şi dă vite clup�i un ele găse a , făr�
ni ci o plată, prin făgăduinţa răpirii, este văzut' şi cunoscut în
toată Tara Rornîneasciî, că într-aHia lipsă dă bani să Cifla încît
şi prin j u deţ e riîpeq orieîţi ban i ai visteriei găsea şi aicea ajun
gîn d în strîmtoare. p.?i boeri ce să afla a ici siî-i elen bani. Inc�i
în cele du p�î urmă, au cugetat (clClr uem e a nu I-au îngăduit),
să r ă cl i c c toate a r gin Hî riile bisericilor, să le topeasc:ă şi s�î k
hdi b:mi şi toate acestea numai su pt soco i in ţa dă bogaţie, dici
ireb uinP1 de a cheltui nu avea, n ead miţînd p a ndurilor nici cil
p eteni ilo r arniiuţilor \Tt'un ceas nici p e nt ru hran;:i nici pentru

]('afă.

Caci amînduo acestea sa sa\'Îrşca prin sălncca lu o a re şi prin
r ă pire precum s-;1u zis şi precum s�i poai.c mărturisi dă oric ine
să va î n treba şi va voi să arate nclevărul.

Al patrulea. Vl�îcl;imircscul, indat�i ce au v eni t aici, orin sil·
nicia armelor sale au luat înscris, unire şi înso ţire de la toţi
boerii şi neguţătorii ce să a�la în B ucure şti Sp re însufleţirea
acestor a cum li-au arătat şi iscăliturile noa stre , dă prea ade
vărate, ca să arate către obşte că nu este singur ci arc o legi:J
tur ă pregătită şi ctt noi, carea pă multi ar fi în ş ă lat .
,

.

Al ci n d l ea. Tot acest VlăcUimirescul, în c u rg ere a Vi'cmii, ce
au fost pă aici, dă era siguraripsit cu iscaliturile noastre, cum
nu au \ orbit pentw acesta către cinevaş şi mai v îrtos către ar
hie reii şi b oerii cu care au lăcui t Clici în Belvedcre, dă vreme ct·
toa te celelalte taint- a lE' lui le-au spus?
·

Al şasele<L Gr�1rnălicu1 Vlcîdiîmirescului, N ecul a e Kinopsi,
carE' trăie ş te pîn[i acum �i esle în Bu c nreş ti şi care a v ea toată
canţelaria asupra-i, rn�trturiseşte c�i dă a cest înscris cu trei isdl
lituri 1111 numai nu ctmoaşte n im ic ci încă n ici pă VHîdămirescul
nu I-au <lLlzii vorbind vreodaHt pentru acesta. Acesta adaogă ca
şi în ciresul {':>) lui T eudor întemeiat p�i acest înscris de la IG
G hen a r i l trebuia sii iic mincinos pentru că iscalitura sa pu te a
să o facă fic s t ccin e si mai vîrtos c�i el să iscălea numai Teodor
i ar nu şi Vlădămircs�ul. J\cesta s;î-1 adudi înaintea d-yoastre sa
'

mărturisească adevărul.

Al şaptelea. P utem încredinţa în cele după urină că în tot
<lcest înscris· este plastografip, nu num a i iscaliturile ci şi chiar
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-l11va scriitorului, pentru că pă alocurea şi în cuvinte ,întregi şi
1•a alocurea în slove numai, să aseamănă cu slova Hatmanului

o\leco Vilara.
In vreme ce poate să întrebe I-Iaimanul să mărturisească dă
.111 scris vreo d a tă un asemenea înscris ori din a noastră povă

\llire sau măcar �i întru a însuşi ştiinţă.
C�ître �1ceasta Vlădiimirescul era în corispondenp cu Paşa

')ilistrei. trimiţînd şi d e putaţi către dînsul; dă avea un asr·
IIIC'nea

înscris

îl

trimeter:

negTeşii

pentru îndreptare;

apoi,

P11arta cum ar fi putnt sa orînduiască Domn chiar pre unul

din t rei cei

iscăliţi?

Acestea !oale sttpuindu-le cunoştinţei o-voastre şi cunoscînd
·;.i voinţa atft a el-sale d. dă Pi ni , Imputernicit Prezident, cît şi a
oi voastre ,

11imeni

că după te m ei u l iubirii dreptăţii nu priveşte la alt

dăcît

nimic la dovedirea adevărului, ne rttgăm nu nu

lllai să să cerceteze cum aratăm cu toată scumpătatea, ci şi
�rasind plastograful s�i i să facă cuvenita pedeapsă
:1ccstc, răportuind mai dăparte

,

.

ca după

curgerea pricinii, să rupă acest

ldiu d�i hîrtie mincinoasă. carea şi judecătorilor poate să aducă
l1;iiaic dâ cap, şi nooă ponos împotri\·a cinstei şi a haracterului
nostru, în vreme ce pînâ în vîrsta la care ne aflăm, am dat, cu
ndncetare, dovezi către stăpînire şi către patrie dă a noastră
rîvnă şi credinţă şi niciodata nu s-au întîmplat nici măcar sii
r tt getăm

la asemenea netrebnice şi dăfăimătoare dă cinste faptt>,

,·are sîni lucrări numai acelor întru toate dăznădăjduiţi; iar nu

dă oameni carii s-au olHşnuit într-o petrecere cinstită şi' respec·
1 u ită dă a lor compatrioţi.
Aceasta din urmă ne este cea mai dinadinsul m g ăm int e şi
l'iitre Dl. dăplin Imputernicit Prezident, prin mijlocirea d v oas tr e
-

;i chiar către d-voastră, care ne ştii Mt mai nainlr şi ne ctt·
110şti to a tă petrecerea.

Avem cinste sii fim
ai d-voasirii

6
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DESCOPERIRI MONETARE IN REGIUNEA

PLOIEŞTI

1. Ţtntea. R. Cîmpina, Reg. Ploieşti.

In anul 1935---1936. la schela Ţintea, cînd s-a scos burghiul,
odată cu ţîşnirea ţiţciului. a ieşit la ivealii o ulcică de lut cu'
mai multe monede identice. de argin t macedonene, de la Filip .al
II-lea. Haed, Hisi. Num., 223-224.
1
Trei e xem p lare din acestea sînt pc:îstrate la Cabinetul Nu....i
1
mismatic al Ac. R.P.R., inv. nr. 242.
Cf. Co n stan tin Moisi!. Creşterea co l ecţiilor Ar. Rom. l938-42,
Cabinetul Numisma tic p. 2. nr. 5-7; idem. Buldinul Ştiinţific
al Ac. R.P.R. 2 ( 1950) 54, în extras, p. 2.
2. Moroieni. R. Pucioasă, Reg. Ploieşt i.
In anul 1916, cu ocazia săpăturilor făcu te pentru instalarea
unei baterii grek, s-au găsit monede d a c i c e de argint, imit a ţii ]
,

1

,

,

;

ale tetradrahmelor lui Filip al Il-lea.

Cf. Con st a ntin Moisil, Cronica N um i sm atic ă şi Arheologid, 1

!O (1934), 52.
3. Eliza Stoeneşti, R. U r z ic en i Reg. Ploieşti.
,

In J lbi a

veche a Ialomiţei,

nt'şti, s-a găsit
s eamăn�i

ci1

o

în

apropierea comunei Eliza Stue-:

mo nedă dacică de

Bul et in u l Societăţii Numismatice
AR

o ex ec u ţi e

rudimentară,

care

tipul 8, fig. 19, din studiul a ca d. Constantin Moisi1.

Romînt'; 15 ( 1920), 75.

25 mm diametru.
Budo, Cr. N'. A., 6 (1925),

Cf. V.

40-41.

4. Inoteşti, Com Colceag, R. Cricov, Reg. Ploieşti.

In anul 1914 s-a descoprit în aceas Ui

64 monede

dacicr

de argint.

imitaţii

comună un tezaur de
ale> tetradrahmelor lui

Fi l i p al II-lea.
In mediC' au S,90---6,65 gr.

8'2-
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Cf. Dr. G. Severeanu; Buietimtl Societăţii Numismatice R()
llline, 21 (1926), 7-10 şi pl an şa I.
S. Sinaia, R. Cîmpina, Reg. Ploieşti.

ln apropier e ele Sinaia s-a găsit o monedă dacică, imitaţie
lelradrahmei lui Filip al JI-le<1. Moned<1 are 1 2,36 gr. şi se gă
·"�le Ia Vien<L
Cf. K. Pink, Die .M.iinzpr�igung cl er Ostkelten unei ihrer Nach
harn, 51, fig. 108.

.1

6. Gura Ocniţei, R. Tirgov işte. Reg. Ploieşti.
In anul 1953 s-a descoperit pe şoseaua dintre Gura Ocniţ ei
·,.i Adî nca un tezaur de monede dacice compus din 26 piese, iden1 in� cu tipul Bncureşli-Comana şi 3 tetraclrahme thasiene, rlin
ln· care două cu tăietură.
I\1onec1ele sînt păstrate în muzeele din Tîrgovişte şi Ploieşti.
Cf. R. Gioglovan, Studii şi referate privind Istoria Romîniei,
I'JS,!, p. II, p. 1868-9.

7. Ochiuri Com. Gura Ocniţei, R. Tîrgovişte,. Reg. Ploie şti.
S-a descoperit un tezaur de monede dacice identice cu tipul
Bucureşti-Comana. la punctul n u mit Ochiuri, la 5 1\m. de Gura
,

c >cniţei, spre Ocnjţa.

Tezaurul s-a împrăştiat.
R. Gioglovan, iclem p. 1869.
8. Cojasca, R. şi Reg. Ploieşti

.

Fostul grefier al Tribunalului, Chioveanu I., elin Bucureşti
. lr.l1v iracolelor nr. 4, a· primit de la un fin al său un tezaur de
111onede de argint. Finul era ctin satul Cojas ca şi a descoperit
lt•zaurul în anul 1936. In timpul aratului a elat cu plugul de un
vas de pămînt. c are s-a sp art şi m onedel e din el, ieşind la supra
l;tţă, au fost observate ele cel în cauză.
.

Chioveanu :t vîndut tezaurul. O pa r i c n fost cumpărată de
Cabinetul Numismatic al Acad. R.P.R., (Il monecle dacice
:�o tetradrahme .lvlacedonia J şi 14 t'etradralime Thasos, inv. nr.
119), o altă parte de Muzeul Numismatic al Băncii R.P.R. (12

,.

monede dacice, 40 tetradrahme Macedonia r. 15 telradrahrnl'
10 monede dacice au fost cumpărate de I. Negrescu
din Bucuresti, iar res t u l rle 43 ele m oned e de către Mina Pauker
(avem info�maţia că In ultimul lo t a fost şi o tetradrahmă MacP
donia Il).

Thasos);

fn tezaur erau 165 mo n e de de argint şi anume: telra
drahme Macedonia I şi II, tetradrahme din Thasos şi moneM
dacice, im i ta t i i ale tetr<1clr:Jhmelor lui Filip al II-lea.

-83
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Cf. F lorica Moisil. Cr. N. A. 12 (1936), 232; Analele A. R.
şed_. LVII (1936-37), 113; S. P. Noe, A. Bibliography of Greek
Com. Hoards 1937, 78 şi 257; Constantin Moisil, Cr. N. A. 17
(J943), 160; idem, Bul. lunar, Bibl. Ac.
_
Comumcare 1. Negrescu, Bucureşti.

Rom. 3

(1947), 10;

9. Nucet. Corn. Gornet-Cuib, R. T eleajen , Reg. Ploieşti.
In această localitate .s-au găsit mai multe tdradrahme tha·
siene şi M acedoni a f.
Exemplarul intrat în Cabinetul Numismaiic al Ac. R.P.R.
din această descoperire, este o teiradrahmă
' Nlacedonia I. AR
29 mr!!_. diametru, 16,86 gr.
r.r.

Cf. C onst an ti n :\'loisil, C reş terea Colecţiunilor de.,
:31; idem. Cr. N. A. 17 ( 1943), 160.
10. Pietrari, R. Tîrgovişte, Reg. Ploieşti.
Pe teritoriul

acestei comune

s-a

p.

4,

descoperit un tezaur de

monede dacice, imitaţii după telradrahmele lui Filip al II-lea şi
Alexandru cel Mare.

Cf. Bucur ]\1itrea, Ephemeris D a co ro ma n a , 10 (1945). 34.
11. Buzău, R. Buzău, Reg. Ploieşti.
Tezaurul găsit în anul 1906, in apropierea oraşului Buzău.

este

una din rarele descoperiri monetare din cauza compoziţiei
sale. Impreuna cu monede romane, 77 dinari consulari dintre
anii 209-53 î.e.n., s-a găsit şi o monedă dacică. imitaţie a te
tradrahmei lui Filip al II-lea (av. capul lui Zeus executat rudi
mentar, rs. cal spre st. şi călăreţul r eprez e n tat prin trei puncte).
Deobicei, monedele dacice în d escoperirile monetare de pe
teritoriul ţării noastre nu sînt amestecate cu monede romane.
afară de rare excepţii, fapt care constituie o interesantă pro
blemă în circulaţia monetară a vremii şi care numai în viitor, în
urma descoperirilor sigurE' şi verificate

pe teren, c ă pă ta

o so

l u ţie jushi.

Cf. Constantin 1\\oisil. B.S.N.R. 11 (1914), 25. nr. 38; idem,
Cabinetul Numismatic al Ac. Rom., în Ac. Rom. Desbateri ... 37
(1915). 148.
12. Mârăcineni, R. Buzău, Reg. Ploieşti.

ln anul 1938 s-a găsit în corn. Mărăcineni douii imitaţii ale
drahmei lui Alexandru cel 1\\are. Head, Hist. Nt1m. 2, 226 , care
se p rez int ă astfel :
84https://biblioteca-digitala.ro

Nr. 1

av. Capul lui I-Jeracle

spre cir., acoperit cu blana leului

din N eme a , într-un cerc p er i a t, executat cu mu ltă stîngăcie faţă

de cele ca're au circulat pe teritoriul ţării noastre.
rs. In loc de legendă se m n e care s eamănă cu 3 litere v a l <tlu
ra:lt' : YV\'. Zeus şezînd, spre sL ţine în mîna dr. acvila, în st.
sce ptrul; în cimpul st. monograma deformată di n literile M. I. O_
A.R. 17 18 mm., 2,1 8 gr., drahmă cu reversul ptdin adîncit

(schifal). fig.

1.

Nr. 2 a\·. Capul ltti Heracle spre dr., acoperit cu blana leului

nemean intr-tm cNc periat, de o execuţie ntdimentară. nl'obiş
nuită in descoperirile m onet ar e de la noi.
rs. Nu nrc lt>gendă. Zeus şezînd spre st., în minn cir. acvila,
în st. sceptrul, în cîmpul st. m ono gr a ma .7\tL.D.
AR. 17 mrn., 3,30 gr . . drahrnă cu reversul adîncit (schifată)
fig. 2.
Pieselr � îni pi':istratc înir-o colecţie particularii .

.:

13. Tinosu, R. şi Reg. Ploieşti.
In această localitate s-a găsit o monedâ imitaHi după drahma
sau triobolul lui Alexandru cel Mare şi o monrdil romană de
bronz de la Agripina senior.
Cf. E. Vulp(', Dacia, 1 ( 1924 ), 212- 213: Bucm Ni.itrea,
idem, 10 (1945), 40,51 (\·.şi nota nr. 1), 1 12.
14.

Gura Nişco'-'· R

Buzău, Reg. Ploieşti.

In cornunii s-:1u găsit trei monrde romane, republicane, care

sînt din anii 225. 200 şi 70 î.e.n.
Cf. C. Or;îşcanu, Moncdt> romane găsite în Buzău, in "Uni
versul" din 27 oct. 1932; Bucur iV\itrc:'n, idPm, 10 (1945). 112
nr. 101.
15. Fintînt'le, R iV\izil, Reg. Ploie�ti.

Pe teritoriul comu1wi s-a găsit o imita\i(' dupii
romană.
Cf. Bucm ,\1itren. idem, 10 ( 1945), 112.

o

monedă

nr. 103.

16. Borcâneşti, R. Urziceni.
In t.impul l ucr u lui la cîmp s-a găsit în această co m u nă , în
anul 1929 , o moncdii bizantina ele AV schifată, de !:.1 împăraltll
-85
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1v1ihail Ducas (1071--1078), Wroth, v. Il, p. 530, nr. 8, pl. LXII,

nr: 9.
E păstrată în Muzeul Regional de Istorie, Ploieşti.
17. Tega, R. Cislău, Reg. Ploieşti.
Cu ocazia unor lucrări de sapă, executate în toamna anullii
1934. s-a g{lsit în c omun h o moneM1 bizantină schifată, de la
jmpăratul Mihail Ducas ( 1071-1078), Wroth. v. II, p. 530, nr. 4,
pl. LXII, nr. 8

(Lab:mil cu glob seamănă cu nr. 8. pl. LXII.

nr. 9).

Piesa

c

p<istraU\ în N\uzeul Regional de Istorie din Ploieşti.

18. Ploieşti (regiune).
ln anul 1875, într-o localitate rămasă necunoscută, pe teri
toriul fostului judeţ Prahova, s-a descoperit un tezaur compus
din monedc romîneşti de la Vladislav I şi Radu L precum şi
monede bulgăreşti de la Asen şi Stracimir.
Cf. D. A. Sturdza, Analele Ac. Rom., 1878, p.

167, not�î;

Constantin Moisil. B.S.N.R. 11 (1914), 57, nr. 49.

Dimian E. 1rimia
-va urma-
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MEDALII DIN REGIUNEA PLOIEŞTI
1. Medalia luptei de la Tîrgovişte (1595)
şi a wceririi cetiiţii Raab ( 1598)
Av. SIGIS. B>\TH. TRANSYL. PRINC. AQVILAE ET STEL
LAE CRINITAE

FOELICISS.

PRAESAG.

CAES.

TURCAS.

I N TE R . DANUB. ET. SA U . FLV. AD TERGOVIST. FORTITER

FUG AV IT A i'v\DVCDXVlll OCTOB (circular gravat).
In mijloc, Transih·ania pe tron, ţine în mîna st. s ceptrul şi e
încoronatf1 de Victoria. Jos, D u n ă r ea şi Sav a , ultima şezînd pe
un porc. fn fund, armată în asalt; deasupra, înconjurat de nori,
un cap de înger, o 3C\'il:l �i o semilună. Lîngă nori o cometă
luminPază cetalea Tîrgovişte.

Rs. IAVARIN

ACSPICIO RUDOLPH IL
CAES. NUBE OPORTUNISS. LUNAM OBDUCENTAE DI
RECTORE ADOLPH CO/Vl. A SCHWARZENB. RECUPERA
TUR A JvlDIICDXXIX MART (circular graval).
AVTORE

DEO

La mijloc Victoria încoronează Transilvania, care cuprinde
cu mîna dr. o coloană. deasupra

căreia sUi o

st. ţi ne de păr o femeie goală, aplecaia şi

acv ilă , iar cu mîna

c11 mîinile îndreptate

spre p i c i oarele sale.

Sus, între nori, Diana şi I u non a , sub care o acvilii cu ;1ripile

desfăşurate şi oraşul Raah în fJi:icări. asaltat de mai multe co

loa n e de ostaşi.
Pe parlea de jos a medaliei, scuturi. ltn coif şi un caducett.

Argint, b ron z şi zinc. cu variante, 78 şi 83 mm.

Cabinetul Numismatic al Acad. R.P.R., inv. nr. 3879 -38 80 .
Cf. A. R es ch . Siebenburgische 1\ol un zen unu Medaillen, 1901,

p.

219·. 220,

pl.

63-64, nr. 19; T. G. Bulat. C ron ic a Nnmisrna
( 19'25), 54. fig. 1 şi 2.

tică şi Arheologică 6
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ramine

2. Medalia societdţii economice

din Ploieşti.

Av.- SOCIETATEA ECON'OMICA ROMINA- FONDAT LA
APRILIE 1884 (circular, între două cercuri), VliTORUL ( sus
în semicerc), PLOESCI (jos) în mijloc , o rîndunică în zbor,
<�vînd în cioc două ramuri.
Rv. LA FAPTE BUNE PUCINI S'ADCNA DAR MULT POT
PUCINI BUNI IMPREUNA (circular), UNI REA (în S<'
micerc în st. şi în dr. l\'\aicii Domnului), PACE PUTERE (în
semicerc jos). In mijloc, Maica Domnului, cu mîinile întinse
lateral; pe pie p t , p a re a purta pe Mîntuitor în medalion; mai jos,
în dr. şi în st., trei figuri omen e şti în picioare; la mijloc şi sub
JV\aica Domnului, o figudî onwneasc5 culcaU. cu faţa în sus.
Bronz, cu toar t ă , 34 mrn.
Cabinetul Nu mi s m a tic al Acad. R.P.I�
inv. nr. :3019.
.•

3.

Medalia Socidâfii

Unirea

a

lucrdtorilor mt'scriaşi

din Ploieşti.

Av. SOC. UNIREA A LUCRATORILOR MESERIAŞI DIN
PLOESCI (circular) ; sub un mănunchi de diferite unelte de
cismărie: FOND 20 JULI 889.
Rs. TOŢI PENTRU UNU ŞI DUA\NEZEU CC TOŢI (cir
cular) UNIREA (sus). In mijloc, două mîini impreunate sub·
(·are se vede o ramură de stejar şi una de !auri.
Bronz şi bronz argintat. cu toartă , 33 mm.
Cabinetul Numismatic al Acad. RP.R., inv. nr. 1696 şi 2974·.
Cf. Buletinul Societăţii N u mismat i c e Romîne, 3 ( 1905-

1906)' 65.

4.

Medalia

societăţii

birjari!or din

Ploieşti.

Av. "FRATIEA" SOCIETATEA BIRJARILOR DIN PLOESCI
(circular), FONDATA îN 1890 (în semicerc sus). 1n mijloc, o
cheie de trăsur{t şi un biciu, d e a sll pra cărora sînt două miini
Impreunate"; pe partea de sus medalia are. o coroană.
Rs. SF. ILIE (sus), în mijloc, deasupra norilor, un car rn
d ouă roate tras de patru cai. din c a re Sf. Ilie cu mîna st. aruncii
fulgere, iar în mîna dr. ţine un drapel cu inscripţia JNFRA
TITI·VE.
' ·Bronz, cu toa r tă, 33 mm.
Cabinetul Numismatie ;ti Acad. H.P.R.. im·. 2982.
_

Cf. idem, p. 67-68.
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.5. Medalia societăjii economice din comuna Urziceni.
Av. SOCIETATEA ECONOMICA RINDURICA DIN CO
MUNA URZICENI (circular). In mijloc, o rîndunică în zbor,
�ttb care în treC rînduri: FONDATA (LA 9 IANUAREI) 1891.
Rv. LA FAPTE BUNE PUŢINI S'ADUNA (circular). In
mijloc figura Sf. Nicolae, sub care şi în jos : DAR MULT POT
(PUŢINI) BUNI IMPREUNA.
Metal alb, 28 mm.
Cabinetul Numismatic al Acad. R.P.R.. inv. nr. 3009.
Cf. Idem, p. 68.
·

6. Medalia de

ajutor pentru

înmormîntare din Ploieşti.

Av. "SOCIETATEA DE AJUTOR PENTRU INMORMIN
TARE" (circular între două cercuri şi textul începe ele sus). In

mijloc, Sf. Nicolae în odăjdii, cu mitra pe cap, are în mîna st.
evanghelia, iar cu cea dr. binecuvintează; în st. sfîntului lite
rile SF; la dr. NC.

Rs. FONDATA (îN) ANUL 1894 (Mai 14) PLOESCI (pe
cinci rînduri). Cu patru ornamente la margine: sus, jos. dr. şi
st., şi jos două ramuri de !auri.
Argint, br,anz, 33 mm.
Cabinetul Numismatic al Acad. R.P.R., inv. nr. 2973.
Cf. idem, p. 81.
7. Medalia Societătii internationale a chelnerilor

din

Ploieş ti.

Av. SOC. INTERNA.ŢIONALA A CHELNERILOR
DIN
PLOESCI (circular. între două cercuri), FONDAT (1 APRILIE)
1896 (în mijloc pe trei rînduri).

Rs. SF. (la st.) ANA (la dr.). Intre două ramuri de laur
icoana Sf. A na.
Bronz cu toartă. 20,05 mm.
Cabinetul Numismatic al Acad. R.P.R., in\'. nr. 2993.
Cf. Idem, p. 87.
8. Medalia ·Societăţii de sport din Prahova.
Av. PLOEŞTI (circular, între două grenade), SOCIETATEA
DE SPORT DIN PRAHOVA (circular. de la st. la dr. între
două cercuri). Sf. Gheorghe călare spre st.; sub balaur, 1904.

https://biblioteca-digitala.ro

-89

Rs. CO N C U R S ANUAL (PREMIU) DE lNCUR1VARE (pe
patru rînduri, rîndul de sus în semicerc). Jos, pe două ramuri
de laur şi stejar, două carabine şi două săbii încrucişate.
Cabinetul N umism a t ic al Acad. R.P.R., inv. nr. 1592, 2893
şi 3396.
Cf. ldem, p. 131.

9. A1edalia expoziţiei agricole din Vrziceni

Av. EXPOZIŢIA ŞI CONCURSUL AGRICOL URZICENI.
1912 (circular). Bot! spre cir.; sus, plug sub �are se văd alte
unelte agri co l (' .
Rs. SINDICAH:I, AG RI CO L AL J UDE T U L {]! IALOMIŢA
( c ir cul a r ). Stema judeţului, deasupra coroana.
.

Bronz aurit. metal alb, din 1913,

Fiul, Bucureşti.

60

111111., a t el ierul Carniol

Cabinetul Numismatic ;ti Acad. R.P.R., im·. nr.
Cf. Mina Pauker. Cr. N. A. 11 ( 1934), 43.

1323.

10. Medalia Societâţii Caritatea a doa/llnelor
din Ploieşti.

Av. SOC. CARITATEA (A) DOAJVlNELOR (DIN) PLO
IEŞTI (pe şase rînduri), într e două ramuri de laur.
Rs. 1880 (pe o ramură sus), 1930 (pe o r am ur ă jos). In
mijloc, vederea unei clădiri.
Bronz, 61 mm., atelierul Carniol Fiul. B uc ur eşti
Cabinetul Numismatic al A ca d. R.P.R., inv. nr. 1236.
.

Dimian E. 1 rimia

- ya mma -
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ECOUL RĂSCOALEI LUI TUDOR VLADIMIRESCU
IN REGIUNEA PLOIEŞTI
Pe filele îngălbenite de vreme ale ceasloavelor uitate în
ungherele bisericilor, se găsesc însemnate de multe ori fapte
şi evenimente interesante. După astfel de file am cules cele trei
însemnări despre răscoalele lui Tudor Vladimirescu şi Alexan
dru Ipsilante. pe care le redau mai jos.
Prima însemnare am găsit-o pe coperta unui penticostar ce
grijă la biserica din Comuna Chioj
deanca, raionul Cricov. Dintre cele trei însemn�lri aceasta cu
prinde informaţii mai ample.
se păstrează cu multă

"In a(ce)st an, o mie opt sute douăzeci !;ii unu a u fostu
mare razmeriţă în Ţara Rumînească încît s-au băjănărit tot
cîmpu de frica turcilor, că s-au venit doi crai asupra boierilor,
unul de la apus, anume Tudor cu oastă şi altul de la răsărit
a nume Ipsilat cu arvagii greci, sîrbi, tot asupra boierilor; iar
boierii au fugit unii în Ţara Ungurească, iar unii au rămas în
ta(ră). Pre aceştia i-au prădat de bani, de vite, de haine, şi de
arme şi mulţi pînă la moarte; unde da arvagii de ciocoi nu era
putinţă de a mai scăpa şi pre mulţi i-au tăiat. Apoi, au ieşit turcii
a supra arvagiilor şi asupra boierilor şi a sîrbilor, dar creşti
nilor nu făceau nimic. Şi s-au ivit acei crai în luna lui februa
ri�>, 19.

Şi am scris eu popa Ion sîn popa Ion ot Nucet.
Din primele rînduri ale însemnării reiese efectul pe care 1-a
avut răscoala ast:tpra maselor populare şi asupra clasei domi
nante şi pozitia acestora faţă de răscoal�i.
Din afirmaţia :
"Au fost mare răzmeriţă în Tara Rumînească încît s-au bă
jănărit tot cîmpu de frica turcilor" reiese clar că populaţia nu
a fugit de frica răsculaţilor, ci de frica turcilor care, este ştiut.
.au vent în ţară chemaţi de boieri. Situaţia este confirmată de
însemnare, cînd se justifică prezenţa turcilor în ţară: "că s-au
https://biblioteca-digitala.ro
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VPnii doi crai asupra boierilor, unul de la apus anume Tudor "
Caracterul social n i răscoalei reiese din întreg textul în
.semnaru. Violenta cu care erau trataţi bo ierii de "arvagii" lui
...

Alexandru lpsilante şi tea m a boierilor faţă de aceştia, explică
legăturile şi scopnl comun al răscoalelor lui T u d or Vladimi
rescu şi Alexandru I ps ila nte.

,.Undt:> da arvagii df' cioc oi nu era ctt puti nţă de :t mai
şi prc mulţi i·au tăiat".
Este cert di atît r�\sculaţii lui Tudor Vl<tdirnirescu cît şi ai
lui Alexandru I psilank au a dop tat aceeaşi :t ti tudine faţă de
clasa domin a ntă . Aceasta se poate verifica şi în însemnarea
de fatii: "au venit doi crai asupra b oi eri l or unul de la a pus
<lmune Tudor, cu oastă, şi altul ele la
rasăril anume Ipsilat
cu a rva gii greci. sîrbi tot asupra boierilor".

.scăpa

,

.

Posterior rilsco�tlei, :tutoml, pop<t Ion din Nucel, a ::;inteiizat
r{tscoalei. confirmînd pri n pr eci z ă ri l e pe care
le f ac e şi făr�i in(crpr.:-Uiri, tezele susţinute de istoriografia ac
tuală: c<tractcrul soci a l :ti r �tscoa l ei leg ătu ra între răscoala lui
Tudor Vladimin•sctt ctt clerişlii �; inlt:>rvcnţia turcilor In clll'
<

senţialul asupr:1

,

marca boierilor.
1nsemnnrea următoare provine din Raionul Beceni, Comuna
Yintilii \'od�i. satu l Bodineşti. Este sc ris{t lot pc 110 penticos[ar,
li p ii ri t în 179:�. ca r e �e p{tstrează de preotul Ion Popescu.
"Lt leat 1821 au murit d!llnnenlui Ion Alex. Nicolaie Şuţu
Voevod. In Tara R.umîneasdi; ap oi s-au făcu't răzvrătire mare
între boieri şi fri di între ei. c;ici au ieşit volintirii şi s-au strii
mutat ele p<.i locurile lor prin munţi pentru fric<t ace<1sla".

Alexandru Constantin.
lJitim:t însemnare se referiî l<t eleriştii lui I\lexandru Ipsi
l anle. Se g{tscşte pe un ceasloy de la biserica din Comu na Cor
liîteşli. R:lionul Ploieşti.
"Să !'e ştie de cînd au veni( Ipsila1. ctt arvagii în ţara de au
bo i P r în Tara Unrrurească si au sezut u ni i care au fost
fucrit
h
mai ma ri un ;m încheiat şi s<ttl speriat toată Tarn Rurnînească
�i toţi cr eşti nii.
Le:1t 1822, ghen arie 26, p(reot) Ciligore.
.

,!)

'

•

Spre deosebire de c:ele anterioare, aceasta insemnare remar
marii boierimi în faţa r{lsro<�lelor (.,au f ugi t boierii"
în Trtra llngure<ISdl şi 1111 Şl'Zllt C<lfl' au fost mai mari un an

cii panica
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incheiat), în inten'scle careia loveau in sp ed a l revendicarile
răsculaţilor şi împotriva căreia se descătuşa ura maselor o pri 
mate.
Succinte şi cuprinzind unele erori cronologice, importanţa
<J cestor informaţii co ns tă în faptul că ele tran sm it părerea ma
sl"lor despre cele două mişcări revoluţionare.
Scrise cu caractere chirilice, de mîinile stingace ale preoţi
lor sau cînhireti!or biseric e ş t i , care trăiau în mij locu l poporului
�i care nu aveau nimic comun cu oficialităţile, este fi resc ca ele
s�i con sem neze eveninwntele în lumina în care s-au rl"flectal
in mase.
Culese din trei părţi diferi t e ale Regiunii , însemnările acestea
se remarcă pr in unit<Jiea dl" informaţii şi autenticitatea lor.
Margareta Gouziec

DIN VIAŢA ECONOMICĂ A PLOIEŞTILOR
DE ALTĂDATĂ 1)

ln anul 1819, N oemv rie 14 2 ) , D omn itoru l
da un hrisov de reor g a niza r e a breslelor şi în
unite: lem h ::� ri , tîmplari. zidari, dirămidari,

Alexandru Şuţu
specia l a breslei
nisipari cu Mai

:\1are Başa.
un

Breasla va purta pe viitor numele ele Companie şi
staroste şi epitropi.

Fat�i

v;1

avea

cu visteria, membrii Companiei se \'Or înscrie în cruci

de cîte dou{t nume, însă de acelaşi meşteşug ambe le nume. Cei
dintr-o crucL' se ci s lu ia u şi plăteau dmea clup{l p u tere a fiecă
niÎa în parte.
Visleria pllJlt'<J darea asupra întregii Companii, iar nu no
minal. Darea era ele 24 ta leri de cmce, la fiec a re 4 luni.
Reorganizarea breslelor, făcută de Al. Şuţu, o vedem apli
catii şi în oraşul Ploieşti pentr u anul 1820, Septembrie 3), în
"J'v\atcii ele nurne!P tnt uror Companiilor ţării , alcătuită pe giu
<ieţc şi oraşe i (şi N. A.) cu b anii datorie răspunderilor pe t e
.
t.raminia următoare ot
(din N. A.) Septembri e , Octombne,
Noembric şi Dcrhemvric cum înlăuntru se ar<Jtă''.
1) Din lucrarea în manuscris «Istoricul meşteşugurilor şi comerţu�ui
ploieştean».
21 V. A. Ureche: Istoria Rominilor, XII (1800-1830), pag. 376.
3) Academia R. P. R., Condica Nr. 2, 1820, Mss. 245.
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"Cumpania Oraşului Ploieşti"
Cruci

Nume

1

Cruci Nume

2 Hagi Gheorghe Anghelovici i (şi)

2 Ţancul Dimitriu

Atanasie sin Hagi Gheorghe

1

Atanase Nlcolau

2 Costandin Gheorghiu i

2 Vasile Ioan i

Anghel Petrovici

lvan Marin

2 Atanasie Gheorghiu i

1

Atanasie Simionovici

2 Ianache sin Ion i
Pătru Gheorghiu

2 Vasile Hagi Talea i

2 Atanasie Costea Grecu ot

Ştefan Mateiovici

Cîmpina i

2 Panait Gheorghiu i

Anton Gheorghiu ot Fi!ipe'll
2 Mihul Petre otam (tot de

Teodor sin Ilie
1

2 Dimitrie Ioan i

acolo N. A.) i

Vergul Gheorghiu

Ştefan Popovici

2 Ivan sin Ilie i

2 Iordache sin Ion otam i

Teodor Ioan

Niculae Fata

2 Răducanu sin Ianache

2 Andrei Atanasiu Hagi Duml·

Gheorghe sin Tudor
1

tru ot Ploieşti i

2 Teodor Dancul i

Panait Manciul Bogasierul

2 Iordache sin Costandin Boau

Hagi Vasilicul sin Hagi Costea

1

2 Gheorghe Gheorghiu i

gasierul otam i
Ilie Ion, mămular boltei

Ilie Parascheva

1

2 Gheorghe Teodor i

1

2 Paraschiva Preda haitei otam

1

2 Alecu şi Manea ot Filipeştl 1

1

2 Ianache sin Petco otam i

Simion Armeanul bogasier

Hagi I van şi Hagi Teodor

2 Gheorghe Nicolau i
Anton Gheorghiu

Hristu sin Matei

2 Atanasie Stanciu i

Ion Gheorghiu

Simion Dimul
2 Hagi Teodor Gheorghiu

2 Ianache Fata i

Pascale Atanasiu ot Filipe,u

2 Boşcul Teodor ot Ploieşti i

Stanciul Stoian

2 NiculaE' Ivan i

Ioniţă sin Stanciu

2 Niculae Matei ot Ploieşti i

Anghel Stoian

l

2 Daniil Avanovici i
2 Ţancul Velu i

ot Ploieşti i

Gheorghe Apostol

94

�

Panait Dimitriu

2 Nicula sin Gheorghe Prăjitul

Gheorghe Călin

1

Toma Dimitriu otam

2 Ioniţă sin Stan Ştirbul

Ianache Teodorul

Niculae sin Radu Postelnicu

https://biblioteca-digitala.ro

ln total 34 de cruci cu 67 de n um e po l.aleri 15 de nume fa�;
taleri 1005 pe te tr am in i a indicată mai sus.
Miirturia fiind de ordin fiscal, nu ne arată ce fel de negu
ţători cuprindea această companie a oraşului Ploieşti. Cuno a ş
tem însă că f iecare cumpanist era obligat a plăti o dare de
15 taleri pe 4 Juni, iar crucea 30, pe aceeaşi durată.
D(lcii nu m·em la îndemină hrisovul lui Alexandru Ş uţu,
pentru oraşul Ploieşti, avem ,.flrisovul campaniei of oraş Plo
ieşti. sud Praho'{)a, 1824, Aprilie 30" 1).
Intr-adevăr, hrisovul era d at de Grigorie Dimitrie Ghica
\'oevod şi în el se arată toatâ orînduiala ce trebuia urmată pri
vitor la aceas tă "Cumpanie".
"Ponturile" ce trebuiau respectate �i împlinite erau mai
intîiu de ordin fiscal :


a) Fiec<�re nume trebuia sa plăteasdi JS taleri la 4 luni,
iar pentru un an 45, b a ni pe care trebuiau a-i răspunde în
,.3 dări pă 110 an după urmarea şi celorlalte _bresle";
b) Să aibă voie a-şi alege un s t a r oste _şi epitrop dintre
dînşii .. pe care îi vor socoti", avînd între alte îndatoriri "îngri
jirea a strînge banii vistieriei de la cumpanişti şi dîndu-i la
sarafia ispravnicatului (judeţului N. A.) să şi ia adeverinţă" ;
c) Aceştia "vor căuta şi pricini de judecăţi ce se vor întîm
pla în t re cump<mişti"; deci staroştii erau investiţi l'.U puteri
-

jurisdicţion:lle
lvlărturia mai lăm u reşte ceva şi anume di, în cazul cind
s-au învoit şi at: rămas mulţumi\i cu judecata făcută de sta
roste, acesta sii i(l înscris .,de In dînşii că s-au învoit ca să·
nimîie acea pricin<i izbrăniHi şi s�i nu mai poată trnge vreo
parte Ia mai înalte locuri".
Intntcît aceşti cumpanişli îşi l'Xerdtau meseria în mijlocul
concetatenilor lor ploieşteni, firesc lucru era ca să se întîmple
conflicte, fie de ordin comercial, sau poate şi de alt ă natură.
Atunci un all "pont", lămureşte chestiunea : "iar de va avea
p:igonire vreun cumpanist cu alt lăcuitor ce nu va fi de cum
panie, atunci pricina aceasta se va căuta înaintea ispravnicilor
(prefecţilor, N. A.) judeţului, faţă fiind şi starostea cumpa
niei".
Nu ne !{tmureşte "pontul", dacă staro slea avea vreun cu
vint în judecată sau era numai simplu asistent. In orice. C<JZ
rrezl'nţa lui în compktul ele judeclltH. chiar numai asistînd la
_

1) Academia R. P. R., Mss. 26l
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ca, îi va fi prins bine cumpanistului ajuns la judecata ispra\·
nicului.
Dar, judecata era judecată şi în această împrejurare se prl'n
putea ca un cumpanist să fie condamnat. Totuşi pentru even
tualitatea că osîndirea va fi socotită nedreaptă, în total sau î11
parte, se prevede iar un "pont", după care "îi va soroci a veni
la di v anul veliţilor boieri".
Grija însă era ca j udecata să fie cît mai dreaptă şi nepăr·
tinitoare. Jurisdicţia starostei pentru cumpaniştii săi nu eru
absolută, de vreme ce un alt "pont" arată că şi "cumpanist cu
cumpanist judecîndu-se de către starostea şi epitropi, de nu Sl'
vor mulţumi vreo parte, asemenea sĂ urme.ze",
- adică calea la
diva nul veliţilor boieri.
De asemenea, se stabileşte c�i "la împlinirea fiecărui an, la
ziua sfîntului VasilC', adunîndu-se cu toţi la un loc, să ia seama
starostii", adică să-i facă socoteala gestiunii, cum am zice azi.
Dar nu numai celei băneşti, ci şi celei duhovniceşti şi purtării
lui ca un părinte bătrîn, cu mai multă înţelepciune şi iubire dr
aproapele cu aceeaşi meserie_
De ce toate acestea ? Pentru că "dovedindu-se că nu s-au
purtat bine să aleagă altul dintre dînşii".
Apoi se orînduiesc privilegiile acestor neguţători, refer�
toare la comerţul lor. lată-le : "Bucatele lor să fie apărate de
dijmărit şi vinărici". Aceasta înseamnă că acei neguţători vor fi
avut ogoare în jurul oraşului sau vii în podgoria învecinată,
de vreme ce li se acordă privilegiile de mai sus.
Deasemenea "prăvăliile lor cu magaziile" să fie scutite de
,,căminărit, fumărit, i cotărit i pocloz" . Dar fiind neguţători răz
bătători în ale negoţului, de vreme ce 9u pătruns şi în acest oraş
al comerţului, dintru început, ei, fără îndoială că vor fi bătut
tot timpul drumul bîlciurilor şi tîrgurilor ce se făceau în dife
rite părţi ale judeţelor Prahova, Săcueni sau Dîmboviţa, la a
numite zile cu praznice împărăteşti.
Pentru această a doua latură a comerţului lor, stăpînirea îi
apăra astfel : " ... cînd vor merge cu marfă pe la bîlciuri pentru
alişverişul lor, să· nu fie supâraţi de zobiţii orînduiţi cu cerere
de avaeturi, să nu fie supăraţi dă cai de olac, de aşternuturile
mosafirilor i de alte havalele şi angarii�.
Şi fiindcă cumpania trebuia întinerită şi reîmprospătată cu
forte noi, neîncetat, iată şi un alt "pont", prin care cumpanistul
bătrîn are voie "să aibă a ţinea şi cîte doi calfi holtei fără pr�-
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cină de dajdie", şi "nesupăraţi dăspre nimenea pînă cind va
veni în vîrstă a să căsători".
Şi acum vine o interesantă dispoziţie şi anume aceea, că
nu se vor primi în cumpanie decît "numai feciori de-ai lor sau
din neguţători streini" , însă adaugă clauza "ce se vor afla cu
lăcuinţa numai în judeţu Prahova şi în oraşu Ploieşti" ;

şi, în

fine, se adaugă şi o restricţiune: "care vor voi să se aşeze cu
lăcuinţa aci în ţară".
Probabil că acei neguţători străini, care vor fi fost ei multi.
şi de neamuri diferite, cărora, spre a li se da statutul compa
niei cu toate privilegiile înşirate mai sus, ceea ce era foarte
mult pentru grozava fiscalitate din acea vreme, la rîndul lor,
trebuiau să clea o singură garanţie, anume aceea a aşezării în
mod statornic în ţară. In felul acesta negoţul slujit fiind şi de
aceşti străini de ţară, va fi putut deveni mai stabil, mai onest
şi mai temeinic, prin această dispoziţie a "ponturilor" cumpa
niei de mal sus.
Dar fiindcă pe lîngă viaţă este şi moarte, şi această împre
jurare trebuia reglementată, mai ales că mortul fiind fost negu
ţător, va fi agonisit destulă avere mişcătoare şi nemişcătoare.
Pentru această eventualitate se prevedea iarăşi "pontul" care
glăsuieşte :

"Cînd se va întîmpla a muri vreunul dintr-înşii,

fără a avea clironomi aici, niminea să nu aibă voie a se ames
teca la marfa şi lucrurile acestui mort". Pentru bună orîn
duială, starostea şi epitropii vor trebui să facă "catastih pînă
la cel mai. mic lucru", iar "rămasurile mortului puindu-se la
loc de păstrare să se pecetluiască şi să stea neatinse pînă vor
veni clironomii cei adevăraţi".

*
Tot pentru această vreme a anului 1821, o altă mărturie

1)

ne mai prezintă un tabiou de breslaşi - neguţători şi meşte-

1) Academia Mss. 247.

7
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şugari - grupaţi pe mahalele care erau în număr de 11·
1810 erau nouă 1) -- după cum urmează :
Mahalaua Bunei Vestiri:

-'

In

neguţători 6, meseriaşi 6, meserii casnice 1, 111
bi 2, cu patente 1nli,
8-20 taleri anual

6, cu patente între III 111
taleri anual

2

Sf-tul Dimitrie:

3

Sf-ţii Voievozi :

4

Sf-tul Gheorghe :

5

Sf-tii Impăraţi:

6

Sf-tul Ion:

6,

7

Sf-ta Vineri :

6,

14, cu patente între !U·H
taleri anual

8

Maica Precista :

9,

13, cu patente între
taleri anual

g

Sf-tul Niculae ot

"

2,
'•

"

Il, sîrbi 1, cu patent!! 111
tre 8-24 ta Ieri 111111111

5,

18, sîrbi 3, cu patente 111
tre 10-35 taleri Ullllll

18,

17, cu patente între R-H
taleri anual
7, cu patente între
taleri anual

Sf -ta Troiţă �)

8-U

6, cu patente între 8-la
taleri anual

abagii:
10

n-�n

11, cu patente între 8-30
taleri anual

Prin urmare, în aceste 10 mahalale se găseau neguţători şi
ni('seriaşi în număr de 175, bine înţeles patentari, adică plătind
patentă, care varia după negoţ şi meserie, dar cuprinsă între
6 şi 35 taleri anual. Se mai poate vedea că numărul variază
dt:pă mahala, unele avînd un număr mai mare, altele un număr
rr:ni mic.
In ordine crescîndă ar urma în felul următor: Sf-tul Nico
lar' Abagii 5; Sf-tul Dimitrie 8; Sf-ta Troiţă fi; Sf-tul Ion 13;
D• na Vestire 15; Sf-ţii Voievozi 19; Sf-ta Vineri 20; Maica
P:·<:cista 22; Sf-tul Gheorg·he 26; Sf-tii Jmpăraţi 35.
Adunînd laolaltă neguţătorii din toate aceste 10 mahalale
:1vem 59.
Adunînd laolaltă meseriaşii din toate aceste 10 mahalale
ayem 1 10, la care mai adăugînd 6 sîrbi, cărora nu li se arată
ocupatia, avem în total 175.
Pe aceştia îi socotim ca băştinaşi faţă de "cumpania străi
nilor neguţători" de care am vorbit mai sus, dar care şi ea face
1) Academia R. P. R., Mss. 1457.
2) Informaţia documentară· exclude mica mahala Sf-ţii Apostoli (14 case,
suflete 55), pomenită de catagrafia din 1810.
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parte din iagma neguţătorilor şi meseriaşilor. Cu totii laolaltă
awm 242 inşi.
Că în :1fară de :1ceştia vor mai fi fost neguţători şi mese
riaşi nepatentari este posibil, deşi regimul fiscal fiind atît de
aspru, cu greu se vor fi sirecur8t faţă de stăpînirea veghetoare.
D8că încercăm o reg-rupare a lor după felul negoţului sau
al meseriei, vom avea pentn1 acest an
1821
următorul
tabel. în care ''edem că meşteşugarii sînt încă odată mai nu
meroşi ca neg:uţătorii, deşi trebuie să admitem că mulţi dintre
ei poale si'î fi fi'îcut �i re· nq,;uţătorii, adică desfăcîndu-şi tot ei
mărfurile ce le lucrau, în prăvăliile lor proprii.
Meşteşugul. în o nl in e numerkă descrescîndă, se înfăţişează
în felul următor:
-

Cojocari
Croi toti
Cismari
Brutari
Tabaei

12
ll
11
11

10

Dulgheri
A bagii
Grădinari
Căldărari
Boiangi.i
Bărbieri

10
9

9

8
4
4

4
Zidari
Căruţaşi 3
2
Simigii
2
Ro tari
Argintari 2

-

Olari 1
Cure1ari 1
Tinichigii 1
Hornari 1
Băeşi l

Vizitii
1
Cirpa ci 1

Prin urmare meseriile se înşiruie în ordinea firească a sa
tisfacerii necesităţilor imediate ale omului.
De asemenea, tot în ordine numerică decrescîndă, se înfă
ţişează şi negoţul după cum urmează :
Pescari
13
Abagii
9
Băcani
8
Rachieri 5

Mămulari
Mătăsari
Untari
Măcelari

4

3
2
2

Bragagii
Tutunari
Capanlîi
Astaragii

2

1
1
1

Capangii
Cavafi
Găitănari
Bumbăcari

1
1
1
1

Lumînărari
Cîrciumari
Pinzari
Mortasipi

1
1
1
1

59

Tntrucît avem şi cea dintîi mărturie privitoare la meşteşu
gari şi negoţ, nu· este rău a arăta că acum 135 de ani, t<ermf'
nul de tabac se întrebuinţa pentru cel de azi de ii.î băcar, a tit
la singular cît şi la plural. Termenul de argintar se intrebuinta
pentru cel de azi de ceasornicar, dară nu chiar pentru cel ciP
bijutier; că termenul <k cîrpaci pentru cel de cismar, care ctr
peşte la colţ de stradă încălţămintea oamenilor nevoiaşi; de
asemenea termenul m{tmutar pentru cel de azi de vînzător de
mărun'\işuri; mătăsarul, pinzarul, bumb{tcarul pentru terme
nul f!:<.'IWrk de manvfacturist; găitănarul de atunci nu mai
este pomenit n�Uizi; astaragiul de asemenea ; untarul de
https://biblioteca-digitala.ro
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atunci cu brtnzarul de acum

3-4 decenii în urmă, pentru

apoi să fie înglobat în termenul de băcan;

u1

lumînărarul pan•

că mai persistă, dar adăugat tot termenului de băcan; tutunarul
de atunci, tutungiul de azi, care şi el este un neguţător ce an•
,,debit de tutun" ;

cavaful ele atunci cu neguţătorul "magazi

nului de încă lţăminte"; termenii astaragii, capanlîi şi morta
sip au disp ăr i1 t cu desăvîrşire din vorbirea curentă.

*
lncepînd cu anul

1831,

oraşul

Ploieşti

dezvoltă sub

se

oblăduirea Regufamentului Organic. 1).
Stoica Teodorescu

profesor

va urma

1) Analele parlamentare, I, part. I-a, Nr. 22, pag. 21.
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O STH.Ă VECHE AŞEZARE DIN REGIUNEA PLOIEŞTI:
TIRGŞORUL VECHI
La o dep ă r tare ele 12 km. spre vest de Ploieşti se afl ă
com una Tîr gşorul Vechi. In partea e i de răsărit s e întindea în
secolul al XV-lea, pe ţărmul de răsărit al pîrî ului Leaot, unul
din maril e centre economice 8le Ţării Romî neşt i : Tîrg şoru l
Ora şul era foarte bine a şe z a t. El s-a dezvoltnt în regiunea
geo gra fic ă care este cunoscută sub nume l e de B a zinul Ploieş
tilor". Ll nord încep dealuri l e, pe care se cultivă din vechi
timp uri viţa de vie şi-au deve nit vestite podgorii.
La sud se întindeau pînă la Dunăre păduri nesfîrşite. Tîrg
.şorul se situa tocmai la marginea de nord a codrului, la l ocu l
de trecere de la cîmpie la dealuri, unde oamenii îşi sch1!mbâ
produsele.
Inspre apus şi răs{trit curg ape, pe văi prin care s-a trecut din
·cele mai vechi timpuri în Transilvania. Intr-adevăr, la 3 km.
spre apus curge Prahova pe yalea cărein şoseaua s-a constn(it
la finele secolului al XVIII-lea, iar calea ferată în 1879 ; oa
menii treceau însti pe acolo din cele mai vechi timpuri, cel
puţin cu piciorul sau calul. iar la 15 km. spre răsărit Teleaje
nul. cale de acces, intens circulată, din tont<' timpurile.
Pe Prahova şi Teleajen, oamenii de aici şedeau în legături
cu cei de pe valea Ialomiţei şi mai departe ele pe valea Dunării.
Buna aşezare a Tîrg şorul u i a dus la o înflorire timpurie şi
rapidă în legătură cu dezvoltarea Tîrgoviştei şi perioada de
i n d epe n denţ ă a ţării.
După cum se ştie, pri m e le nuclee de state romîneşti au avut
centrele spre munţi. Astfel, Ţarn Romînească, ca stat, s-a în
chegat în regiunea Dîmboviţa-.Muscel-Argeş De aici s-a întins
către apus şi apoi călrc sud şi răsărit. Pe măsura în ; are statu l
s-a întins către apus, centrul politic s-a mutat ele lfl C1mpu-Lung
la Curtea de Argeş, in r d;· acolo la Tîq,;ovişte, în timpul l ui lv\ir
<·ea cel B:Jlrîn.
.

"

.
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In secolul al XIV lea pe cuprinsul Ţ ării Romîneşti se fikt·n
un intens comerţ intern, extern şi mai ales de tranzit. De In
B raşov şi Sibiu, peste Bran şi pe Va lea Oltului, treceau înst'lll
nate drumuri comerciale. Cel de la Braşov trecea peste Bra11,
de unde o ramură se îndreaptă către Cîmpu-Lung, iar alta cătn·
Tîrgovişte. De aici drumul de comerţ mergea spre sud, cătrr
Giurgiu, pe va lea Dîmboviţei, şi către p ă r ţi l e răsărit�ne ah•
ţării, prin Buzău-Brăila.
La i eşirea dintre dealuri a Prahovci, unde se înUlncau clru
murile de comerţ care veneau pc văile Prahovei şi Teleajenul11l
cu acela care se îndrepta către răs�irilul ţării, spre părţile tătii·
reşti şi mai d ep arte, pe vechi vetn' de locuire omenească, aşe·
zarea care dăinuia aici şi se dezvoltă încet încă din secolul al
X-XII -lea intră, odată cu încetarea slrămutării popoarelor şi a
creşterii securiUiţii comunicatiilor, într-o faz�î nouă. In secolul
al X IV-lea devine tîrg. Penlru u-1 deosebi ele Tîrgovişte 1) sr
n umea Tîrgşor. Documentar, apare în anul 1413 în privilegiul
comercial pe care MircC'a cC'l B ilt rî n îl dă Braşovenilor, sub denu·
mirea de "Novum Forum", adic{t Tîr gul cel Nou".
Aceasta a făcut pe cei care s-uu ocupat ele trecutul Tîrgşo
rului 2) să-I socotească ca o aşezare din secolul al XIV-lea.
Dacă au înţeles prin aceasta tîrgul de acolo, atunci ei erau în
d reptăţiţ i ; dacă însă vizează aşezarea umană, ei se înşelau
fiindcă în timpul cînd scrfau, ei nu cunoşteau rezultatele pe care
istoriografia şi arheologia le-au înregistrat în ultimul timp,
mai ale s în periond3 de · elemocn1ţie populară.
Intr-adevăr, în vara anului 1956, între 15 iulie-15 august,
. Muzeul Regional ele Istorie, cu sprijinul J\'i.uzeului Naţional de
Antichităţi şi al Academiei R.P.R., întreprinse aici săpături
a rheol o gice ale căror re zulta t e arată că la Tîrgşor a vem dea
face cu o străveche a şezare umană. Pentru a se o b ţin e de la
început o imagine cît mai clară a vechi; aşezări a fost respinsă
i deea d e a se face cîteva săpături în cent r ul o raşului care ar
f( putut ela oarecare rez ultate "senzaţionale", dar n-ar fi fost
dP cel mai mare interes ştiinţific.
-

,

,,

,

1) Cuvînt de origină slavă care înseamnă Jocul unde s e ţine tîrgul.
2) Gh. Petrescu-Sava (Zagoriţ) : Tîrguri şi oraşe între Buzău, Tîr
govişte şi Bucureşti, p. 12, scrie: «Tîrgşorul era la început, pe la 1400,.
c um îl arată numele, un tîrg mic şi de curînd făcut. Nu se ·făcuse
dintr-un sat şi nici nu crescuse sub ocroti rea vreunei cetăţi, ca Tîrgo-·
vişte sau Bucureştii, ci fusese de la început, cum spune numele său,..
tîrg, descălecat şi botezat de ai noştri,..
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S-a adoptat planul. de a se efectua un l ung şanţ d e cea.
170 metri care să treacă ele-a curmezişul aşezării., perpendi

cular pe Leaot. După o lună de săpături, colectivul de cerce
tători a ajuns la următoarele constatări:
La o adîncime de cea. 25-30 cm., de la suprafaţa pămîn
tului, se întinde pc o mare porţiune din şanţ un pavaj, din pietre
de rîu, din secolul al XVII , făcut, se pare, d e Antonie Vod ă, în
jurul m1năstirii s<lle. Sub acesta. resturi ceramice din secolul
XVI-lea su b care un nou pavaj din aceleaşi pietre de rîu din
secolul ai XV-lea.
Straturi le următoare ele cultură cuprind resturi ceramice din
secolele XIV, X I I I , XII şi poate chiar X I . La o adîncime de cea.
1 metru sub acestea, în apropierea zidului care înconjoară in
cinta Mînăstirii, şanţul a trecut printr-un cimitir ele înhumaţie,
din secolul a! IV-lea, probabi l gotic.
Prezenta romanilor aici este confirmată printr-o cărămidă
cu inscripţia Legiunii XI Claudia Pia Fidelis. Ultimele stra
turi cuprind numeroase si l exuri neol itice şi chiar microl ite.
Din cele mai sus scrise, rezultă că la Tîrgşor avem de-a face
eu una din cele mai vechi aşezări din Regiunea noastră. Pă
răsită în secolul IV-V, ea se înfiripează din nou după înce
tarea perioadei de strămutare a popoarelor. Sat la început, de
veni de timpuriu un centru de sch imb de mărfuri, datorită bunei
sal e aşezări, urmînd evoluţia pe care o cunosc mai toate ora
şele noastre, dezvoltate din tîrguri. I se putea spune Tîrgul
Prahovei (ca Tîrgul l1-1ureşului, Tîrgul Gi lortului, Tîrgul N eam
ţului. Tîrgul Frumos etc.), dar fiind în l egătură cu Tîrgoviştea
acestuia i se zise Tîrgu l cel Nou, sau Tîrgşorul , nu Tîrguşorul,
sau Tîrgul Nou, în l imba latină ,,Novum Forum".
In secolele al XI I I- lea - XIV-lea, Sibiul şi Braşovul devin
i mportante centre comerciale în apropierea hotarelor ţării noas
tre. Ele sînt cercetate de negustori din Bizanţ, Veneţia şi mai ales
G enova. Schimburile cu ţările din P eninsula Balcanică sînt
active. Intre d inastiile conducătoare la nord şi sud de Dunăre
se leagă şi raporturi de rudenie care favorizează n egoţul.
·

I I. Perioada de strălucire

a

Tîrgşorului.

Odată cu intensificarea schimburilor comerciale, în special
Transilvania, şi cu dezvoltarea Tîrgoviştei, se ridică şi Tîrg
c:::o rul, care formează CLI prima o pereche. Dezvoltarea se con-

cu
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tinuă în ascensiune atît timp cît Ţara Romînească este un slut
independent.
Aceasta face ca în tot cursul secolului al XV-lea, Tîrgşorul
să apară în documente 1) ca unul din importantele centre ecn·
nomice ale ţării, alături de Bucureşti, Tîrgovişte şi Brăila.
"In socotelile B raşovului dintre anii 1500-1550 sînt tre
cute vreo 200 nume de negustori şi locuitori din Tîrgşor1 co
aveau pe atunci afaceri cu marele oraş săsesc, mai ales adu
cînd marfă de acolo" 2). Ionescu-Gion arată că în anii 1529-30
au cumpărat mărfuri din Braşov 15 negustori din Tîrgşor, 13
din Bucureşti, 10 din Tîrgovişte, 9 din Cîmpu-Lung, 9 din
Gherghiţa, 8 din Buzău, 8 din Rîmnic, 7 din Piteşti, 5 din
Brăila, 3 din Curtea de Argeş, 2 din oraşul Floci, unul din Su
ceava şi unul din Cîmpina 3). Din cele mai sus scrise rezultă
că negustorii din Tîrgşor erau mai numeroşi decît din orice alt
oraş al ţării la această dată. Numărul lor depăşea pe acela al
celor din Bucureşti şi Tîrgovişte. T n listele braşovene întîlnim
negustori ca: Bolman, Buloman, Valentinus Doleator, Fran
cilla, Calce, Ivan, Albul, Albaş, Baldovin, Stan, Cocoş, Creţul,
Dragul, Ficior, Hrizea, Lupşa, Micul, Miercan, Mihnea, Muşat,.
Neagul, Radu Negru, Nicoară, Oprea, Preda, Stroe, Şerbu, Tu
doranu Urzescu, Ursu1 ) .
Dezvoltarea legăturilor comerciale cu Braşovul atinge cul
mea în secolul al XVI-lea. Aceasta este perioada cea mai în
fioritoare din viaţa Tîrgşorului. Este vremea cînd se construesc
bisericile a le· căror ruine se mai văd şi azi 5). Tot în acest timp·
Tudoran, postelnicul lui Pătraşcu Voevod, zideşte Biserica
Albă 6).
.
·..

i,'

J

, . l(

•

Priyil �giile

comerciale de la Radu Cheiul şi Dan II, în 1421, 1424-

şi 1451; 1. Bogdan,

Documente privitoare la

relaţille

Ţării

Romineşti

cu Braşcivul şi cu Ţara Ungurească, Bucureşti, 1905,. pag. 12, 17! 23, 26,.

34, 36, 38.
2) Gh. Petrescu-Sava, o. c., p. 12.
3) Gh. I. Ionescu- Gion: Din istoria
sec. XVI. Bucureşti, 1894, p. 6.

4)

Quellen

şi

come1 ţul

Braşovului

în

zur Geschichte der Stadt Kronstadt, 1886-1896, vol. 1-IIT•

5) N. Iorga, Inscri pţii din bisericile Rominiei, I, p. 4.

6) Piatra sa de mormînt se află în posesia Mllzeului Regional.
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Inflorirea schimbului de mărfmi duce la creşterea numărului locuitorilor şi la dezvoltarea oraşului care se întinde acum
cîţiva km. dealungul Leaotului, pînă la Popeşti şi Negoeşti.
Boierii de acolo se numesc cînd "ot Popeşti", cînd ot '"Ne
goeşti", cînd "ot Tîrgşor" 1). Din punct de vedere a dminis
trativ este cîrmuit ca toate oraşele medievale. In frunte stau
judeţii, care administrează oraşul cu ajutorul unui sfat compus
din 12 pîrgari. In 1530, judeţii din Tîrgşor scriu judeţului Bra
şovului despre Radu din Rîfov, pe care-I închiseseră pe nedrept
pentru un cal, pe care-I cumpărase de la Stoica Vornicul, în
mijlocul tîrgului. Martori : judeţii Cîrstea, Oană şi Goştilă şi
tot oraşul 2 ) .
Importanţa economică a determinat creşterea prestigiului,
Tîrgşorul devenind şi un centru politic.
Astfel, Nea goe Basarab, în privilegiul dat Braşovenilor în
1517, spune : "să tîrguiască numai unde este scaunul domniei
mele: la Tîrgovişte şi Cîmpulung şi la Tirgşor. Jn aceste ma i
sus zise trei scaune să tîrguiască Braşovenii şi bătrînii B îrseni
dar să preţuia scă mărfurile cu ridicata, împreună cu oamenii
dom niei mele; i ar prin alte oraşe să nu fie slobozi a merge cu
marfa n icăeri" 3 ) .
Din acest document reiese că în anul 1517 Tîrgşorul era
reşedinţă domnească, acordîndu-i-se aceeaşi importanţă ca Tîr
goviştii, unde se mutase capitala de pe vremea lui Mircea şi
Cîmpulungului, unde fusese la început.
Un alt Domnitor care şi-a avut scaunul la Tîrgşor este Ale
xandru al I I I -lea, care domneşte la sfîrşitul secolului al XVI-lea.
Dovada despre aceasta o face faptul că atunci cînd au venit în
tară solii Braşovenilor, îl găsesc a ici 4 ) .
Mihai Viteazul, fondatorul Ploieştilor, unde îşi avea curţi,
întreţinu legături cu "Tudora din Tîrgşor", al căror rod a fost
fiica sa din flori, Ma rula, soţia paharnicului Soco! 5).
In 1622, Radu Mihnea, dă acte din Tîrgşor 6). După părerea
1) St. A. Greceanu: Viaţa lui C. Brîncoveanu, de Radul Logofăt Gre
ceanu. Buc., 1906, p. 352: «Aceşti boeri se numeau încă prin secolul
XVI-XVII-lea ot Tîrgşor şi ot Negoeşti>.
2) r. Bogdan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Romîneşti cu
Braşovul şl cu Ţara Ungurească. Buc., 1905, p. 309.
3) I. Bogdan: Documente şi regeste. Buc., 1902, pag. 152.
4) Documente Hurmuzache, X, p. 811.
5) St. Nicolaescu: Documente slavo-romine, p. 304-305 şi St. Greceanu.
6) N. Iorga, Studii şi documente, III, p. CXLIX.
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lui Gh. Petrescu-Sava (fost Gh. Zagorit) acesta este ultimul
Domn care şade la Tîrgşor 1).
In secolul al XVII-lea, Tîrgşorul ridică pretendenţi la 'tron11l
ţării. Astfel de pretenţiuni are, în 1608 şi 1611, jupîn Mihai ,.ol
Tîrgşor", fost cămăraş a lui Mihai Viteazu 2).
In 1638 ridică pretenţiuni la domnia Munteniei, N eagu, fiul
lui Jupîn Mihai, din Negoeşti, sat la marginea Tîre-şorului şi
care, încă din 1633, îşi zicea "Neagu Voevod" şi se da drept fe·
cior al unui Basarab Voevod 3 ) . Puternicii boieri d in Tîrgşor
îşi văd însfîrşit realizată ambiţia, în 1669, cînd Antonie, un alt
fiu al jupînului Mihai, ajunge pe tron şi domneşte pînă în 1672.
El îşi zice Antoni e din Popeşti, alt sat de lîngă Tîrgşor, spre
sud. Despre el Letopiseţul Cantacuzinesc scrie : 4 ) .
... "să d epărteze pre toţ boierii de pre lîngă Curte, şi să le
ia boieriile, să le dea la ai lor, ca să fie numai ei şi care să vor
supune lor, boiari la Curte, pentru ca să să facă ce l e va fi voia,
cum şi făcea, nu numai boierilor, ci tocmai şi ticăitului Dom·
nului Antonie-Vod ă, - că atîta îi scurtase toate veniturile, cît
nici de mîncare nu era sătui, şi ele b ăutură , că-i da cît vrea ei ;
în zi d e dulce, carne de vacă cu apă şi cu sare ; în z i d e sec,
linte şi fasole cu apă şi cu sare; vin îi da irnpuţit; ci trimitea cu
urcioarele în tîrg Antonie-Voclă şi fie-său Neagui-Vodă cu bani
refenia, de cumpăra vin de bea ; ci da fie-său mai mult la refe
nia, căci îi zicea tată-său că el are Doamnă şi coconi, ci să dea
mai mult; şi aşa vieţuia bietul Antonie-Vodă".
Ca boier, acesta iscălea cînd Antonie din Popeşti, cînd An
tonie din Tîrgşor. După cum se ştie, fiind în vîrstă, în timpul
domniei acestuia, boierii au avut cuvîntul hotărîtor. B ătrînul
Voevod era o unealtă a acestora şi mai ales a Cantacuzinilor
care-I puseseră pe tron şi I-au sprijinit. De altfel, între Canta
cuzini şi boierii d in Popeşti se vor crea şi legături ele rudenie.
căci Constantin Brîncoveanu va lua în căsătorie pe Marica, ne
poata lui Antonie Vod ă. In cursul veacului al XVII-lea, locuitorii
oraşului Tîrgşor nu se ocupau numai cu negoţul. Mulţi dintre e i
trau slujitori în armatele domneşti c a Roşii de Vedea, d e
Gherghiţa, Ploieşti sau Măneşti. Aceasta o constatăm din ,Foaia
1) Gh. Petrescu-Sava, Tîrguri şi oraşe între Buzău, Tîrgovişte şl.
Bucureşti. Buc., 1937, pag. 18.
2) Ştefan Greceanu. Viaţa lui Constantin Brîncoveanu de Radul Lo
gofăt Greceanu. Buc., 190.6, pag. 330-331.
3) Şt. Greceanu, o. c., p. 335.
4) Cronicile Romîneşti, voi. IV. Vieaţa şi opera lui Radu Popescu,.
de prof. N. I. Simache şi Tr. Crbtescu, pag. 16"3.
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d·.:- nume a celor ce se trag din neamul roşii lor, al căl ăraşilor şi
:: t di m�î r ăşeilor celor vechi şi ca re locuiesc în ·oraşul Ploieşti
lor şi Tîrgşor şi pe care o publicăm în anexă.

In secolu l al XVI-lea ţările romîne cad sub dependenţa tur
cească. Viata economica a ţării decade. P rocesul încenuse încă
din .secolul �li XV-lea. Turnul şi Giurgiu sînt prefăcute 'în raielc.
Capetele de drum care mergeau Ia D unăre intră în mîna turci
lor. Aceşii;1 monopolizează comerţul Principatelor. De acum
activitatea comercial ă de pe drumurile Braşovul u i şi Sibiului
lînc ez e şte. Ea nu încetează, dar centru l se deplasează pe dru
murile care mergeau către Imperiul O toman. Capitala se mută
la Bucureşti, pentru cct domnitorii filo-turci să fie cît mai aproa
pe de p rotectorii lor.
Odată c11 Bucureşti i se ridică PloieştH, care fac împreună
o altă pereche.
Vechile cen t re din secolul al XV-lea, Tîrgoviştea şi Tîrgşo
ml, decad. Se ridică în schimb Bucureştii şi P loieştii, pe dru
murile de comerţ ale Turcilor. Nu este întîmp l ător faptul că
tocmai în secolul al XVI-lea apar în documente Ploieştii.
Tn socotelile Braşovului, în 1545, a p ar 5 negustori sau că
ră uşi din Ploieşti 1). Cînd Mihai Viteazul face schimb de pro
prietăţi, dînd moşia sa de la Băicoi şi primind moşia P loieşti
lor, pc care-i tr�msformă în tîrg domnesc, aceasta nu consti
tuie o întîmplare.
Pornind lupb de eliberare prin constituirea unui siat cen
tralizat, Mih;:li Viteazul a stat un timp la Ploieşti, unde-şi pre
găteşte arm:1ta pentru cucerirea Transilvaniei 2) . De aici el clă
mai multe documente. Ploieştii capătă un mai mare rol eco
nomic şi politic. Se poate spune că acum se termină a dou'a
fază din istora Tîrgşorului şi anume aceea de mărire.
Este vremea cind pe primul p lan trec P loieştii. Concurenţa
între P loieşti şi Tîrg-şor devine şi mai aprigă. Tîrgşoru l ce
dează pasul Ploieştilor. Cînd, în 1639, Matei Basarab înfrînge
pe Vasile Lupu la Şoplea pe Teleajen, el zideşte biserică în
Ploieşti, nu în Tîrgşor, dovadă că Tirgşorul p ierduse întîietatea.
1) Berivoi, Tudor, A vrut, Drăghici şi Neagu. In 1503 apăruse Radu;
J l 1543 Drăgoi.
In 1567, Petru Voevod, fiul lui Mircea Voevod, întăreşte logofătului
Coressi stăpînirea asupra a 5 răzoare de moşito, cumpărate de la Avrut
·dh Ploieşti. M. Sevastos: Mo nografia oraşului Ploieşti, pag. 2. Vezi şi
1. Moruzi: Spicuiri istorice din Prahova, pag. 13. Deasemenea, Arhiva
filologie şi istorie, nr. 5, 25. V, 1867 pag. 102.
· p.
2) N. Bălcesru: Istoria Romînilor sub Mihai Vodă Viteazu şi 1. Mo.ruzi: spicuiri istorice din Prahgva, pag. 13.
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III. A tre ia

perioadă. Concurenţa cu Ploieştii.

In această concurenţă cu Ploieştii, se desfăşoară a trrltl
etapă din viaţa Tîrgşorului. Ea se caracterizează prin Juptn
aprigă cu Ploieştii. In 1669, Antonie Vornicul din Popeşti, sat
vecin cu Tîrgşorul ca şi Negoieştii, care făcea parte din VC'·
chile neamuri boiereşti ot Popeşti şi ot Negoieşti, ajung1•
Domn al Ţării Romîne�ti. La Tîrgşor el zideşte o mînăstire în
1671, părăsită în 1864, căzută în ruine, care se mai văd şi azi.
IV. Perioada 1775-1800; sfîrşiiul oraşului.
In 1775 începe a patra şi ultima perioadă elin istoria Tîrg
şorului. Oraşul este părăsit, devenind un fel d e silişte. In seco
lul al XVIII-lea efortmile boierilor pentru acapararea pămîntu
rilor ţărăneşti şi a tuturor izvoarelor de venituri se intensifică.
S uprafeţele de pămînt stăpînite de ţăranii liberi sînt din ce
în ce mai mici. La cîmp aproape nu mai sînt. După ce şi-au
însuşit pămînturile, v elniţelc, m·anufacturile, circiumile etc.,
boierii încep l upta de acaparare a oraşelor. In 1775. Domnitorul
Alexandru Ipsilante dă u ltima lovitură Tîrg�orul ui.
In acest an, Ipsilante dăru ieşte vărul ui său Ianache Muruz.
"Biv vei cl ucer, căsătorit dar fără de indestulare de moşie cu
care să poată un boier pămîntean să ţie casă şi să poată a să
şi chivernisi", moşia P loieşti.
Hrisovul, pe care-I publicăm în întregime, în anexă, adaugă:
"Asăminea şi de la Tîrgul P loieştilor. să aivă a l ua dumnealui
tot adetul dupe aşezămîntul care va face cu locuitorii de prăvă
lie şi de casă, asemenea şi de la Tîrgul Tîrgşorului. Şi să nu
aibă nimeni voie a vinde vin sau rachiu fără de voia şi aşeză
mîntul d umneal ui, pentru căci i -am dăruit dumnealui ca să-i
fie moşie ohabnică şi stătătoare fiindcă s-au aflat rudă domniet
mele".
Prin aceasta, moşia Ploieştilor devenea proprietate boie
rească, iar locuitorii tîrgurilor Ploieşti şi Tîrgşor erau şerbiţi,.
urmînd să îndeplinească aceleaşi obligaţiuni pe care l e: aveau
clăcaşii şi dintre care cele mai însemnate erau daca şi dijma.
Aceasta însemna o primejdie de moarte pentru cele două
aşezări, căci orăşenii, supuşi clăcii şi d ijmei, se refugiau în· cele
lalte oraşe l ibere. Inţelegind urmarea, P loieştenii, mai nume
roşi, au început lupta cu Moruzeştii, care a durat 50 de ani
·

..
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1775--1832
terminlnclu·se prin biruinţa oraşului, care ră
mîne liber.
Tari pe drepturile lor, ei se adresează chiar lui Alexandru
Ipsilante, căruia i s-au "jeluit necontenit" ŞI 1 s-au plîns "pu
rurea" într-atîtea rîn duri "cerînd slobozenie şi dreptate", încît
acesta fu nevoit să revie asupra nedreptăţii comise în 1775.
1 n hrisovul său din 1781, pe care-I publicăm în întregime,
Alexandru I psilante scrie: "l-am lăsat domnia noastră pre toţi
orăşanii de obşte slobozi, precum au fost totdeauna, aşa şi de
acum înainte, atît cei ce se află acum locuind cît şi cei ce după
vremi vor fi sălăşluitori în oraş, să fie apăraţi şi nebîntuiţi şi
de obşte slobozi a se hrăni cu ce le vor da mîna într-acest oraş;
şi veri cîţi dintre aceşti vor pune băuturi ele vin şi rachiu în
oraş, voinici şi nezăticniţi să fie a vinele făr . d e a nu le cere
nimeni vreun adet; nici de clacă să nu fie supăraţi măcar cu
lucru, măcar cu plata ele bani, nici chirie ele casă, nici de pră
vălie, nici de cîrciumă, nici ele la mămulari ce-şi întind marfa
la zile de tîrg, nici din legumele şi poamele ce vor avea pen
gră dinile din preajma caselor lor de zeciuială să. n-aibă bîntu
ială, ci să fie orăşanii întru toate osebiţi sub privil eghiurile ce
arătăm mai sus, care le-au avut şi mai nainte spre a nu să su
păra de nemica, şi în scurt să fie desăvîrşit slobozi" . . . "iar dum
nealui logofătului Muruz i-mn lăsat şi i-am dăruit domnia noas
tdi cealaltă moşie, adecă tot cîmpul acelui hotar Ploieşti, afară
din oraş şi elin locul ce înprejur să va încheia cu semne să o aibă
întru stăpînire des�îvîrşit ca un dar ce i s-au făcut de către
Domnia noastră".
Din cilat rezultă că în faţa cererilor insistente şi-a dovezi
lor prezentate de Ploieşteni, Alexandru Ipsilante revine asupra
daniei, lăsînd oraşul Ploieşti liber, menţinînd dania asupra mo
şiei Ploieştenilor şi a Tîrgşorului. Aceasta însemna ultima lovi
tură d ată acestui vechi centru economic. Orăşenii s-au strămu
tat în alte centre şi în special în Ploieşti, unde se întîlnesc fa
milii care se numesc Tîrgşoreanu şi alte amintiri legate de ve
chiul oraş.
Gh. Petrescu-Sava, în lucrarea citată, pag. 9, scrie: "Lo
cuilorii oraşului Ploieşti au păstrat pînă azi, din gură în gură,
amintirea că oraşul Ploieşti, înainte de a fi pe locul unde se
află acum se găsea la 10 km. depărtal'e spre apus, pe locul sa
tului Tîrgşorul Vechi. Ei spun că locuitorii şi negustorii de la
--
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Tîrgşor s -au tras pe încet11l In Ploi eşti , unde au făcut un ora�
cu alt nume, după numele locului. "A fost oraşul la Tirgşor
pî nă nu se î npăm în tcnise Ploieştii . Dar cu vremea s-a spart
acolo şi lumea a fugit aici. Mai înainte de asta la Ploieşti
nu erau decît 7 cas e într-o pădure. "Eu am auzit această tradiţk
dela bătrînul Gheorghe Stoica, din mah alaua sfîntul Ioan (d('
95 ani ) , de la Ghiţă Săndulescu , din mahalaua sfîntul Spiridon,
dela dascălul bis eri cii sfîntill Pantelimon şi dela preotul his•.,
ricii sfînta Troi ţ ă " 1).

1. C. Gîrlea n u culese şi publică în 1880 în lucrarea sa. Sta
tistica Urbei Ploeşti, 1880, p. 12-13 aceasti-î tra d iţie in forma
următoare : "In vechime, urb a principală a jud. Prahova era

Tîrgşor, a cărui rui n i se mai văd şi astăzi prin di.irîmiiturile
bisericilor şi ci m itirelor unde există în m in e şi o mîn�\stire
cu acelaşi nume. Rtlincle acestei vechi urbe au provenit", con
tinuă I. C. Gîrlea n u, de)[!
Domnii din secolul
al
XVIII-lea
"care, desfiinţînd cetel e armate rom î n e, au diui.al si\ subjuge
cu totu l pe aceşt i liberi şi bravi luptă tori , aflaţi pe pămînturi
libere, reducîndu-i la starea de clăcaşi, prin dăruirea pămîn
tului lor, către banul Ianache J.luruz. Cea mai mare p arte din
aceşti locuitori au fost siliţ i să emigreze în mi c ul tîrguleţ Plo
eşti ce se însemna în vechime mai mult printr-o biserică dom
n ească ( Sf in ţi i Aposto l i) , ridicată de Matei Basarab cam pe la
1640, în apropi er e de apa Dîmbului. Există şi acum în Ploeşti
oameni înai ntaţi în etate, fii ai celor din urmă cetăţeni emi
graţi dela Tîrg şor la Ploieşti».

Astfel ora ş ul se sparge, iar
mezi de ruine. Este un caz rar,
Romîneşti.

clădirile se transformă în gră
dacă nu unic, în istoria Ţării
N. I. Simache

1) Gh. Petrescu-Sava,

o.

c. pag.

9.
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1.
Hrisovul lui Alexandru Ion lpsilant Voevod prin care
dărueşte vărului său, boierul lanache Muruz, biv vei
clucer, moşia slobodă domnească Ploieşti, care se numea
mai nainte Tîrşorul care şi acum cu aceste doao nume
să numeşte moşia aceasta şi cu satele ce sînt pe ea.

Mi l osti iu bojiiu
dar zeml i vlahskoe

Io Alexandru Ioan Ipsi lant voevod i gospo
1) . Nu iaste nici un l ucru ca să arate atîta
bunătate dumnezeirii n ici poate alt l ucru a face p e omul oareş
ce a semen ea cu D umnez eu nici poate alt lucru atîta p l ăcut şi
iubit dă dumnezeu cît facerea dă bine la cei ce au trebuinţă.
!aste scris "Faci-vă-ţi milostivi că şi părintele vostru iaste
milostiv".
Şi iarăşi Ia altă parte sc r ie : Faceri dă bine şi împărtăşire să
nu uitaţi că cu şirt ve c, a acestea să î m b lînzeşte dumnezeu». Şi
m ul ţi filosofi au zis că fac eri l e dă bine să aseamănă cu dumne
zeu şi cu bună dreptate cilci precum dumnezeu ţi ne toată lumea
aesmenea şi facerile dt> bine ţine v i eţi lor oamenilor. Drept aceia
şi d�i î mpăr a ţi i ş, domnii cei vechi cîţi au stătut milostivi şi în
ţălepţi nu ·numai m11lţimea totdauna lui dumnezeu căci i -au
fă cut să aihil alţii ireh 11 inţă de dî nşii iar nu ei de la alţii. ;Da:r
văzînd că miluind d pe alţii mai mu ltă milă să învreclnicea ei
ele Ia dumnezeu. Drept aceea bogăţie milostenii şi faceri d�î bine
o i u b ea mai mult decît pietrile cele scumre şi nestimate. In
,

vrednicinclu-ne dar milostiv dumnezeu cu domnia aceştii ţări
pr a voslavnice şi găsind Ia această ţar�î pă preaiubitul nostru
văr Ianache Muruz, biv vei clucer, căs�itorit, dar Hir�î de îndes
hi lar e de moşie cu care să poată un boer p ămî n t l an să ţie casă
şi să poată a să şi chivernisi şi aflîndu-să moş ie slobodă dom
nească moşia P loi eşti care să numia mai nainte şi Tîrşorul care
şi acum cu aceste două nume să numeşte moşiia aceasta
şi
'

după puterea slobodă care o att domnii asupra lucrului scaunu-

lJ Din mila lui Dumnezeu, I o Alexandru
Domn al Ţării Romîneşti.

Ion
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Ipsilante,

Voevod şi

-111

.

lui domnii orice ar vrea să facă iaste bine făcut curn �1 ,1111 ' ' 1
răposaţi mai dinainte domni, unii au dat danie la nlirro�·dlll ,11.

au dăruit Ia rudele lor i Ia boerii ce le-au slujit dorrrrllll•ll j."
ţării cu credinţă, moşii ca acestea slobode şi domnl'�li ·11 .,. . 1
pîneasc pînă în ziua de astăzi neclătite dă nimem•;J.

Aşa dar şi domnia noastră bine am voit şi am holarrl oi, 1
dăruit moşiia aceasta mai sus numitului boer, p n·a l11lt111d, ..
nostru văr, din hotar pînă în hotar, cîtă va eşi ale�{Îrllirr · " 1
b odă. Şi satele care sînt pe moşiia aceasta să aib� a rl.11 111 1
dumisale cum clăcuesc şi alte sate care sînt şăzătoan· p.1 1111•,1•
boereşti şi să ia şi clijmă dăn toate bucatele care s�i v:1 In•' r·'
moşiia aceasta după obiceiu.
·

Asăminea şi de la tîrgul Pl oieştilor să aibă a lua drrr11111 .r"1
tot adetul dupe aşezămîntul care va face cu lăcuitorii, d,. 1" " ' '
lie şi de casă, asemenea şi de la tîrgul Tîrgşorului. )i . . 1 11"
aibă nimeni voe a vinde vin sau rachiu fără de voia "i w1•""
mîntui dumnealui pentru căci i-am dăruit dumnealui ca . .1 1 li•
moşie ohabnică şi stătătoare fiindcă s-au aflat rudii d111111111
mele. Să aibă dar a ţinea şi a stăpîni moşia aceasta 111.11.1
Ploieştil or, dumnealui biv vei clucer Ianache Muruz, pn·:1 '"' ' '
tu! nostru văr, ca o moşie a dumnealui ohabnică şi neslr:lllllil.il,
atît dumneal ui cît şi clironomii dumnealui, nepoţii, slr:ill•'l'"i''
ciţi dumnezeu îi va dărui, neclătită de nimeni. Şi <1111 ilil•llll
domnia mea hrisovu acesta cu însuşi credinţa 9omnii rrrdo· J.,
Alexandru I oan Ipsilant Voevod şi cu credinţa pren irrhl\11"1
domnii mele fii Constandin Voevod şi Dumitraşco V(ll'Vnd ·d
am pus şi martori pă toţi cinstiţii şi credincioşii boerii l't•i "' ' " '
ai Divanului domnii mele: pan Dumitrache Ghica, vei ll:111; 1'""
Nicolae Dudescu, vei dvornic dă Ţara dă Sus; pan Rad11l \·,,,"
răscul, vei vornic de Ţara de Jos; pan Pană Filipescu, vd J, '1''
făt de Ţara de Sus; pan Ştefan Prăşcoveanu, vei logofiil dt· l111"
de Jos; pan Ştefan Mişo ... , vei spatar; pan Ianache V;i,·:rr'"" 11
vei vistier; pan Scarlat Caragea, vei postelnic; pan Durrlil1 ;r·,.,"
Racoviţă, vcl clucer; pan Constandin Geanoglu, vei pah:ll lllo
pan Nicolae Bîrsescu, vel stolnic; pan Manolache Crl'\llk·., 11
·

·

·
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'11111is; ispravnic pan Pană Filipescu, vel logofăt de Ţara
11 . Şi s-au scris hrisovu acesta de Constandin, dascălul slo
,. ,. ot sfîntu Gheorghe Vechiu întru intîiu an al domnii mele,
'" :1şul Bucureşti, la anii de la zidirea lumii 7283' iar de la
la•l't'a domnului dumnezeu şi mîntuitorul nostru Isus Hris1775 în luna... 1).
Pană Filipescu, vei logofăt procit.
•, au trecut în condică de Constand1n, logofăt ele taină. S-au
'
.,. ·opiia aceasta ele Ioniţă, logofăt de tâină. La începutul
l1il11i pe prima pagină. Copie scoasă din cuvînt în cuvînt a1111 a după însuşi hrisovu Mării Sale lui vodă; 1781, Septem
llr 10. 2) .

1) Loc gol în act.
2) Academia R. P. R., Doc. C X C V 1

·-:-
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II.
Hrisovul lui Alex. Ipsilanti V v. prin care ti
orăşenii ploieşteni, şi cu un teritoriu din jurul or
sub dania ce o făcuse logofătull!ti Muruz.

18 O�tomvrie,
După ce dumnezeiasca pronie ne-au adus la dot
scaun într-această pravoslavnică ţară ce ni s-au încn•dln
flînd pe dumnealui biv vei logofăt Ianache Muruz, căsid
într-această ţară, făcutu-ne-au rugăciune ca să-i dărul111
Ploieşti ot sud Prahova, dinpreună cu oraşul ce este pn
fiind moşie slobodă domnească.
Deci domnia mea mai întîiu am vrut ca să vedem d1•
orăşeni ce locuesc în Ploieşti, nescareva sineturi dol11111'lli
tru numita moşie, şi aceasta ce rcîndu-o prin cercetarPa
·dînşii, şi nearătîndu-ne orăşăni atunci nici. un fel de :-.III
înainte, pentru vreun privileghiu al lo�. zicînd că le-ali p
dupre cum ne-am şi pliroforisit pe urmă că adevărat a�n 1
am dat dumnealui logofătului numita moşie, dup re n1�:.n 1
ce ne-au făcut. Dar dupre aceia găsind orăşanii ploic:;;knl
neştile sineturi, care au fost avut cu privileghiu acensla 1
şi purtîndu-să din mînă în mînă nu le-au fost avut la \'1 1 ��
ne le fi arătat mai nainte pînă a nu face Domnia mcn an•l
ci în urmă aclucîndu-ni-le, am văzut atîtea brisoave :;;i 111l
de la răposaţii fraţi Domni de mai nainte, dîndu-le sl<1ho
la toţi orăşenii de obşte ele a se hrăni şi a-şi face ali�
lor în pace şi nesupăraţi de către nimeni pe numita mo�h·
privileghiuri li s-au şi păzit şi au avut această slobo;<·nl
tr-atîta sumă de ani nelipsit, toţi de obşte, lăsîndu-le fi(•
din fraţi Domni, ce au fost după vremuri tot slobozi şi 1 1 1 1 111 1
nu i-au isterisit de numita moşie ci încă au întărit privilt
riie lor. Şi aşa după ce au arătat la Domnia mea acele :-lt1 t
necontenit au tot jeluit, plîngîndu-se pururea către Dom
noastră, într-atî. tea rînduri, şi cerînd slobozenie şi drepl:d1•
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11 ,. luînd Domnia mea seama hrisoavelor vechi şi nouă ş:i
ele I·a atîţi fraţi Domni întărite privileghiurile ce ne-au
Ld :;;i socotind că dupre; o slobozenie veche intr-atîta sumă
11!1, întru care s-au aflat toţi aceşti orăşani, trăind nesupă1 .i11l ei cît şi părinţii lor, pînă acum, pomenindu-se într-a
'' o1 :;>i dupre nişte vrednice sinetttri domneşti ca acestea de la
li 1 fraţi Domni ce ne-a arătat, ·acum a-i supune şi a-i isterisi
• .

• l••1

cu care au trăit şi s-au obicinuit de atîţia ani,
faptă fără de nici o milostivire şi fireşte nesuferită la
' ' llll'l' şi neprimită nici lui dumnezeu, nu am putut de a lăsa
1t ,,,·castă jale un norod de oameni ce sînt aco l o . Ci pentru
11 ilt•gbiurile ce ne-au arătat, i pentru slobozenia dintr-atîta
lllll.t ele ani ce au avut care aşa s-au pomenit şi au crescut :eî
1 p.tl'inţii lor acolo, şi pentru căci este şi se numeşte oraş care
1• osebire de sate, i-mn lăsat Domnia noastră pre toţi orăşani
lo (lbşte slobozi precum au fost totdeauna, aşa şi de acum îna
ltlo, 11lît cei ce se află acum locuind cît şi cei ce după vremi
" f1 sălăşluitori în oraş, să fie apăraţi şi nebintuiţi şi de obşt•e
1 .. 1 11>;,i a se hrăni cu ce le vor da mîna într-acest oraş şi veri
qt dintr-aceşti vor pune băuturi de vin şi rachiu în oraş voinici
1 IH''l-ăticniţi să fie a vind făr de a nu le cere nimeni vreun
td• 1, nici de clacă să tiu fie supăraţi măcar cu lucru, măcar
11 plat8 ele bani, nici chirie de casă, nici de prăvălie,.nici de
• t•lttmă, nici de la mămulari ce-şi întind marfa la zile de tîrg,
"" 1 din legumele şi pqamele ce vor avea pen grădinile diJO.
1" •·njma caselor lor de zeciuială să n-aibă bîntuială, ci să fie
•l.t,.;mii întru toate osebiţi sub privileghiurile ce arătăm mai
11 , are le-au avut şi mai nainte spre a nu să supăra de he:�
lltlt·a şi în scurt să fie desăvîrşit slobozi de unele ca acestea şi
1 n - aib ă a face întru nemic logofătul Muruz cu o raşul şi cu
il vii mai dau loc slobod jur împrejurul caselor oraşului ce li
1
v ;t mai lăsa spre a nu fi strîmtoraţi· şi închişi de tot, care cu
t'llllle se va încheia şi să va ocoli ca să fie ştiut coprinsul ora
ttltti, i ar dumnealui logofătului Muruz i-am lăsat şi i-am dă·
111il Domnia noastră ceilaltă moşie, adecă tot cîm p u l acelui ho
l 11 Ploieşti afară din oraş şi din locul ce împrejur să vă încheia
1 11 semne să o aibă întru stăpînire desăvîrşit ca tm dar ce i s-au
l.wttt de către Domnia noastră pre care veri-cine ş-or face hrana
111 cu sem ănătu ri de bucate, ori cu coasă de fîn, măcar şi din
ltt' ttşi orăşani dă vor fi de la toţi să aibă a lua din cîmp, din
lo:tle, după obiceiu; şi de vor pune vite la suhat pentru negoţ
nt!tcm şi ale orăşanilor dă vor fi să aibă a plăti adetul precum
11'1'11 slobozenie

lo

o

•

-- 1 15
https://biblioteca-digitala.ro

ş.i la celelalte la toate moşiile plătesc ceea ce este
ştiut dupre condici cum şi pentru vitele de casă al
ce se vor paşte şi se vor hrăni pre moşia dumnealui
afară din cuprinsul oraşului, iarăşi să plătească pă 11
plătesc alţii de vită mare cîte 4 parale, iar mai mult nu
rea şi de se va sălăşlui vreun sat de oameni la cîmp sau
suşi orăşani de vor trece cu şederea pre moşia dun1
cîmp, să nu fie sub privileghiul orăşanilor, ci să unu
obiceiurile şi datoria ce sînt datori de dau toţi- alţi Hît'ul
rani dupre moşiile boereşti şi mînăstireşti luînd dP !1
dijma şi claca deplin dupre obiceiu şi vînzările de baulu
şi rachiu pre moşia dumnealui să fie numai ale dun11w 1
pre privileghiurile ce au stăpînii moşiilor care acest 1 1 1!
îndreptare ce am făcut Domnia noastră fiind cu drept
iubire de oameni şi potrivit, nici dumnealui logofătul 1\
isterisindu-se cu tot de un dar domnesc ce i s-au fost
pînă a nu vedea seneturile şi privileghiurile orăşanilor
a nu ne pliroforisi de dreptatea lor nici orăşanii ne li
de un privileghiu vechiu ce I-au avut într-atîta sumă t' ,,
zit la toţi fraţii Domni, ca lucru dar drept plăcut lui d1111
nu ne îndoim că va fi în urmă păzit şi la iubitorii ele dur
fraţi Domni elen urma noastră care ca creştini pravoslavn
iubirea ele oameni şi rîvnitori mai mult spre dreptate, niidaj
nu numai a păzi ci şi a întări privileghiul într\1 care s-au
aceşti orăşani de atîta sumă de ani la toţi fraţii Domni dl•
naintea noastră, fiind fapta aceasta către paza slobozenii d
meni şi mai vîrtos a iubirii de oameni plăcută lui Du11111
vrednică de multă pomenire, cum şi împotrivă, cînd prc 1'1'1
bozi ti vom supune este cunoscut că este de împotrivă firii
neşti, nemilosîrd şi lui dumnezeu urît lucru. Deci pentru lnt
rea acestei drepte hotărîri am dat la mîinile orăşanilor
domnescul nostru .hrisov spre a-l avea senet de apărare ei şi
tenitorii lor, întărindu-1 cu însuşi domneasca noastră iscă li tur
pecete şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii Constn
Vv., Dumitraşco V. v. martori fiind şi dumnealor cinstiţ1i ."1
dincioşii boeri cei mari ai divanului Domniei mele: pan NI
Dudescul, vei ban; pan Pană Filipescu, vei vornic de Ţara d'
pan Ştefan Pirşcoveanul, vei vornic de Ţara de Jos; pan M
IacHe Brîncoveanu, vel logofăt de Ţara de Sus; pan Iord
Mavrocordat, ve! spătar; pan Scarlat Greceanu, ve! visticr;
Teodorache Negrea, ve! postelnic; pan Istrate Creţulescu,
clucer; pan Radu Golescu, ve! paharnic; pan Dumitraclw
)
1
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l r 1 1 1 1 ; pan Scarlat Ghica, vei stolnic comis ; p a n Constantin
\ I I I , vei sluger; pan Constantin Nenciul, vei p i,tar şi ispravniC ·
r l �! or e Bălea nu, vei logofăt de Ţara de Jos; Bărcănescu al
lr ,t logofăt de Ţara de jos, scrilndu-se hrisovul acesta în al
l ' l lll l •a a n al întîiei Dom n i i mele, în oraşul Sca unului Bucu, 1 1 , la a n i i de la z i direa lu mii 7290, iar dela sfîrşenia ei 178 1 ,
,, l "mvrie în 18 zile.
*

Foaie de numele celor ce se trag din neamul

ro

Jur, călăraşilor şi al cămărăşeilor celor vechi şi cari
luc·u esc în oraşele PLOIEŞTI şi' Tîrgşor.
Oraşul Ploeştilor şi Tîrşorul.
Aici într-acea stă foae ne a rătăm noi cei ce ne tragim din
' ' ' ' n m ul roşăilor i a l călăraşilor celor ce au fost vech i şi ne ştim

' . 1 1 < ' dăn cine ne · trag·em fieştecare anume şi supt iscălitură
d r r p ki cum în jos ne arătăm.
1 776, Dechemvrie 1 6.
Eu ipodiiacon Costandin el i n popa Dumitraşco ot Tîrşor n e
l r i l g·em neam d i n i u zbaşa I l ie c e a u fost roşu! d ă ţară, iscăti'n

c l i i mă însu m i cu mîna mea a ici.

(ss) Eu ipodiiacon Costandin sin popa
Dumi traşco ot Tîrşor.
Eu Gonţea Călugărul sin S tandul cămărăşălul, nepotul lui
< i heorghe iuzbaşăi dăn Tîrşor ne tragem dăntr-acest neam, iscă

I ! nel u-mă mai jos însumi cu mîna me.
(ss)

Gonţ Călug (ărul ) .

Eu i arăşi Gonţă Călugărul a deverez aici într-această a deve
' inţă că m a i şti u că să mai trage dăn nea mul roşiilor... şi Con.
·' l a ndin Diaconu sin pop a Dum i traşco, proteasa Nastă (săi a ) ce
: 1 1 1 ţ i n u t pă popa Andronie sin popa Mănoilă, feciorul Predîi
C a tach i i u dăn Tîrşor.
( ss) Eu ipodiiacon Constandin ot Tîrşor;
(ss)

eu Gonţea Călugăru.

- 11 7
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Eu Stan Ursoianul logofăt sin răposat Ion cămărăşii l 1 1 l " "
D umitru Boerosul, ce a u fost frate c u Dobre, cărnărăşiî l t i l d 1 1 1 1
Tîrşor, ne tra gem dăntr-acest neam, iscălindu-mă înst t l l t l , , ,
mîna mea.
(ss) Stan Ursoianu, iscălit însuşi.
Eu A nton ie Boiangi u sin Dobre cărnărăşălul ci sînt vit r 1 ' ' " '
c u Stan logofeţelul d ă n Tîrşor n e tra gem tot d ă n neamul :l l'l" • i n
Fiindcă Antone, vărul rnieu, neştiind, amu iscălit e u c u zisa 1 1 11
(ss) Stan Ursoianu.
Eu Petre . . . 1 ) sin moş Neagoe An dăul, ce au fost lo��� �l . t l
d ă visterie l a ră posat intru fericire Nea goe Vodă, n e tragl'l l t h d
dă n neamul Tîrşorenilor.
(ss) Stan Ursoianu,
căpitan P leş ( oianu) .

(ss)

Gheoq.r, l t l \ •1

Eu Gheorghe căpi tan ce ţin pă fata răposatului Dobre cii 1 1 1 .t
răşel tîrşorean, ne tra gem dintr-acest neam, iscăl indu-m ă .
( s s ) Gheorghe căpitan P l eşoianu.
Eu Petcu căpitan ce ţiu pe Safta, fata logofătului Petre, :t r a i
ia răşi a ici c ă m a i am doi cumnaţi anume Dumitru i I a nad tl',
carele să trag tot dintr- acestu neam unde ştiindu şi logol :d
S ta n Ursoianu i Gh eorghe căpitan Pleşoianu.
(ss) Stan Ursoianu; (ss.) Gheorghe r ; i
pitan P leşoianu.
Dăn neamul călăraşilor ct ă n Ploieşti aceştia să trag vech i .
I o n s i n I on B ăzărea şi să a f l ă cu şă d ere acum î n s u d S a a , · ,
pă valea Ursoi; Safta, nepoata ceauşului Stoicăi, ce a u murit şi
ţine acum p ă Năstasie, curelarul, cu şăderea acum în Ploieşt i ,
Rada ce a u ţinut pă Costandinică, nepotul ceauşului Stoidi şi
i-au rămas pă urmă- i doi copii.
(ss ) P opa Costandin ; (ss)
Drăgoiu; (ss) popa Diima.
1 ) Lăsat loc gol în original .
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ipod i iac

Că lugărul Gonţea şi cu ipodiiaconul Costandin sin popa
l > u m itraşco au mai arătat că s-ar mai tragi căm (ăraşi) Ioana
p roleasa sin Alexe dănTîrşor ce o ţine preotul popa Costandin,
n r u m dăn oraşul P loieştilor.
Aceste nume ce sînt arătate mai sus, care să trag dăn neam
d : i n roşii i dă n călăraşi i dăn cămărăşăi, s-au arătat că adevă
raţi sînt şi însuşi ei cu ale lor i scălituri s-au i scălit, care la a
r!'sle ponturi ale lor cînd le-au dat am fost şi eu faţă, i scălin
d u -m ă mărturie mai jos.
( ss) ler�i Dumitrie protonotarie, protopop
Prahova, mărturie. ( ss) Popa Samuil ot
Prahova, mărturie. 1 ) .

1) Academia R. P. R., Doc . C X -f: V 1-245.
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N U M 1 S M A. T 1 C A

TEZAURUL DE LA SĂHĂTENI
In anul 1900, ţăranii care săpau fundamentele unei l'lnd111
a lui N. Hariton, în comuna SăhiHeni, raionul Mizil, a11 d, ,
coperit o "comoară", pe care propietarul şi-a în'suşit-o şi i11 11
cărui posesie s-a păstrat pînă în 1954, cînd, prin buniîvoillln
prof. Eug. Pop, a trecut în patrimoniul Muzeului Regtonal d11
Istorie.
..

Tezaurul se compune din 200 monezi, care erau aşezai!tr-un vas de pămînt roşu, cu 2 toarte.

111

·

Din cele 200 monezi, 20 s-au risipit între timp, în pos'"·in
Muzeului neintrînd decît 180.
Vasul este o amforă romană, de tip clasic, iar monezile siul
dinari imperiali, din argint, din sec. I-II e. n.; au greulakn
de circa 3,25 gr_ şi un diametru de 18 mm.

Toate sînt din sec. 1 şi al II-lea al e. n. şi anume 28 din s,., .
1 şi 152 din sec. al II-lea e. n. După numele împăraţilor în ti111
.

pul cărora s-au bătut, se repartizează astfel: Vespasianus �!:1�
Titus 2; Nerva 3; Traian 31 ; Domiţian 2; Adrian 24: Tmp;,
răteasa Sabina, soţia lui Adrian 4 ; Antoninus Pius 36; Tmp
Antoninus Pius şi coreg. Aureliusl; Marcus Aureliu 14; Imp. !.11
cii!� soţia lui Aurelius 3; Lucius Verus, coreg. lui Marcus Aun·
lius 1; Tmp. Faustina 30; Commodus 3; Impărăteasa Crispin a,
soţia lui Commodus 2: 1 ncidentificată.
Din cele mai sus scrise rezultă că tezaurul a fost ascuns în
pămînt la începutul sec. al III-lea din motive ce pot fi puse în
legătură cu migraţia popoarelor.

N. S.
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TEZAURUL DE LA HABAŞEŞTI
In anul

1925, agronomul Gheorghe Veselaru a descoperit

ln satul Hăbăşeşti, comuna Movileni, Regiunea Iaşi, într-o am

fmmă de aceeaşi formă cu cea de la Săhăteni, cea. 350 de mo
nezi de argint, tot din perioada următoare cuceririi romane.
Descoperirea s-a făcut cu prilejul săpării pămîntului de că
tre nişte ţărani localnici. Dîndu-şi seama de importanţa tezau
rului, agronomul a mai păstrat o parte din monezi pe care le-a
transmis fiicei sale, tov. Aspasia Vasiliu, actualmente profesoară

la Şcoala Medie Mixtă nr. 2 din Ploieşti.
Prin bunăvoinţa acesteia, 10 diA aceste monezi au intrat în
posesia Muzeului Regional de Istorie din Ploieşti şi sînt toate
dinari imperiali dn sec. I şi al II-lea, e. n. şi anume 2 de la
Vespasian; 4

de la Traian; 1 de la Antoninus Pius şi 3 de la

Marcus Aurelius.
Din cele mai sus scrise rezultă că între cele două tezaure
există o mare asemănare. Prezenţa unui număr atît de mare de
monezi romane din sec. I şi II. e. n., în centrul Moldovei, demon
strează schimbul de mărfuri cu regiunile din Moldova de sud
şi de mijloc. Numărul monezilor fiind mare, indică mărimea vo
lumului schimburilor. Faptul că ultimele monezi şi din acest
lezaur sînt de la finele secolului al II-lea duce la aceeaşi con
eluzie şi anume că depozitarea s-a făcut pe la începutul sec. al
fll-lea şi anume din cauza migraţiei popoarelor.
N. S.
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MIŞCAREA MUNCITOREASCA
-DOCUMENTE-

1.
MANIFESTAREA INTERNATIONALA A PROLETARIATUU/1 11
1
M A I
SARBAT O A R E A
MUNCI I
către
TOATA CLASA MUNCITOARE DE LA ORAŞ ŞI DE LA SAt t
Cetăţeni, muncitori, săteni,
Ziua de 1 Maiu, sărbătoarea muncitorilor din toatâ ltttlll'ol,
se apropie.
In aceasUt zi muncitorimea de pretutindeni părăseşil' l11
crul pentru a demonstra şi a-şi manifesta revendicările ci.
Mai mult ca niciodată, astăzi, cînd clasa muncitoare radl'
pradă războaelor capitaliste şi este exploatată fără pic de tnllll
de stăpînitorii din toate ţările,
Trebuie ca Muncitorimea să-şi arate nestrămutata ei ltoln
rîre pentru INFAPTUIREA IDEALULUI SOCIALIST
De astă dat{t clasa muncitoare din Romînia, sărbătorind zi11n
de 1 Maiu, stil nou, în zi de lucru, adică LUNI 18 APRILII·:
1916, dovedeşte convingerea ei, că e necesară solidarizarea pr11
letariatului elin toată lumea pentru lupta IMPOTRIVA R/\Z
BOIULUI şi a TIRANIEI SOCIETA
'
fEI DE AZI.
Muncitorimea din Romînia se mai ridică în ziua de 1 MAlll,
pentru realizarea ca reformă imediată, INFRATIREA popoar1·
lor din Balcani, nrin înfiinţarea FEDERAŢIUNEI BALCANICI·:.
pentru Infierarea politicianismului, pacostea vieţei econornkt•
şi politice a Ţărei Romîneşti. Ea îşi afirmă hotărîrea de a lupta
împotriva înfometărei poporului romin de către o mînă de hur·
ghezi contrabandişti. Lupta împotriva scumpetei traiului l'a
pătă o tărie deosebită prin lupta împotriva rădăcinilor ei
societatea bugheză.
Deci, toată muncitorimea să lase lucrul, să vie la ora 8 dimineata la
MAREA INTRUNIRE PUBLICA
LUNI 18 APRILIE 1916 ( 1 MAIU)
în PAVILIONUL BERARIE! VICTORIA
După întrunire vom porni în manifestaţie pe stradă şi Vll
urma o excursie cîmpenească.
Tipografia «Prahova» Ploieşti

COMISIA LOCALĂ A SINDICATELOR
şi Secţia Partidului Social Dem.

1) Manifest de 1 Mai 1916. Originalul se află în arhiva Muzeului
Rcg. de Istorie.
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II.
Printre primii muncitori industriali din Regiunea noastră

au fost cei care lucrau în saline sau ocnele de sar�.

Cele mai vechi din Regiunea noastră au fost la Telega şi
Slănic.
Regimul care li se aplica şi condiţiile de muncă erau însu
portabile, din care cauză, deseori, se răsculau.
Prima manifestare de revolt::i, pe care o găsim menţionată
într-un document din Regiunea noastră, este aceea din 1813 şi
priveşte pe ciocănarii din Telega.
Dăm mai jos documentul.
.,Cu lacrimi fierbinţi ne rugăm milii şi bunătăţii dumitale
noi ticăloşii şi urgisiţii cei ce am greşit din neascultarea noas
tră la porunci le ce ni s-au dat ca să ne ierţi şi ne legăm cu
acest mai jos înfricoşat zapis al nostru că de acum înainte vom
fi supuşi la toate poruncile.
Incredinţăm şi ne legăm cu acest înfricoşat şi credincios
zapisul nostru întru prea cin(s)t(ita) mîna dumnealui biv. vist.
Ton Hagi Moscu, epistatul ocnelor, precum să (o) ştie că noi din
rea şi blestemată mintea noastră ce o am avut-o, nerecunoscînd
mila stăpînirii, multu netrebnice fapte am făcut
din care acum
.
la leat 1813 cunoscîndu-ne cea mai rea greşeală ce am făcut, cu
lotul cădem la mila dumnealui ca să ne mai ierte şi de astă
dată. Si oric:1rele vreunul din noi ·dintr-acest sat al nostru s�i
vă mai arăta cu vreo nesupunere, ne legăm nu numai că să fim
pedepsiţi cu pedeapsa puşcării, ci, după vina ce să va cădea să
ne pedepsim, şi pentru mai adevărată credinţă, neştiind a ne
iscăli, ne-am pus degdele în loc de pecete, ca să se crează".
1813, Febr . 5.
adeverez
Eu Milea Croitoru
Ca1otă Croitoru
"
"
Nicolae Croitoru
"
"
Dnbre 1 :iiubernea
"
"
Mihai Cimp01aşu
"
"
Bilaşcu Măcelaru
"
Dumitrache Priboi
"
"
Năstase Bengea
"
"
Neagoe Bobescu
"
"
Dragomir Ceparu
"
"
Samoilă Lipişu
"
"

"

Ş erban Bărbieru adeverez
Zamfir Bărbieru
"
Constcmtin Gurban "
Roman Gurban
"
Ion Ciută
"

"

V Iad Drăguşin

"

"

Dinu Ciută

"

"

Radu Olteiu

"

"

Petre Durnbravă

"

,.

I0rdache Vintilă

"

Eu
"
"
"
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D O CUME NTE

1NED 1T E

1)

1.
Hrisovul lui Duca Voevod prin care întăreşte lui Ghineu CII·
s tăp i n irea peste moşiile Bro şknl, Goştile, Preazna, Ccpul,
un loc de casă cu grădină în satul Drugâneşt1, vie în dealul HA
şineştii şi într-alt locu, rumîni şi familii de ţigani.

pitanul

Din

anulu (7182) 1674; fără lună şi zi.

Cu mila 1 ui Dumnezeu Io Duca Voevod şi Domnu :1 (li In
Ţear;J. Ungaro-Vlachii. Dat-am Domnia mea această porunca 11
Domniei mele slugii Domnii mele Ghinei Căpitanul şi cu fecilllll
ll!i,.cîţi dumnezeu va dărui, ca să-i fie lui ocină ce se zice Br"�..
tenii din judeţulu llfovu stînjeni optzeci şi şase care este Îllll'l·
Goştile şi între Gălă'ţeanca, moşie aleasă şi hotărîtă, din l'ÎiliJI,
din pădure, din apă, ele preiuUnclene de preste totu hotar�i111,
pentru că o au cumpiirat sluga Domnii mele, Ghinea Căpitan11l11,
dela Anghelu şi dela frate-său Miriţă, feciorii lui Istodor, III'
potul Neculii Evergealăpulu dreptu bani gata ughi 21.112 şi �·11
zapisu de vînzare şi cu mărturii, care moşie fostu-le-au şi l<HII
de cumpărătoare de tatălu lont Hristodoru·, de la Andronic, sli11
jeni şase zeci şi şase şi dela Rădanu, feciorul lui Tucloru, sll11
jini două zeci; şi iară să fie slugii Domniei mele, Ghinei C;ipl
tanulu, ocină la Goştile, stînjeni două zeci şi trei, din cîmpu, <li11
pădure, din apă şi din şederea satului de pretutindenea du pn·s
te totu hotarulu; pentru că această ocină din Goştile, stinjPIII
două zeci şi trei fost-au ai lui Negoiţă Căpitanul, ele cumpiirii
toare dela Neagoe Cîrceiu şi dela feciorii lui Neagoe şi Sav:1 :;;1
Tudoru şi Vişanu de au iinutu Lotu cu bună pace, iară dlljl:i
moartea lui Negoită Comisulu, fiu său, Dediul Spătarul, elt,I s-au
fostu înfrăţitu cu Ghinea Căpitanul, şi I-au dăruitu Ghinea Clî·
pitanul pre Deadiul pentru friî.ţie cu unu atlazu bunu \'Cilclicu
şi cu un'u brîu; iară Deadiul el încă au dăruit pe Ghinea C�
pitanulu cu această ocină stînj. două zeci şi trei cu zapisu cii'
vînzare şi de frăţie de la mîna lui şi cu boeri mărturie. Şi iar:\
să fie Ghinei Căpitanulu ocină la Preazna, în judeţulu Ilfovu, du
l) Originalele se află în arhiva Muzeului Regional de Istorie.
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lllt'Stc to tu hotarulu a treia parte stînjini şase sute patru zeci,
din cîmpu, din pădure, din apă, din şederea satului de pretu t: :
dc·nelca, oricît se va alege, pentru că această ocină del a Preazna
_

le •slu-o au cumpăratu boiarinulu anume Gheorghie, fost Ms.1;..
l';dtarnicu, dela hătrînul Stroe Vornicul, dinu Goleşti, din hotant
pi11ă î n hotant; deci elu au fostu însoţi tu şi pre cumnatu-s•ăiu
1 ili inea Căp itanulu pre ace astă parte de ocină din Preazna stîn
lilli şase sute p atru zeci, precum arată mai sus; şi i -au dat Ghi111';1 Că p it an u l u pentru ac eastă parte de ocină bani gata ughi
1 �!8, precum am văzut Domniea mea şi zapisulu lui Gheorghe
Paharniculu la mî n a G hinei Căpi ta n ulu. Şi iar să fie Ghinei
1 :;ipitanul unu lo cu de casă cu gr ă dina in satu în Drugăneş t\i
elin ju d etul u Dimbovita. însă stînjini de ocină, pentru că o au
c'111Tlpăratu dela soacră-sa, jupîneasa Vişan a a Vladu lui Căp ita
11111 şi d el a feciorii ei Tudoru Post. şi Dumitraşco, direptu bani
�;1la 600. Şi iară să fie Ghinei Căpitanulu unu locu de casă în
1 >ru�;ăneşti, ce se zice dela Burlea p<:>ntru că I-au cumpărat u
clda cumnatu-său Tudoru Post., dreptu bani gata 600. Şi iară să-i
-

lic· lui pa tru pogoane de vie în d eal u lu Băşineşl.iloru, din clistric
lul S a a cu cme sînt alăturea cu ale lui Pătru pre din susu, pen
ln: că l e- a u cumpăratu dela Stanu şi dela feciorii lui Dobre şi
St anci ul din Rîsimnici, dreptu ughi 17,6, ca re vie l e au fostu
.�.i loru de c umpără toar e de l a Tofanu Călugărulu din Băşineşti.
�i i ară siî fie Ghinei Căpi tanul unu rumînu anume Gavril şi cu
,

-

lo(i feciorii lui, pentru că I-au cumpă ratu dela Leca din Pătroaia,
drl·ptu bani gata 1700, cu zapisu de vînzare şi cu m ărt uri i. Şi
iară să-i fie lui unu c o pil u ele rumînu, anume Cr ăciu nu , p entru
ca
I-au cumpăratu dela Pîrvul Paharniculu, feciorul Vuicini
P:1h., dreptu bani gata 1300. Şi iară să-i fie lui unu rumînu,
:IIIUme V a si li e şi cu fiu său Ştefanu, p ent ru că aceslu rumîn
tl;,lu-i-1-au Voictt Post. de Ru ncu din judeţul Vîlcea pentru o
(ig;:mcă ce au fosfu vînclutu Ghinei Căpitanul, anume Vasi l ca
clirept L!Rhi 19.112
şi această ţ i gancă au fostu a nurori-sa
Dospinei, dată de zestre de tatî-său Vla d ul Bîrsescul; deci n-:'lt'
nul să-şi lase ţ ig a nca s{! fie vînduti-l, ci şi o au luat. de la
<il:inca Căpitanulu; iară Voicu Postelnicul eltt au datu Ghinei
Ccipitanu pentr u Vasilca ţiganca pre Vasilie rumînulu cu fiul său
Ştefanu, drept bani cîţi scriu mai sus, şi cu zapisu de la
mîn::� lui şi ctt mărturii. Şi iară să-i fie Ghinei C îpitanu l u unu
ţiganu a nu me Stoica, feciorul Bî r�i i tiganul pentru că au fostu
cump ărat u Ghinea Căpitanul o copil ă de ţiganu, anume Calea,
fat::� Voidi ţigimcii, clrla Mihaiu,, feciorulu Iui Mihai�1 Postei,

,
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nicu! de roată, ci nu i-au fost stătatoare că o au luat
din... 1); după aceia Mihaiu, feciorul lui Mihaiu, elu au
rat pe Stoica ţiganulu dela Stanu Logofătul şi dela
său Vasile, feciorii Stoicăi Logofătul din Brătieni, cu
ughi 20 şi I-au datu Ghinei Căpitanulu pentru Calea ţ
şi cu zapisu dela mîna loru şi cu mărturii; şi iar !'>il
lui o ţigancă anume Vasilca, pentru că o au fostu' cump
Vladul Căpitanul, .socru-său, o ţigancă anume Muşa dela
Postelnicu de roată şi o au fost datu de zestre gineri-său
nei Căpitanu, iar apoi nu i-au fosiu stătătoare că o au 1
cui au fostu; deci Ghinea Căpit\!nul elu au apucat pre Mi
feciorulu lui Mihaiu Postelniculu, de i-au clatu pre Vasil a
ganca, pentru Muşa ţiganca, ţigancă pentru ţigancă, car
gancă au fostu si lui Mihaiu dela Neclelea din Ueşti. Şi iariî
fie lui o ţigancă anume Anca, pentru că o au cumpăratu
Dima, feciorul Preclii Postelnicul de zestre, drept bani gala
13 şi 1/2. Şi iară să fie Ghinei Căpitanul unu copilu el
ganu anume Pătru, fiul lui Stan ţiganulu, pentru că 1-au
păratu dela Dumitraşco Logof ... 2} din Ciutura, din jucleţulu
hedinţi, drept bani gata ughi 13,1/2 şi cu zapis de vînzare.
iară să-i fie lui unu ţiganu anume Tatul, fratele Radului
nului, pentru ca I-au cumpăratu de1a Tudoru Po
cumnatul său, drept bani gata, ughi 26, cu zapis de vînzar
cu mărturii; care ţiganu au fost şi .lui Tudor Postelnicul
cumpărătoare dela muma sa Vişama şi dela frate-său D
traşco. Şi iară să-i fie lui nişte ţigani anume Ratea şi cu ţi
lui Maria. şi cu trei fete ale loru Cerica, Anca şi Rada, şi
.unu fecioru anume Stanciul şi cu cîţi ar mai face; pentru
aceşti ţigani fostu-i-au cumpăratu Ghinea Căpitanulu dela
mitraşco Log., feciorul popei lui Gheorghe din Argeş şi
femeia lui Neacşa; însă capul de ţiganu cîte ughi 16 1/2 f
ughL. 3}
şi cu zapisu dela mîna loru de vînzare şi cu 11111
boeri mărturie. Iară după aceia n-au trecutu multă vreml',
s-au sculat cu pîră femeia lui Dumitraşco Logofătu pcn
acestu ţiganu, in domniea lui Antoni,e Vodă, zicîndu ea cum
au fostu ai ei de zestre, şi cum că i-au fost vîndutu bărba
ei Dumitraşco Logofătul fără de ştirea ei şi fără de voia
Ghinei Căpitanul. Iar Ghinea Căpitanul, elu au arătatu zapi
care s-au şi adevăratu cum au fost vînzarea acestoru ţi
•

1) Spaţiu gol în ori11inal.
2) Text neciteţ în original.
3) Spaţiu alb în original.
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··11 ştirea amîndurura şi iscăliturile iară amîndurura ; ŞI mea
1 au fostu datu Antonie Vodă Neacşei, femeii lui Dumitraşco
l.og-ofătul, legea' ţerii, ca să jure de către Ghinea Căpitanulu
l'llln că nu-i este în ştire, nici i-au fostu cu voia şi cu ştirea
··i. Şi nici cum n-au pututu jura, ci au rămasu de lege şi
rl•· judecatâ precum am văzulu Domnia mea şi cartea lui
.lntonie Vodâ de judecată şi de ramas la mîna Ghinei Căpita11111. Şi iară să-i fie Ghinei Căpitanulu moşie la Cepoi, pentru
··;1 i-au fost vîndul Tudoru Post. toată partea de moşie de aco
l,·a cîtu au fostu a rumîniloru lui, dirept bani gata ughi 10, cu
;apis dela mîna lui şi cu mărturii. Şi iară să-i fie lui o ţigancă,
;11111me Rada, care ţigancă au fost lui ele schimb cu Mînăstirea
lui Mih<li Vodă, luîndu-i unu ţiganu alu Mînăstirii ţiganca lui,
prc Vasilca i-au fostu dat schimb pre această ţigancă Rada şi
•·11 zapisu de la mîna lui Gligcirie Egumcnulu şi a totu sobo
rulu Mînăstirii. Şi iară să-i fie Ghinei Căpitanul unu pogonu
de vie care I-au fost cumpăratu dela Dumitru Logofătul şi dela
kciorii lui Pîrvul, Şerbanu şi Dumitru, care pogonu ele vie dă
1'11 unu capu în viea lui de către vale şi este alăturea cu viea lui
Pittru, care le este şi loru de cumpărătoare de la Stanu din·
l?îsimnici, şi I-au vîndutu drept bani gata ughi cinci, cu
. za
pisul lor şi cu mărturii, precum am văzut Domniea mea toate
zapisele acestoru vînzători, carii scriu mai susu, la mina Ghi
nci Căpitanulu şi cărţi domneşti. Direptu aceia şi Domnia mea
încă i-am datu şi am întăritu, ca să-i fie lui moşii ohabnice, şi
<i le stăpînească cu bună pace întru neclintire, elu şi feciorii
l11i în veacii. Iată clară şi marturi aşează Domniea mea : Chirea,
Marele Ba nu... 1), Marele Vornicu şi Radu!, Marele Logofătu şi
Vîlcul, Marele Vistieru şi Mihai, Marele Spătaru şi Tudoran,
Tvîarele Cluceru şi Lascarache, Marele Postelnicu, şi Vintilă,
Marele Paharnicu, şi Preda, Marele Stolnicu, şi Barbulu, Ma
rele Comisu, şi Pîrvulu, Marele Logofătu. Şi am scrisu eu Ra
dulu Logofătulu, de la facerea lumii în cursul anilor pînă la
;�ceastă scriere 7182 şi dela. naşterea lu Hristos pînă acum
1674.
Io Duca Vvodu

Sigiliul domnesc

cu mila lui.dzeu Domnu
Şerban Cantacuzino, Marele Log.
1)

Spaţiu alb

în

original.
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II.
Cu mila lui dumnezeu Ion Duca Voevodu şi Domnu 11
toată Ţeara Ungro-Romaniei, dă Domnia mea această ponm
că a Domniei mele jupînesei Gherghinei Călugheriţa, fata In
Tudosie Banulu şi feciorilor ei cîţi va avea, ca să le fie loru
ocină la Goştile pre apa Mostiştei, din jud. llfovu, toată parkn
jupînesei Mariei de izvoru, nepoata Cernicăi Vorniculu, şi 11
fecioriloru ei Andronic şi Cernica, din cîmpu, din pădure, cllu
apă, din şederea satului şi din preste totu hotarulu, ori cîtu �r
va alege; pentm că această moşiă ce scrie mai sus, fost-au n
jupînesei Mariei şi a feciorilor ei. Iar după aceea, cînd au foslu
în zilele lu Antonie Voevod, fost-au datu jupîneasa Gherghi1111
jupînesei Mariei şi a feciorilor ei. Iar după aceea, cînd au fo�l11
le-au fostu pusu zălogu la unu turcu dela Drîstoru, dreptu In
Ieri 400, de au Juatu bani de au datu în trebile ei şi la nevoilr
ei. Iar apoi ea, neavînd banii să dea să le scoaţă de acolo cll•lu
acelu turcu, şi vazînclu jupîneasa Gherghina cum că voru peri
sculele, luat-au bani de la Jipa Vameşulu de au datu Turcului,
de au scosu sculele dela Tuc şi le-au pusu la Jipa Vameşulu,
ca să poarte jupîneasa Maria grijă să dea banii să le scoa\i\

Iar apoi jupîneasa Maria, ea au fostu făcutu zapisu şi au pusu a
ceasta moşiă zălogu la jupîneasa Gherghina, cum de nu va
da banii să scoaţă sculele pînă în două săptămîni, să-i fie mo
şia stătătoare. Deci, cînd au fost la zi, ea banii n-au datu ci 1111
peritu acele scule; apoi, pre ascunsu, a fostu datu şi nurori-sa
·Li lei aceasta moşie, pentru zestrile ei, ce au fostu petrecutu ra
şi fiiu-său Andronic. Intr-aceea, jupîneasa Gherghina, văzînd11
că este lipsită şi de scule şi de moşiă, venitu-au de s-au pîrîl11
de faţă'naintea Domniei mele, în Divanu. cu Andronie, feciorulu
Mariei· şi cu jupîneasa lui Lilea, zicîndu Lilea cum că aceaslii
moşiă i-o datu ei, pentru zestrile ce au fostu petrecutu soa·
eră-sa, jupîneasa Maria în casă; şi au scosu şi unu zapisu alu
soacră-sa ce scria că i le-au datu de zestre. Iar jupîneasa Gher
ghina, ea încă au scosu zapisul jupînesei Mariei şi alu fiiu-siî11
tu Andronic, care scrie pentru această moşiă, cum că i-o fosl11
pusu zălogu; şi s-au aflatu zapisulu de zălojeală mai vechiu <h
cîtu celu făcutu în me$teşuguri de zestre. Intr-aceea Domnia
mea, datu-i-amu de-n Divan pre seama tuturoru boiarilor11
Domniei mele cei mari: deci, făcîndu-le socoteala de toate pn·
amăruntulu, ajuns-au socoteala să dea jupăneasa Maria Izvo
ranca cu fiiu-său Andronic jupînesei Gherghinei tai. 200, făr{a
banii ce au daiu Ju Hrizea, Mare Vist., taleri 133. Deci ea, m··
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:lvîndu banii să-i dea, rămasu-au aceasta moşia ca să o "ţie ju
pineasa Gherghina pre seqma ei. Deci şi Domnia mea. încă
:1mu datu ju pîn esei Gherghi nei ca să-şi ţiă aceasfa moşiă cu
bună pace, să-i fiă moşiă stătătoare, ei şi feciorilor ei în veci,
p entrttcă ::Ju rămasu Andronic, feciorulu jupînesei Mariei şi eu
jup!neasa lui Lilea de lege şi de judec a tă de'n divanu, şi de
ori şi cine neclintită după porunca Domniei mele. Iată şi mar
tori aşeaz2î Domnia m ea : Raduiu Năsturelu, Mare Banu şi
Vîlculu Vornicu, şi Şerban Cantacuzino, Marele Logof. şi Hrizea,
Mare Vistieru; Lupulu, Mare S păt. şi Ivaşco, Mare Ciucer şi
Iordache Ruhs e Mare Posteln. şi Stoico, Mare Pah. şi Con
stantin Cantacuzino, Mare Stoln. si Vladulu Cocoresculu, Mare
Comis
şi Va si Iache, Mare SI uger.· �i Alexandru Mare Săr
daru
şi Dumitraşco, Mare Pitaru şi Ispravnicl'l. Costantin
Brîncoveanulu, Mare Logofătu. Şi am scris eu Standul Logof.
în Bucureşti. Scrisu luna fev r 12 iile, anulu 7185.
Ion Duca Voevodu
pecetea domnească în original.
,

,

.

Cu mila lui dumnezeu

Domnu

Şerban Cantacuzino, Mare Logofătu, amu protocolitu

III.
Din anul 1701, Decembrie 20
Cu mila lui Dumnezeu, Ion Constantin Basarabu Voevod
�i Domnu Ţărei Ungaro-Romîneşti. Dat�amu Domnia mea a
ceastă poruncă a Domniei mele slugii Domniei· mele lui Bîrcă.
fi�:l lui Pană Căpitanu din Cojeş ti ca Să fie în pace de acum
înainte de către mătuşa sa, jupîneasa St oiana, care au 'foslu
soră lui Pană Căpitanulu şi de către feciorii ei, nici unu vaiu
şi nici o bîntuială de către dînşii să n-aibă. Pentru că dupiî
moartea lui Pană Căpitanu, au fostu avutu jupîneasa Stoi a n ; l
întrcbăciune de faţă cu cumnată-sa, jupîneasa Vlădaia mun:a
lu i Bîrcă, înaintea lui Alexandm, fost Mare Vornicu, pe vrem e a
ce au fostu Logofătu Mare, şi înaintea Cîrstei, fost Mare Vistieru.
zicîndu jupîneasa Sto iana, cum că ea este soră lui Panii
Ciipitanu, şi zestrile ce i-au fosl.u făgăduitu p ă r inţ ii ei nu s-au
fostu dalu atunci pe deplinu, şi zicea cum să stăpînească ea
morile ce sun tu în apa Mostiştii preste totu pen tru zestrile Ei:
şi mai zicea .cum di o scoat e nepotu-său· Bîrcă şi din partP<I ci
el(• moşie, cP are !;1 Goşlile, în judeţulu Ilfovu.
,

,

,
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Iar jupîncasa Vlădaia, ea aşa s-au fostu jăluitu, cum 1'A
cumnată-sa, jupîneasa Stoiana s-au căsătoritu încă din zlh·lr
Radului Vodă Leon, de suntu acum 32 de ani, şi zestrilc rt• 1
s-au fostu făgăduitu, i s-au datu toate deplinu inca de atunl'l,
şi au avutu pace întru dînşii pînă ce au fostu Pană Căpitanul11
cu zile; şi au fostu scosu jupîneasa Vlădaia şi unu zapisu da·
tocmeală aceloru mori cînd .s-au făcutu, şi cine cîtă parte a1a·
să ţie într-acele mori, de s-au fostu cetitu în Divan înaintea hu
ieriloru, scriindu cum să ţie Pană. Căpitanu, tatălu lui Bîn·a,
părţi 12. 1/2 (douăsprezece şi jumătate) şi Mîinea Că pitanu il1,
soţulu jupînesei Stoiancă, părţi 2 (două) şi Tudosie părţi 3. 1 /:�
(trei şi jumătate) . Şi au fostu cerutu Alexandru Vornicu -..1
Cîrstea Vistierulu la jupîncasa Stoiana ca să-şi scoaţă fo:lia
cea de zestre, să să vadă cîtă zestre i s-au datu şi cîte :111
rămasu nedate, sau alte scrisori de tocmirea moriloru şi a nH•
şiei, să-i facă dreptate; iar ea nici foaia de zestre au scosu nil'i
alte scrisori, fără dccîtu numai cu gura. Intr-aceea, boerii l'l'
scriu mai sus, văzîndu că umblă .jupîneasa Stoiana făr'de lucru,
aşa au judecatu : cum să-şi ţie jupîneasa Vlădaia cu fiu-siiu
Bîrcă, d'iritr-acesie mori, părţi 12. 1/2 (douăsprezece şi jumii
ta te) precum le scrie şi zapisulu, cu bună pace de către cum
nată-sa jupîneasa Stoiana şi de către feciorii ei; şi cumnată-s:1
Stoiana încă să ţie d'într-acele mori 2 (două) părţi precum au
ţinut şi .Mîinea Căpitanu; mai multu nu; pentru că au fosl11
rămasu atunci de judecată jupîneasa Stoiana, şi au fostu dalla
boierii şi cartea loru de pîră şi de rămasu, la mîna jupînesl'i
Vlădaei ·şi a fiu-său lui Bîrcă; şi de atunci încoace şi-a ţinulu
tieşte-carele părţile loru din moară cum scrie mai sus cu bunii
pace, unii de către alţii. Iar după aceea, cînd au fostu acum,
jupîneasa Stoiana nu s-au lăsatu pre această judecată. ci iar
s-au ridicatu cu pîră, şi au venitu alu douilea rîndu de s-au
întrebatu de faţă la Divanu înaintea Domniei mele, cu nepotu
său Bîrcă, şi iarăşi într-acest chipu pîra jupîneasa Stoiana,
cum să-i plinească nepotu-său Bîrcă zestrile, au să ţie ea mo
rile preste totu. Iar Bîrcă aşa se jălui, cum că în urma Hi
tîne-său lui Pană Căpitanulu, au trăitu moaşă-sa, jupîneasa
Floarea, muma jupînesei Stoianei, pînă acum de curînd în zi
lele Domniei mele, şi ea nimicu n-au zisu mîire-sa jupînesei
Floarei cum să-i fi rămasu niscare zestre nedată. în viaţa t'i.
Şi au scosu Bîrcă şi cartea boierulor de judecată de s-au cetiiu
înaintea Domniei mele tn Divan. Intr-aceea, Domnia mea, v�i
zîndu că au trecutu atîta vreme, ani 32 şi pînă au fostu mu130 --
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mă-sa cu zile, nu şi-au căutat!-! şi n-are nici o scrisoare, nici de
la mumă-sa, nici de la frate-său Pană Căpitanu, judecat-amu
Oomnia mea dimpreună cu totu Divanulu ca de acum inainte
sii aibă Bîrcă bună pace de către mătuşa-sa Stoiana ; pentru
acele zestri nici unu valu să n-aibă. Iar pentru moşia de la
satulu Goştilele, ce au dimpreună, fiindu multă pricină între
dînşii, judecatu-amu Domnia mea, şi din Divanu li-amu datu
la mijloculu Ioru 6 boieri pre ravaşele Domniei mele, anume :
Vlaiculu Căpitanu şi Constantin Cluceru Lămotescu şi Nea
�ul şi Necula, Juz. de acolo şi iVi.icul Iuzbaşa din Belciugovu
�i Sănjorzu Mazăre din Piscuri, ca să le ia seama cu amănun
tnlu şi s�î le citească scrisorile ce voru avea şi să le aleagă
fieştecăruia partea de moşia de la Goştile, unii de către alţii.
Deci, aceşti boieri ce scriu mai sus, cînd au. fostu la zi şi
la soroc, s-au strînsu cu toţii acolo la satulu Goştilele, împre
IInă şi cu sluga Domniei mele Gheorghie alu 2- lea Portaru şi
intîiu le-au cetitu scrisorile ce au avutu şi apoi au trasu rno
�ia după obiceiu. La capulu moşiei despre Ciungii Popei Herei,
s-au aflatu peste totu stînjeni 250 (două sute cinci zeci) ; din
tr-aceştia ales-au partea lui Bîrcă stîngeni 115 (una sută cinci
sprezece) şi au mai avutu schirnbu dela părintele Vlădica, stîn
jeni 20 (două zeci) , facu stînjeni 135 (una sută treizeci şi
cinci) . Ales-au şi partea jupîn esei Stoianăi, cu ce au avutu şi
de zestre, stînjeni 115 (una suta cinsprezece) . A doua trăsătură
la puţulu din vale ; s-au aflatu presie totu iar stînjeni 250
(două sute cinci zeci) ; dintr-aceştia. ales-au partea lui
Bîrcă sînjeni 115 (una suta cinci sprezecee) şi schimbatu de la
Vlădica, stînjeni 20 (două zeci) , facu stînjeni 135 (una sută
trei zeci şi cinci) . Ales-au şi partea jupînesei Stoianei stînjeni
115 (una suta cinci spre zece) . A treea trăsătură pre malul
Mostiştei, pînă în hotarulu Ghinei ; s-au aflatu peste totu stîn
jeni 325 (treisute douăzeci şi cinci) . Ales-au şi par�tea lui
Bîrcă, stînjeni 143 (una suta patru z.eci şi trei) şi schimbulu
de Ia Vlădica-stînjeni 30 (trei zeci) , facu stînjeni 173 (una
sută şapte zeci şi trei) . Ales-au şi partea jupînesei Stoianei
moşia cu ce au avutu şi de zestre, stînjeni 150 (una suta cinci
zeci) . A patra trăsătură pre malulu Mosti.ştei, pre drumul să
rii, pînă în partea de josu, în hotarulu Ghinei, stînjeni 325
(treisute âouăzeci şi cinci) . Ales-au partea lui Bîrcă, stînjeni
143 (una sută patru zeci şi trei) şi schimbulu de la Vlădica
stînj. 30 (trei zeci) , facu stînjeni 173 (una sută şaptezeci şi
trei). Ales-au şi partea jupîncsei Stoianii, cu moşia de zestre
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stinjeni 150 ( u na sută cincizeci) . A cincea trăsătură prc 111�
lui Catanei, despre Mostişte; s·au aflatu iar stînjeni 325 �ll•d
sute două zeci şi cinci) . Ales-au şi partea lui Bîrcă, slinjl'lll
14
' 3 (una sută patru zeci şi trei) şi schimbulu dela VliiJir�
stînjeni 30 (tr ei zeci) facu stînjeni 173 (una sută şapte zt·d �1
trei) . Ales-au şi partea jupînesei Stoianei, stînjeni 150 (1.11111
sută cincizeci) . Alu. şaselea t răsătură despre Cioara, pre la Mo
vilă s.-au aflatu stînjeni 114 (una sută patru spre zece). Al�s·:lll
part ea lui Bîrcă s tînjeni 46 (patru zeci şi şease) şi schi m b u lu
de la Vlădica stî nj eni 10 (zece) facu stînjeni 56 (cinci zed :,.1
şese ) , şi partea jupînesei Stoianei stinjeni 46 (patruzeci şi şes !' ) .
Şi după ce s-au alesu această moşiă, cum scriă mai susu, :111
d atu pre Bîrcă cu partea lui pre din sus, lîngă moşia lui
ce au av utu de schimbu de la p ărint ele Vlădica .şi de cumpi1
rătoare de la Tudoran şi de la frate-.său Stan, nepoţii lui Sili
vestru Călugărulu, findu hotărîtă şi împietrită mai d'înainll·,
de i-au lipitu moşiă lîngă moşiă, după obiceiu. Iar pre jupînea su
S.toiana, cu partea ei ce i s-au alesu, o au datu pre din josu des·
pre Ghinea şi au îndreptah.1 hotarulu d'tn susu despre Deadu lu ,
şi au făcutu semne ca să să şt ie cine pre unde va ţinea. Aşi�·
derea şi pentru heleşteuJu din Mostişte, aşa i.-au tocmi.tu . !?1
i-au. aşezatu aceşti boieri: să ţiă Bîrcă păr ţi 12.1./2 (douăsprez�tcu
şi jumătate) şi jt. q:iîn�asa Stoiana părţi 5.112 (cinci şi jumătate),
cQ. �e au luatu şi de la Tudosie. I ar pe ntru che ltuia la c�. au
c heltuitu Bîrcă la heleşteu şi. la mori, încă i - a u tocmitu. cum sa
întoarcă jupîn.easa Stoiana cu feciorii ei lui Bîrcă pPe ce se
va ajunge cu socoteala pre părţile loru; mai multu altă gîlceavA
între dînşii să nu mai fie. Iar de au mai scoate, au unulu, <JU
al tu lu, niscai scrisori, pentru aceasta, să nu se crează, pentru
că i-au tocmitu şi i-au aşezatu pre dreptate precum amu văzutu
Domnia m ea cartea lui Alexandrn Vornicu şi a Cîrstei Vistie
rulu. ·şi ca r tea acestoru 6 boieri, de ale su lu moşiei şi" de tocmi
rea ·moriToru şi a heleşteului, cum scrie mai susu.
Dreptu aceea şi D omnia mea, încă arnu dat u a ceas tă carte
a Domniei mele lui Bîrca, ca sf fie în pace de către m ătu şa-sa
Stoiana şi să-şi tie m oşia de la Goştile precum s-au stînjenitu;
şi p.ărţile din moară şi din heleşteu, precum scrie mai sus, să-i
fie ele moştenire. Şi amu întăritu cartea ace a sta cu totu sfatuh1
şi crerl i ncioşi i boerii Domniei mele: Cornea, Marele Banu şi
Stroe.Mare Vornicu
şi Diicul, Mare Logofătu
şi Mihaiu
Cantacuzino, MarE" SpiHaru şi Şerban, Mare Vistieru şi Ver132 --
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go, Mare Cliuceru şi Dumitrache, Mare Postelnicu. şi Şerban
Cantacuzino. Mare Paharnicu şi Radulu, Mare Stolnicu şi
Bunea, Mare Comisu şi Toma Cantacuzino, Mare Slugeru şi
Costantin, Mare Pitaru. Şi Ispravnicu Ştefan Cantacuzino,
Mare Logofătu.
Şi s-au scrisu cartea aceasta în oraşul Scaunului Domniei
mele în Bucureşti, întru alu patru-spre-zecelea an din domnia
Domniei mele, de Isar, Logofeţelulu de Bucureşti. Decemhrie
20 zile, anulu 7210.
fo Costantin Voevod

pecetea domnească.

cu mila lui Dumnezeu Domnu
Ştefan Cdntacuzino, Mare Logo[ătu, amu protocolit'u

IV.

Adecă Mîinea dimpreuna cu fratele mieu Iancu Păh., fedoru
Mîinei Căpit. din Goştile, dat-amu acesta adevăratu alu nostru
zapisu, ca să fie de mare credinţă la mîna dumnealui nenei
Bîrcă Cojescu . . . 1 ) precum să să sciă că amu mersu la dumnealui
noi de a noastră bună voiă şi nesiliţi de nimeni, de i-amu vîn
dutu partea noastră de moşiă din Goştile în stînj. 100 (una
sută), din cîmpu, din apă, din pădure şi din siliştea satulu cu
partea noastră de heleşteu; şi i-amu vîndutu dumnealui stin
jenulu cîte bani 166 care facu taleri 125; şi după tocmala, amu
luatu aceşti bani toţi gatâ şi deplinu în inîinele noastre.
Dreptu aceea i-amu datu �i noi dumnealui acesta alu nos
tru zapisu, ca de acum înainte $ă ţie şi să stăpînească acesta
moşie cu pace, şi să fie dumnealui moşia stătătoare şi coco
nilor de moştenire în veci. Şi cînd amu făcutu acestu zapisu
fostu au mulţi oameni buni şi boieri mărturie, cari vor iscăli
mai josu. Şi pentru mai adevărată credinţă, amu iscălitu tnai
josu şi amu pusu degetulu ca să să crează.
Fevr. 15 zile, anulu 7214.
Ianculu Paharn., vînzătoru. Mîinea, fiul lui Mîinea Căp., vînzător.
Ianache Văcărescu, mare agă, mărturie.
lou Stan Slug. din Goştile, martoru.
Gheorghe Coj., mart. Soare neguţător, mi'itturie.
--·-----

1)

S{}aţiu alb

în original.
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RASCOALELE ŢARANEŞTI DIN REGIUNEA PLOIEŞTI

Acte inedite

In martie 1957 se împlinesc 50 de ani de la marile răs·
coaie ţărăneşti din 1907. Acestea au avut un adînc ecou In
cuprinsul Regiunii noastre.
Incepind cu acest volum, vom publica documentele care !-W
referă la răscoalele ţărăneşti din Regiunea noastră.
1.

PROCES-VERBAL
Noi, Primul Procuror al Tribunalului Prahova, primind in
seara zilei de 23 iulie, '889, de la Primăria Comunei Coco
răştii-Mislei următoarea telegramă: "Locuitorii răsculaţi; revoltă;
vieţi puse în primejdie; Primăria asediată; rog l uaţi măsuri",
în noaptea de 23-24 iulie ne-am transportat în localitate
împreună cu dl. Prefect. al judeţului Prahova şi un escadron de
călăraşi sub conducerea d-lui căpitan Gongopol, înadinsu rechi
ziţionaţi de dl. Prefect, pentru ca cu �cest ajutor militar să se
poată stabili ordinea legală în comuna Cocorăştii-Mislei, ordine
care după telegrama primită de noi, cu Nr. 357, se părea cu totul
răsturnată şi am constatat după cum urmează:
Reclamantul Ion Stanciu, de ani 30, muncitor şi consilier
comunal .în comuna Cocorăştii-Mislei, a declarat următoarele :
"Am primit prin Subprefectură ordinul Ministerului ca să
formăm un tablou în care să înscriem pe oamenii care vor să
cumpere pămînt dela stat după noua lege, arătînd în acest ta
blou pe de o parte ce întindere de pămînt posedă fiecare şi pe
de altă parte să notăm cît pămînt vrea să cumpere fiecare. Am
chemat adesea pe locuitori ca să-şi facă această declaraţie, dar
niciodată n-au voit.
In ziua vineri, 21 iulie, am format tabloul acesta, noi con
silierul comunal, arătînd pe acei care au dreptul a �umpăra
pămînt conform legii celei noi şi cît pămînt au dreptul a
cumpăra într-un mod egal ; eu explicîndu-le ordinul ce am
primit la Primărie, n-am putut să-i fac să înţeleagă şi au sărit
134-
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mai mulţi asupr<l mea şi m-au bătut in Primărie. Printre cei
ce m-au bătut am putut să observ pe Ion �adu Sţanciu şi
Anghel Dinu Grecu. In acelaşi timp, alţi oameni au sărit şi au
bătut pe Anghel Stan Neramzea şi cu ocazia acestei bătăi n-am
putut scăpa. In urmă, oamenii s-au retra�, strigînd pe stradă
că vor să mă pîndească cînd voi ieşi· din primărie pentru ca să
mă omoare.
In urmă, s-au adunat cu toţii la Neagu Radu Ilie pentru ca
să facă o reclamaţiune a cărui cuprindere nu pot s-o ştiu. Le-am
citit ordinul ce ne-a venit dela Minister prin Subprefectură, dar
ei tot spuneau că nu vor să ştie de acest ordin şi cu toţi vor
să-şi vadă complectat pămîntul cu care au fost împroprietăriţi
prin legea rurală şi pe care 1-au împuţinat dînd din el zestre
Ia copii. Nu pot să ştiu care a dat semnalul mulţimii de a
veni la Primărie şi d-a mă bate; eu nu mai puteam înţelege
nimic; dar ştiu că Marin ·Anghel, Dinu Popa, Niţă Ilie susţi
neau printre oameni că trebuie să se treacă toţi pe tablou fără
deosebire, cu drept egal de a cumpăra pămînt. Aceasta îmi este
declaraţiunea şi subscriu".
Prim Procuror (ss) Al Alecsiu (ss) Ion Stanciu
Vasile Grigorescu, de ani 27, şef de garnizoană în această
( omună a declarat :
"Duminică, 23 iulie, pela orele trei şi jumătate p.m., pe cînd
mă găseam în Primărie cu consilierul Ion Stanciu, ocupaţi cu
diferite lucruri, ne-am pomenit cu o ceată mare de oameni ce
rînd în gura mare să le citim tabloul format de noi relativ la
cei ce au dreptul a cumpăra pămînt conform legii celei noi;
eu l-am citit dar ei au strigat să-i trecem pe toţi fără deosebire
cu dreptul de a cumpăra 5 hectare chiar acei care erau împro
prietăriţi după legea rurală. Noi, spunîndu-le că nu putem face
aceasta fără a călca ordinul primit, aceştia s-au înfuriat şi
Anghel D. Grecu, Vintilă N. Popa, Radu Dinu Păun, Dinu
Popa şi Marin Bunea au început a bate cu pumnul în masă,
făcînd pe consilierul Ion Stanciu, şarlatan, iar Ion Radu Stan
ciu s-a repezit la dînsul şi 1-a ghiontit. In urmă lumea s-a re
tras după ce au iscălit o reclamaţiune în sensul cererii lor.
Aceasta îmi este declaraţiunea şi o susţiu".
Prim Procuror (ss) A! 4lecsiu
.

.
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Mihai Stancu, de ani 36, muncitor, domiciliat în comuna
Cocorăştii-Mislei, declară: "Este a devărat că mulţi oameni s-;111
adunat la Primărie, cerînd să li se citească tabloul pentru vîn
zarea pămînturilor. Notarul s-a supus şi 1-a citit şi explicîn
du-le că acest tablou nu-l poate forma altfel fără a călca ordinul
primit, s-au înfuriat toţi şi Radu Dinu Păun, Vintilă Neag11
Popa, Marin Bunea, Niţă Ilie, Stan Simeon, Iordan, Anghel
Dinu Grecu, au început a înjura pe consilierul Ion Stanciu, am<··
ninţîndu-1 a-1 sn;utlge la ei pentru a-1 bate şi Ion Radu Stanciu
1-a şi ghiontit în timpul acesta. Nu ştiu cine a făcut pe oameni
să vie şi să baU1 pe consilieri şi primar. Aceasta îmi este ckclaraţiunea".
Prim procuror (ss) Al Alecsiu
·

Ion Dumitrache Stânc"'escu, de ani 37, arcndaşu, domiciliat
în comuna Cocorăştii-Mislei, a declarat: "In seara de 23 iulie,
aflasep, dl sătenii vor să bată pe_ consilierii comunali, dar nu
pot spune precis dela cine ţiu aceasta. Duminecă am auzit sgo
rnot la Primărie şi pe la orele 4 şi jumătate p.m. m-am pome
nit cu consilierul Ion Stanciu şi notarul Vasile Grigorescu şi
consilierul Mihai Stan şi mi-au spus că Ion Radu Stanciu, An
ghel Dinu Grecu, Vintilă N. Popa, Radu Dinu Păun ghionteau
în Primărie pe Ion Stanciu. iar Dinu Popa, Niţă Ilie, Marin
Vasile Gh., Marin Bunea, Ioniţă Simion Iordan, Costica Dinu
Popa, Neagu Radu Ilie şi Mihai Stan Radu, ameninţau şi-1
insultau atît pe dînsul cît şi pe notar. Atît notarul cît şi consi
lierul Ion Stanciu erau galbeni ca ceara, de frică, şi au pus pe
G. G. Cîrstoceanu-Popescu să dea telegramă subprefectului re
lativ la suferinţele lor căci ei nici nu mai puteau să scrie de
frică. Areasta îmi este cleclaraţiunea".
Prim procuror (ss)

Alecsiu

(ss) !. D. Stăncescu
Dinu Dumitrache Ion, de ani

33,

muncitor, domiciliat în

Co

corăştii-Mislei, a declarat :
"Este adevărat că duminică au venit mulţi oameni la Pri
mărie să ceară a li se citi tabloul format pentru cei ce au drept
a cumpăra pămînt şi nemulţumi �i de acest tablou au început a

striga consilierului pentru ce face aceasta, dar nimenea n-a dat

în ei, nici nu l-a înjurat, afară de Ion R. Stanciu, Anghel D.
136-
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Grecu şi Vintilă Neagu Popa, care I-au făcut hoţ, şi şarlatan. Pe
urmă toată lumea s-a retras şi au făcut o rcclamaţiune contra
consilierilor, acuzîndu-i că n-au făcut tabloul cum se cade. In
urmă s-au liniştit toţi. Aceasta îmi e declaraţia".
Prim procuror (ss) Al. Alecsiu
Gheorghe Cîrstoceanu-Popescu, de ani 27, revizor la lutu
nuri, domiciliat în Bucureşti, Calea Victoriei 196, declară: "Ve
nisem ieri, pe Ia orele 4 p. m., în Cocorăştii-Mislei, în interes de
serviciu şi am venit drept la primărie, ca să văd pe primar, clar
nu l-am găsit căci nu îndrăznea a veni, auzind că e lumea în
grămădită acolo şi că ameninţă pe consilieri. Am vrut să mă
duc să mănînc la cărciumă, dar notarul nu m-a lăsat şi ne-am
dus amîndoi la dl Stăncescu care văzînd lumea agitată pe
stradă şi că mulţi intraseră în grădina acestuia, s-a închis în
casă, dar nimenea nu s-a apropiat de casă; auzeam pe unii că
vor să pue foc familiei dlui Stăncescu, dar n-au făcut nimica;
mai strigau dlui Stăncescu: de ce nu ieşi afară să nu păţeşti ce
a păţit şi Scorţeanu. N-am cunoscut pe nimeni căci nu sînt lo
calnic. N-am văzut cînd Ion Stanciu, consilierul, a fost bătut la
Primărie, dar l-am văzut pe dînsul ar{ttînd vînătăile ce purta
pe o întindere de 2 decimetri pe partea dreaptă a corpului, în
urma loviturilor primite la Primărie. Pe la 8 seara am luat te
legrama făcută de consilierul Ion Stanciu către Subprefectura din
Filipeşti, am încălecat pe cal şi am dus-o la gara Plopeni, căci
ceilalţi nu îndrăzneau a eşi. In urmă s-au liniştit. Aceasta îmi
este declaraţia şi o susţin".
Prim procuror (ss) Al. Alecsiu
( ss) G. Cîrstoceanu
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II.
DOSAR Nr. 81
Tribunalul Prahova
Cabinetul Instrucţie
P R O 'c E S

-

V E R

B

A L

Astăzi, 26 iunie, 1889,

Noi, Ion Drăgulescu, primarul Comunei Apostolachc din
Plasa Cricov- Podgoria, Judeţul Prahova.. în urma ordinului
apostil, al domnului Sub Prefect local nr. 412, prin care mă
autorizează a cerceta cele reclamate Subprefecturii de locui
torul Ghiţă Diaconescu din Comuna Chiojdeanca, care a făcut
denunţare că în ziua de 25 iunie curentul s-a revoltatu din zisa
Comună peste 50 de săteni, însoţiţi de dl. Gheorghe Barbu, pri
marul Comunei, cari locuitori se numeşte: Radu Preda, Tache
Anastase, Negoiţă Grigore, Gh. Ioan, Dinu Brîncărea, Fran
gulea Simionescu, Ion Semeanu, Mihai Semeanu, Vasile I. Anca,
Ionu Serghei, Nicolae Serghei, Stanu Radu Dudu, Ion Stancu,
Sava Dumitru, R. Dudu, Radu Simion, Stanu Stoica, Nicolae
Sava, Dumitru Ghiţă, Mihaiu Mihaiu Grigore, Dumitru Stă
toiu, Andrei N. Sava, Ion Stan, Ciotanu Niculae Safta, Nae
Enache, Constantin Furdeanu, Ion Dinu, Ion 1. Călin, Vasile
R. Micu, Ionu Păunu, Ionu Nica Săvoiu, Comanu, Paisie, Ion
Dinu, Ion Păunu, Ion Nicolae Berbecu, Nicolae Berbecu, Marin
Bratu Serghei şi alţii, toti din comuna Chiojdeanca, armaţi cu
topoare, cuţite, revolvere şi alte instrumente tari au pornitu
cu revolta prin comună şi sosind pînă la domiciliul său pune
mîna pe părinţii săi şi întreaga familie, i-au bătut şi torturatu
in modul cel mai barbaru. Au aruncatu cu pietre în pereţii ca�
sei şi pe şindrilă, îi distruge toate împrejmuirile din jurul casei
cu topoarele şi devastează toate clădirile, făcîndu-i o enormă
pagubă, propunîndu-şi martori despre aceasta pe dl. Neacşu
Stoicescu, Vasile I. Mihalcea, Preda Dumitrache, Mareşu Vi
şoiu, Ion Sterie, şi alţii din comuna Chiojdeanca. Cercetînd con138-
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statarea acestui fapt, spre a se da culpabilii judecăţii şi decla
rind că stărue în pretenţjunea de judecată,· se constituie şi par
te civilă.
In vederea unei asemenea autorizaţiuni, subsemnatul, lran
sportîndu-mă la cancelaria Primăriei Chiojdeanca, după c.c mal
întîi am anunţat pe domnul primar respectiv cu adresa nr. 521,
unde găsindu prezentatu pe dl. Gheorghe Barbu, primarul res
pectiv, pe reclamantul Gheorghe Diaconescu, cum· şi parte din
martorii arestaţi şi procedînd la cercetare, au rezultat urmă
toarele :
.
Mai întîi, făcîndu întrebarea dlui Gheorghe Barbu, primarul
Comunei asupra faptelor ce li se impută, ne-au răspuns că
dînsul în ziua de 25 iunie curent, primindu o reclamaţie din
partea unei cete de moşneni Văgăuneşti şi Brîncăreşti din a
ceastă comună, care se plîngea contra d-lui Ghiţă Diaconescu,
care, arendaşu, cu putere arbitrară, a închis cu gardu un loc
viranu ce-l avea 'cu moşnenii în devălmăşie, pe prundul gîrlei,
în mijlocul Comunei, de pe care însoţit de reclamanti, mergîndu
la faţa locului, am chemat de faţă pe pîrîtul Ghiţă Diaconescu şi
cercetîndu cazu, deşi am văzut gardul din nou făcutu pe prun
dul gîrlii dar ştiindu că Primăria nu poate rezolva chestiunile
de proprietate, care sînt de resortul judecătoriei de ocol, am pusu
în vederea reclamanţilor ca să se adreseze pe cale legală a-şi
căpăta satisfacerea şi chiar am somatu pe reclamantu ca să nu
facă nici o gîlceavă, dar văzîndu că aceşti moşneni din ce în
ce se reYoltează asupra domniei sale, pretinzîndu ca dînsul să
ridice gardul. Reclamantul Ghiţă Diaconescu, atunci, ca să
scape de atîţi oameni, a plecat deacolo, înapoindu-se la Pri
mărie, iar moşnenii au început gîlceava cu piritu şi s-au pus
cu topoarele şi cu tot felul de unelte de au tăia tu acel gard nou,
răspîndindu-1 pe prundul gîrlii. Susţin această declaraţie.
Primarul comunei Chiojdeanca

(ss) indescifrabil

Toţi inculpaţii, domiciliaţi în Comuna Chiojdeanca, fiind ab
senţi, nu s-au pututu interoga de noi şi rămîne a se cita înainle;1
autorităţilor.
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III.

Dosar Nr. 47/1888. Trib. Prahova, Secţia

II,

pag. 6.
·

Astăzi, 4 aprilie, anul 1888.

Noi, primarul Comunei Sălciile, din Plasa Cricov- P odgoria,
.Judeţului Prahova, pe cînd st<1m l:1 ofidul primăriei îh zi11a de
6 corent, ne pomenim totu od<ltă cu un număr foarte mare de
locuitori avînd ca capi ai lor pe locuitorii Micu Bratu. Simion
Ioniţă, Ioniţă Bratu şi alţii, că vine şi se prezintă a le face o pe
tiţiune iar la cine a o adre�a nu puteam şti. Astfel că, cu multă
stăruinţă ce am făcut împreună cu notarul, abia am liniştit pu
blicul, făcîndu-le o petiţiune către dl. ministru după cum au
cerut ei, pe motiv că rll. propietar D. D. Haritonu are un domn
.administrator Leonu Herdanu, înşelîndu la măsurătoarea pă
mîntului şi cerînd să li să dea pămîntul de porumb, unde au şi
plecatul cu petiţiunea la Fulga, zicînd că dl ministru se află în
acea comună. Insă mai înainte de a pleca, mi-au cerut a li se
da din venitul comunal lei 50 spre a avea de cheltuială. In
urma multor stăruinţe i-am împăcat. Văzind că şi cu aceasta
nu izbuteşte, mi-au cerut a le da cîte o vadră de vin unde
le-am datu atît cu notarul cît şi învăţătorul, de cinste. în
acest interval, pe cînd le făceam petiţia, s-au dusu Micu Bratu
şi-alţi locuitori, de au adus pe logofătul Andreiu Andreioviciu,
pe motivu ca ar fi zisu să dea 4 vedre de vin, să bată pe canţe
lierul G. 1. Dumitrachi că de ce au măsuratu pămîntu. Aceasta
au supus-o locuitorii Ioniţă Ghiţă Mireuţă şi G. G. Ghiţă Mi
reuţă. Pe drum nu se ştie că I-au bătut, iar în oficiul Primăriei
i-au apucatu cu mîna de gîtu Ion I. Vasile, încercîn.d să-I omoare.
Cu toată silinţa am putut face linişte. Tot în acest interval au
adusu şi pe 2 greci dragomani din casa lui Stere înjurîndu-i
...
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:;;1 gonindu-i din comună cu deasila unde au şi plecat. Această
revoltă au durat dela 27 Martie şi pînă la 4 Aprilie; fapte bas
buzuceşti şi ca capii acestei revolte sînt: Micu Braiu, Simion
Ioniţă, Ioniţă Bratu, G. G. Ioniţă Mitrea, Ioniţă Ghiţă Mireuţă,
Nae Ştefam' Tudoroiu, Marin Năstase şi Marin Radu. ln urma
acesteia, văzînd toţi aceşti capi că s-au arestatu dintre tova
răşii lor la Fulga, au venit şi mi-au cerut a le face <'-telegramă
la d. ministru de interne spre a arăta arestarea loru care le-am
şi făcut-o, plecînd unii din capi (i) revolţii Ioniţă Bratu cu dînşii
la Mizil, la poliţie. Aceşti capi de revoltă mi-au făcut o inspec
ţie la cancelarie, cu deasila.
De cele ce preced am dresat prezentul proces verbal care în
original se va înainta locului competint spre cele cuvenite.

Primar (ss) Radu V. Lemnaru
Notar (ss)

C. Sandu

-
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