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CUVINT INAINTE
Vatră de locuire străveche cu importante vestigii ale unui trecut
plin de zbucium dar şi încărcat de glorie, judeţul Prahova a adăugat
patrimoniului cultural al ţării mari valori, titluri de mîndrie pentru
cei de azi şi permanente imbolduri de hărnicie spre binele patriei.
Loc de întîlnire a unor importante drumuri comerciale ce uneau
ţinuturi româneşti mult timp în graniţe statale diferite, judeţul Pra
hova a contribuit la menţinerea şi la triumful ideii, neîntrerupt vie în
2onştiinţa poporului român, a unităţii sale.
La iniţiativa neobositului director al Muzeului de istorie al jude
ţului Prahova, a profesorului N. I. Simache, distins dascăl şi pasionat
cercetător, - cu deplina înţelegere arătată de organele de stat locale şi
centrale - tradiţia cercetării trecutului acestui însemnat colţ de ţară
s-a transformat într-o activitate sistematică de strîngere în instituţii
specializate a izvoarelor istorice şi de valorificare a lor în lucrări de
remarcabilă ţinută ştiinţifică.
Lucrărilor realinte pînă acum de muzeu li se adaugă definitivarra a
două volume de documente referitoare la aşezările Ploieşti, Tîrgşor şi
Teişani şi constituirea a altor fonduri de documente pe cale de a intra
şi ele curînd în circuitul ştiinţific.
Strădania de constituire şi de îmbogăţire a colecţiilor, grija de
restaurare şi conservare a monumentelor istorice se împleteşte cu o
preocupare constantă de popularizare în rîndurile locuitorilor a valo
rilor păstrate în raza judeţului.
Creşterea an de an a numărului de vizitatori ai unităţilor muzeistice
din judeţ reflectă în bună măsură rezultatul neostoitei munci a colabo
ratorilor muzeului, arată marele interes al publicului pentru trecutul
judeţului, într-un anumit fel dimensiunea prezentului.
Omagiului de preţuire a dăruirii cu care se munceşte la Muzeul
Jud. Prahova îi asociez îndemnul continuităţii.
Prof. Şt. ŞTEFANESCU
Directorul Institutului de Istorie "N. Ior2a"
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TOT lN LEGATURA CU VECHIMEA SATELOR STAR CHIOJD
CHIOJDUL MIC

ŞI

CONSTANTIN C. GIURESCU

Am arătat cu alt prilej primele menţiuni documentare despre
aceste două sate : 1 0 iulie 1 418 pentru Star Chiojd sau Chiojdul Mare
- document de la Mihail voievod, fiul lui Mircea cel Bătrîn - şi 1548
pentru Chiojdul Mic (sau Chiojdul de pe apa Bîscei) 1. Judecînd după
calificativul "Star" (
bătrîn, în limba slavă a cancelariei!), rezultă că
Star Chiojdul e mai vechi decît celălalt. Cum se explică însă î n cazul
acesta numele său {chiojd - Kăvejd
pietros) cîtă vreme cele două
mari "pietre" - Piatra Lerei, înaltă de circa 200 de metri, alcătuită
din şist disolitic, de culoare cărămizie - roşcată, şi Pietriceaua, înaltă
de circa 220 de metri, formată din tuf dacitic, de culoare albă albăstruie,
uneori verzuie - se află pe moşia Chiojdului Mic iar nu pe aceea a
Star Chiojdului ? Explicaţia mi se pare a fi aceasta : La început, înainte
de intemeierea statului Ţării Româneşti, moşia Star Chiojdului cuprin
dea teritoriul actual al ambelor sate - pe atunci, nu exista încă satul
Chiojdul Mic - aşadar şi cele două "pietre" uriaşe de la care i s-a tras
numele. Ulterior, într-o epocă pe care nu o putem preciza, dar care
pare să fie după întemeierea statului - poate în secolul al XIV-lea - unii
dintre moşnenii Starchiojdului s-au despărţit şi au întemeiat sat nou,
pe Bîsca, delimitîndu-şi partea lor de moşie, parte care a cuprins şi
cele două "pietre". S-ar mai putea da încă o explicaţie : "ungureni"
veniţi, după tradiţie, de peste munte, deci români transilvăneni, din
Sita -, Vama - şi lntorsura Buzăului, s-au căsătorit în Star Chiojd şi,
după cîtva timp, şi-au delimitat pămîntul primit de zestre, pe Bîsca, în
temeind sat nou. Aceşti "ungureni" ar fi antecesorii actualilor moşneni
Codeşti din Chiojdul Mic.2
=

=

1

Vechimea satelor Star-Chiojd şi Chiojdul Mic din fostul judeţ al Săcuenilor

In Revista Istorică Română, IV (1934), p. 283-284.
2 Scrierile Cantacuzinilor. Operele lui Constantin Cantacuzino, publicatP de
N. Iorga, Bucureşti, 1901, p. 3.
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Oricare ar fi explicaţia, este cert ca m prima jumătate a secolului
al XVI-lea satele aveau hotare despărţite. Actul din 1548 păstrat numai
in regest, 1 şi mai ales, actul din 1562, august 21, 2 o arată in mod clar.
In acest din urmă act se hotărniceşte o parte din moşia Chiojdului de
pe Bîsca, parte aparţinînd moşnenilor Gonţa, Stroe şi Stoica, feciorilor
şi nepoţilor acestora, "pentru că iaste a lor bătrînă şi dreaptă moşie de
baştină 3, ceea ce ne duce îndărăt în secolul al XV-lea. Interesant e
faptul că multe din numirile punctelor de reper ale hotă.rniciei din 1562,
august 21, există şi astăzi : Rotarea, Valea Teiului, Benea, Cunnătura,
Curmătura Crasnei, Lacul fără fund, Siriul, Obîrşia Păcuriţei, Piatra
Lerei, Predeal, Cătiniaşul (azi Cătiaşul !), apa Bîscei etc.

1 Ibidem.
2 Preot D. Nicolaescu, in Revista istorică, XVIII (1932), p. 260-261.

3 Ibidem. E posibil ca "aria Butei" din această hotărnicie să corespundă
"Tabla Buţii" de astăzi . Pregătesc un articol mai amplu asupra Chioajdelor.
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DIN POLITICA INTERNA $1 EXTERNA A ŢARII ROMANEŞTI IN
DOMNIA LUI ANTONIE VODA DIN POPEŞTI (1669-1672)
prof. univ. dr. doc. ION IONAŞCU

1 . Influenţa partidei Cantacuzinilor în viaţa internă. După ce a
sosit la Bucureşti , în ziua de 9/1 9 aprilie, cind se serba vinerea patimi
lor, Antonie Vodă chibzui să-şi alcătuiască sfatul domnesc. Chiar a
doua zi - după mărturia cronicarului anonim - domnul "împărţi
toate boeriile" 1. Nu cunoaştem , însă, nici un divan din ziua de 10/20
aprilie 1 669, aşa că nu se poate şti în chip hotărît care a fost compoziţia
sfatului domnesc la acea dată. Cel dintîi divan cunoscut pînă în prezent
este din 22 apr. 1 2 mai 2. Din el fac parte : Mareş Băjescu mare ban,
Neagoe Secuianu mare vornic, Radu Creţulescu mare logofăt, Şerban
Cantacuzino mare spătar, Hrizea Popescu mare vistier, Gheorghe Gheţea
mare clucer, Mihai Cantacuzino mare postelnic, Gheorghe Rodoş (Dru
gănescu) mare paharnic, Pană Părdescu mare stolnic, Papa Grecianu
mare comis, Tudoran Vlădescu mare pitar şi Radu-Toma Năsturel logo
făt al doilea (secretar al divanului). Divanul zilei următoare 3 cuprinde
şi pe Vîlcu Grădişteanu mare sluger. Este foarte probabil ca aceşti dre
gători să fi fost cu toţii căftăniţi în sîmbăta patimilor.
Comparînd aceste divane cu divanul mazilitului Radu Leon, din
9/1 9 decembrie 1 668 4, observăm că Mareş Băjescu a trecut de la vorni
cie la bănie, inlocuind pe şeful opoziţiei, Gheorghe Băleanu. Creţulescu
şi Cantacuzinii - Şerban şi Mihai - rămîn în demnităţile avute, de
mare spătar şi mare postelnic. La vornicia cea mare este înălţat Neagoe
Secuianu, fostul clucer al Radului Vodă. Gheorghe Gheţea, socrul lui
t Istoria Ţăr
. ii Româneşti. 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc ed. critică
de C. Grecescu - D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 160.
2 Arhivele Olteniei, III, (1924), p. 513-H.
3 Arh. Stat. Buc.
Mitropolia Bucureşti. pac. XXXVII/10. Inedit.
4 Arh. Stat. Buc., Secţia istorică, publicat in Magazin istoric pentru Dacia,
1, Bucureşti 1845, p. 1 31-134, cu data greşită : 1669, în loc de 1668.
,
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Şerban Cantacuzino 5, ocupă demnitatea de clucer, deţinută de Neagoe.
Vistieria, rămasă vacantă prin dispariţia lui Ianache Hartofilax (Ioan
Cariofil) fu încredinţată lui Hrizea Popescu, ginerele lui Gheorghe Bă
leanu 6. Gheorghe Rodoş (Drugănescu), fost mare comis in anii
1665-1667 şi absent din divanele anului 1 668, revine acum in demni
tatea de mare paharnic, fiind socrul lui Matei, frate mai mic al lui
Şerban Cantacuzino. Papa Grecianu îşi păstrează demnitatea de comis
mare, cu care e intilnit şi în divanele lui Radu Leon din anii 1 66 7-1668.
Ca dregători noi apar : Pană Părdescu, înrudit cu Cantacuzinii, mare
stolnic; Grădişteanu, socrul lui Mihai Cantacuzino 7, mare sluger şi
Tudoran Vlădescu-Aninoşanu mare pitar, cumnat cu Radu Creţulescu s.
Se constată că din cei 1 2 membri ai primului divan din domnia lui
Antonie Vodă, nouă sînt fie din familia Cantacuzino, fie încuscriţi cu
ea ; unul este partizanul Cantacuzinilor, iar doi, Hrizea şi Neagoe re
prezintă gruparea adversă a Bălenilor. Lui Ivaşco, fiul banului Gheorghe
Băleanu i se încredinţă funcţia de mare agă după cum afirmă cronica
zisă a Bălenilor 9 şi o atestă documente contemporane 10.
De bună seamă Cantacuzinii ar fi voit ca in divan să nu intre nici
un adversar, dar se pare că au întîmpinat rezistenţa lui Antonie Vodă,
care pe semne dorea sincer stingerea învrăjbirii. Aşa se explică pasajul
din cronica zisă Cantacuzinească : "Iar în dumineca sfintelor Paşti
( 1 1/2 1 aprilie) dimineaţa la Hristos văscrese (= a înviat), istovindu-se
soborul, afară fiind toţi înaintea bisericii, după cum iaste obiceaiul,
făcut-au Antonie Vodă mare jurămînt, împreună cu toţi boiarii, cîte
unul, fieştecare puindu-şi mîinile pre sfînta evanghelie, jurînd . . . , cum
vor sluji domnu-său, lui Antonie Vodă, cu dreptate, şi cum să lipsească
pizma şi mozaviriia şi hicleşugul din mijlocul lor, numai de acum înainte
să lăcuiască toţi într-o dragoste ca nişte adevăraţi creştini... " 11•
5 Prima soţie a lui Şerban, Elina, a fost fiica lui Stroe Leurdeanu. Căsăto
ria a avut loc in vremea lui Mihnea I I I (1658-59), dar n-a durat mult, probabil
prin decesul soţiei, deoarece la 30 septembrie 1662, Şerban apare recăsătorit cu
Maria fata lui Gheţea (I.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 1919,
p. 54, nr. 4) - cu observaţia că acesta nu-i acelaşi personagiu cu Ghinea (Ghen
cea) - Văleanu ; G. Potra, Averea lui Şerban Cantacuzino şi întemeierea mănăs
tirii Cotroceni, in "Revista istorică", IV (1934), p. 303.
,
6 Doc. din 22 şi 23 aprilie st. v., 1669. Inedit. Este deci clar că Const. Giurescu
a avut dreptate susţinînd (Contribuţiuni la studiul cronicelor muntene, Bucureşti
1906, p. 40) că imediat ce a sosit in ţară, Antonie a numit pe Hrizea mare vistier ;
de aceea părerea lui N. Iorga (Istoria Românilor, VI, Bucuresti, 1938, p. 274) că
"Hrizea ginerele lui (Băleanu) dori in zadar vistieria" este lipsită de bază docu
mentară.
7 Căsătorit cu Marga, fiica acestui Vilcu Grădişteanu-Mogoşescu.
e Soţia lui Tudoran, Alexandra, era sora lui Radu Creţulescu (1. C. Filitti,
op. cit., arborele Creţulescu).
o Radu Popescu, Istoriile Domnilor Ţării Româneşti, ed. C. Grecescu, Bucu
reşti, 1963, p. 142.
10
Act din 2fl septembrie 1669, in care iscălesc mărturie şi : Hrizea vel vistier.
,.Ivaşco vel aga" (Em. şi I. Virtosu, Aşezămintele Brîncoveneşti, O sută de ani de
la înfiinţare, 1 83 8-1938, Bucureşti, 1938, p. 3, nr. 1).
1 1 Istoria Ţării Româneşti, ed. cit., p. 160-161.
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Dar Cantacuzinii nu aveau aceiaşi dorinţă de linişte. Tineri şi bo
gaţi, ei urmăreau să distrugă pe toţi acei ce îndrăzneau să se opună sau
să critice modul cum ei conduceau ţara, în domnia mai mult nominală
a lui Antonie. Şi în acest scop, au cerut să fie judecaţi cei vinovaţi de
omorîrea tatălui lor la Snagov. Dintre ei, singur Stroie Leurdeanu se
găsea în ţară, căci Dumitraşco Cantacuzino plecase la Tarigrad, de unde
avea să lucreze pentru cîştigarea mai tîrziu a tronului moldovean, Ale
xandru Alexandru pribegea prin ţări streine 1 2, iar Constantin Vărzaru,
mare paharnic, murise în bătălia de la Leva (1664) n.
Pentru aflarea vinovaţilor, mitropolitul Teodosie - un devotat al
Cantacuzinilor 14
dă o carte de blestem, la 21 aprilie 1669, către toţi
acei cari ştiu cine sînt vinovaţi de suprimarea Postelnicului, căci "Dom
nii străini nu putură descoperi sîngele lui, iar acum, avînd "stăpînu şi
Domnu pămîntean, şi cunoscătoriu direptăţii, după bună făgăduinţă a
direptului judeţ, măria sa Ioan Antonie Voevod" , veniră feciorii celui
ucis în divan "cerîndu direapta şi nefăţarnica judecată" 15.
După strîngerea probelor de vinovăţie, a urmat dezbaterea proce
sului lui Stroe Leurdeanu, în ziua de 1 8/28 iunie înaintea divanului cel
mare al ţării, în care Antonie avea lîngă el pe fiul său, Io Neagul
Voievod, pe mitropolit şi pe cei doi episcopi, pe marii dregători şi pe
egumenii de mănăstiri. După ce se face apologia celui ucis, se porneşte
atacul contra lui Stroe "vasul dracului", care "a prilăstit" pe Grigore
Voievod "ca un diavol" de a poruncit crima şi a jefuit pe urmaşii celui
sugrumat "de 50 pungi de bani". Acuzatul "au prins băha, cum că nu
ştie de acea ştire nimic", iar cînd Cantacuzinii scoaseră cartea lui Gri
gore Ghica, în care acesta învinuia pe Stroe, bătrînul răspunse "că-i
voinic el să scrie ce-i va fi voia". Cînd i s-au pus înaintea ochilor cele
trei răvaşe pe care le scrisese lui Constantin Vărzaru, "singur să cu
noscu şi să vădi aiave că este Iuda vinzătoriul..." şi potrivit pravilei fu
condamnat la moarte 16. In urma rugăminţilor văduvei Postelnicului
-

12 Un document din 30 decembrie 1692 precizează că "in zilele lui Antonie
Vodă... fiind Alexandru vel logofăt in pribegie", patriarhul Dosoftei al Ierusali
mului a vindut nişte moşii din Ia.lomiţa, dăruite m-rii Mărgineni de jupineasa
Nencşa, soţia a doua a Ghiormei banul, lui Gheorghe Băleanu banul şi Paraschiva
log. Boleşteanu. In domnia Ducăi Vodă (1673-1678), Boleşteanu a fugit cu banii
vistieriei domneşti şi boierii chezaşi, printre care figura şi Neagoe post. ot Popeşti,
vind moşiile fugarului, lui Alexandru Alecseanu, revenit din pribegie (St. D. Gre
cianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti I, Bucureşti, 1913, p. 14.
13 Moartea acestuia la Leva este atestată şi de un zapis inedit (Eforia Spi
talelor Civile, condica Berislăveşti, ff. 333 v-342) dat de Maria băneasa, văduva lui
Mareş Băjescu banul, la 19 martie 1676, către Constantin şi Grigore, fiii lui Cons
tantin pah. Vărza.ru, care "au perit In oaste la cetatea la Leva".
u Fapt care a indemnat probabil, pe 1. D. Petrescu să susţină eronat (Mi
tropoliile Ţării, Bucureşti 1870, p . 107) că Teodosie "se trăgea dir. familia Canta
cuzinilor", opinie împărtăşită şi de Paraschiv Popescu, care intr-o biată teză de
licenţă (Teodosie, Mitropolitul Ungrovlahiei (1669-1708), Bucureşti, 1 898, p. 7). ad·
miţînd că e originar din Transilvania, n socoate totuşi "din familia Cantacuzinilor"
15 Magazin istoric, 1. p. 404-405 ; Iorga,
Documente privitoare la familia
Cantacuzino, Bucureşti, 1 902, p. 75-76, nr. XXXII.
16 Iorga, ibidem, p. 77-82, nr. XXXIII.
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şi ale fiilor ei, pedeapsa dată lui Stroe fu schimbată în surghiun la Sna
govul în care Cantacuzino fusese gîtuit, cu obligaţia ca să plătească toate
pagubele îndurate de casa Cantacuzinilor, să fie călugărit la Snagov şi
nici o rudă a lui să nu se mai bucure de vreo dregătorie. Pus într-un car
cu doi boi, "numai cu anteriu! şi cu nădragii" şi avînd răvaşele spînzu
rate de gît, Leurdeanu fu trecut prin tîrg şi dus la mănastire, unde
primi cinul monahal fără voe, strigînd : "Doamne, Doamne, fără voie
îmi iaste", şi la auzul călugărescului nume Silivestru. iar el zicea : "Nu
Silivestru, ci Mahmet" 17.
Cronicarul Bălenilor informează că şi Neagoe Secuianu 1 8 - după
ce i s-a luat vornicia, - a fost închis "şi i-au tăiat nasul", iar lui Badea
Bălăceanu , era să-i taie capul" 19. DeC'i o pătimaşă şi crudă urmărire a
adversarilor, dar nu a celor principali, deoarece pe Gheorghe Băleanu
îl vedem luînd parte la divanul care condamnă pe Stroe Leurdeanu, fiind
citat în hrisov ca fost ban mare ; iar Hrizea Popescu ocupă încă impor
tanta dregătorie de vistier mare 20.
Prezenţa lui Hrizea vistierul în sfatul domnesc nu lăsa pe Şerban
Cantacuzino să doarmă. Va fi cerut, pe semne, lui Antonie Vodă să
demită pe vrăjmaş, şi cumintele domn îl va fi respins, motivînd că ţara
are nevoie de linişte şi Poarta nu priveşte bine decît pe domnii care
ştiu să grupeze pe toţi boierii în jurul lor.
Atunci tabăra Cantacuzinilor, propriu-zis trinitatea Mareş Băjescu,
Şerban Cantacuzino şi Radu Creţulescu, dădu în circulaţie ştirea că
adversarii au pus la cale un complot "cu ce feliu de meşteşuguri vor
ucide pre acei trei boiari ; şi altă vină nu le afla, făr cît zicea că ei
boieresc la toţi domnii şi cum s-au î mbogăţit şi cum nu-i bagă în seamă
şi numai batjocoresc" 21• Cronicarul grupării Bălenilor îşi arată adver
sitatea faţă de cei trei boieri care "să î mputernicise, căt trecea peste
măsură", atacă pe Mareş Băjescu - înlocuitorul lui Băleanu la bănie
- care "nu s-au dus la Craiova ca alţi bani de mai naintea lui, sme!iţi,
ci cu mare pompă s-au gătit, cu slujitori mulţi den Bucureşti, cu grapă
(adecă steag bănesc ... ), cu trîmbiţe, tobe, surle, şi după dînsul gloată şi
cîţiva copii den casă cu suliţe, iar înnainte cîţiva povodnici împodo
biţi...", nu uită să remarce că se purta şi acolo rău cu boierii, ca şi la
17
18

Radu Popescu, Istoriile... , p. 140.
Neagoe Secuianu apare ultima dată in divanul lui Antonie, in ziua de
9/19 iunie 1669 (Arh. Stat., Buc., Copii de acte particulare), inlocuit fiind la ma
rea vornicie cu bătrînul Radu Popescu care figurează in divan cu această demni
tate incepind din ziua de 12/22 iunie 1669 (Filitti, Arhiva Cantacu�ino, p. 225,
nr. 709). Apare curios un document din 7/17 iunie, Arh. Stat., Buc., Mitropolia Bucu1·eşti, pac. CXXXIV/4, Inedit, care cuprinde intre divanişti pe "Radu Popescu! vel
dvor", cind un altul din 8/18 iunie Arh. Stat. Buc., Mitropolia Buc., pac: X/4, Inedit,
menţionează pe "Neagoe vei vornic". Trebuie deai. îndreptată afirmaţia lui Iorga
(Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902, p. XCV), care pune ca urmaş al lui Mareş la
vornicie pe Gheorghe Drugănescu, căci după Mareş a venit Neagoe Secuianu, apoi
Radu Popescu - Şintescu şi abia al treilea urmaş a fost Gheorghe.
19 Radu Popescu, Istoriile, p. 140.
20 N. Iorga, Doc. priv. la familia Cantacuzino, p. 82, nr. XXXII.
21

Istoria Ţi:i.rii Romdneşti, p . 163.
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Bucureşti, bătîndu-i cu toege la scară 22• Şi de bună seamă cată să su
blinieze cronicarul, boierii, mai vîrtos cei din Mehedinţi "de necaz zicea
cîte un cuvînt împotrivă cu toţi", şi auzind ei aceste cuvinte "li s-au
nălucit precum banuLGherghe cu .ai lui .şi cu ceilantă b_oierime a ţărăi
făcură sfat într� dănşăi ca să omoare pe banul Mareş, pe Creţulescu şi
pă Şărban spătarul şi pă ai lor". Informează apoi omul Bălenilor că
Mareş a fugit la mănăstirea lui, Carnetul, din Lovişte, de unde a prins
să scrie lui Antonie Vodă şi partizanilor de la Bucureşti, vestindu-le
urzeala complotului. Vodă l-a chemat în Capitală şi le-a cerut celor
ameninţaţi să supună această chestiune în judecata divanului 23• După
şedinţa divanului, la care au participat, ca acuzaţi, Gheorghe Băleanu,
Hrizea Popescu, Ivaşco Băleanu, Staico vistier Bucşanu, Radu Ştirbei 24
şi alţi aderenţi, ce au tăgăduit totul, spunînd că le "iaste năpaste", i
s-a luat lui Hrizea vistieria cea mare, iar Ivaşco Băleanu a fost scos
din agie, "zicînd că nu trebuie să fie slujitorii pă mîna lor", dar acestuia
din urmă i s-a dat în schimb dregătoria de mare comis, locul de mare
agă fiind încredinţat unui Cantacuzin mai tînăr, Matei 25, ginerele lui
Gheorghe Drugănescu. Totodată, boierii învinovăţiţi au fost obligaţi de
Antonie Vodă "să meargă la ţară, să şează la casele lor, iar alt rău nu
le-au făcut", iar după puţină vreme "i-au ertat de toată vina lor şi i-au
învăţat să se părăsească de ce s-au apucata 26.
Din coroborarea ştirilor cuprinse în cronicile celor două partide in
luptă, rezultă mai întîi că Bălenii vor fi criticat, fireşte, cu asprime şi
răutate chiar, guvernarea abuzivă a partidei cantacuzineşti, dar de orga
nizarea unui complot serios nu erau capabili ; apoi că setea de răzbunare
a Cantacuzinilor a fost stîmpărată oarecum de măsuratul voievod moş
neag, Antonie Vodă din Popeşti, a cărui domnie lipsită de frenezia pu
terii absolute o mărturisesc toate izvoarele vremii 27.
Ţinînd seama de configuraţia divanelor putem afirma că aşa-zisul
complot şi dezbaterile asupra lui n-au putut avea loc în anul 1 670 "înainte
de toamna anului", după cum s-a scris 28, şi nici după expediţia contra
Nogailor, cum ar rezulta din cursul povestirii cronicarului prieten Bă
lenilor 29•
22

Radu· Popescu, Istoriile, p. 141.
Ibidem, p. 142.
2" In cronică, aceasta este arătat cu dregătoria de vistier mic, dar în acte din
11670 el iscăleşte "Radu Şterbeaiu vătavul de aprozi·', Arhivele Olteniei, II (1923),
p. 224-225, 464.
23

25
26

Ibidem.
Istoria Ţării Romdneşti, ed. 1960, p. 163.
27 Ibidem, p. 160 ; Mihai Cantacuzino banul (Istoria Ţării Româneşti, trad.
Sion, Bucureşti, 1863, p. 151) îl califică "foarte drept şi blind " ; A. Del Chiaro (Re
voluţiile Valahiei, trad. 1. Cris-Cristian, 1929, p, 81) îl numeşte "un domnitor bla
jin şi iubitor de pace". Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. C. Giurescu, Bucureşti,
il912, p. 55) şi cronicarul Neculce (Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. Iorgu Iordan.

Bucureşti, p. 126) il consideră fără dreptate "un om prost", interpretin d modestia,
sobrietatea şi bunătatea lui drept semne de simplicitate mintală.
2 8 Iorga, Despre Cantacuzini, p. XCV; Idem, Istoria Românilor,
VI p. 274.
29 Radu Popescu, Istoriile, p. 140. Cel care a studiat atent mărturiile epocei şi
a stabilit că Hrizea a fost inlocuit cu Papa pe la sflrşitul anului 1669, după "com
plot" este C. Giurescu (Studiul cronicelor muntene, Bucureşti, 1908, p. 40-41).
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Hrizea Popescu apare cu dregătoria de mare vistier pînă la sfîrşitul
lui octombrie st. v. 1669 30• Ultimul act ce-mi este cunoscut este zapisul
din 29 septembrie 1669, iscălit de Mareş, Radu, Şerban şi "Ivaşco vei
agă" 31. Un hrisov din 31 octombrie st. v. 32 nu cuprinde in înşiruirea
dregătorilor pe aceea de mare vistier, astfel că nu se ştie dacă la acea
dată Hrizea mai ocupa această demnitate sau ea era fără titular. In acest
divan întîlnim însă, printre ceilalţi divc:,liţi, pe Papa Grecianu vel comis
şi Tudoran Vlădescu vel pitar. Cel dîntîi a ocupat funcţia de mare vistier
după Hrizea, iar cel de al doilea a trecut în demnitatea de mare agă, pe
care la 29 septembrie o ocupa Ivaşco Băleanu. Este de presupus că nu
s-a putut numi, după 29 septembrie, un mare vistier în locul Hrizii, care
să fie îndepărtat după aproximati\' 40 zile cu Papa Grecianu, în conse
cinţă : sau Hrizea era încă deţinătorul vistieriei sau dregătoria era va
cantă la 31 octombrie 1669. Intr-un zapis din 14/24 noembrie, adresat lui
"Radu vătaf za aprozi sin Tudor cluceru ot Izvor", subscriu ca martori
şi lvaşco vel comis, Tudoran vel agă J.'l. Rezultă că la această dată sfatul
domnesc avea o compoziţie nouă, cu Papa Grecianu la vistieria mare,
fapt pe care îl confirmă şi hrisontl lui Antonie Vodă, din 16.'26 noiem
brie 1669 3". In arest divan şi în cele următoare 3·\ locul lui Tudoran Vlă
descu de mare pitar este deţinut de Coruia.
Prin urmare, ,.complotul(( s-a petrecut sigur in toamna anului 1669,
între 30 septembrie şi 13 noiembrie st.v.
După înlăturarea lui Hrizea din divan, cel mai serios partizan al
banului Băleanu, dominaţia Cantacuzinilor se va face mai simţită. Din
tre boierii divanului, la inceputul anului 1670, unul singur - în afară
de lvaşco Băleanu - se pare că nu era în graţia conducătorilor gru
pării, Radu Popescu mare vornic, care se înrudea cu cunoscutul
Alecseanu 36• Radu şi cu fiul său, Şerban, făcuseră parte din nu
meroasa solie care a obţinut la Larissa tronul muntean pentru An30 După : Lista dregii.torilor din sfatul domnesc al Ţării Româneşti în seco
lele XV-XVIII, fn ,,St. şi mat. de ist. medie", IV, 1960, p. 574. Nu pot indica in ce

fond se găseşte documentul respecti\·. fiindcă lista n-are nici un fel de trimiteri.
Actul pe care il cunosc şi la care trimit in nota următoare, cu această dată, nu
cuprinde dregătoria de mare vistier.
31 Em. şi 1. Vîrtosu, op. cit., p. 3. nr. 1.
J2 Arh. Stat. Buc .. M-rea Cozia, 118. Inedit.
33 Acad. Rom., ms. 1449, p. 142-143. Inedit.
3'• Arh. Stat. Buc., Mitropolia Bucureşti, pac. XCII/2. Inedit.
35 Documente din 18 noiembrie (Acad. Rom., ms. 3683, f. 156-159), 22 no
iembrie (Arh. Stat. Buc., Mitropolia Bucureşti, LVII/20), 7 decembrie (Acad. Rom.,
]'ac. CXCVII/88). Inedite.
36 Inedit, din 6 martie 1684 (Arh. St�t. Buc., Copii de acte particulare), din
care se desprinde că· Ioniţă comisul. fiul lui Alecsandru Alexeanu, era nepotul lui
Rodu Popescu fost mare vornic. De altfel Popescu şi Alexeanu au proprietăţi ve
cine prin mahalaua Colţei, iarăşi o i ndicaţie că se înrudeau. In ce fel, nu se poat�
şti precis. S-ar pute:.� ca Stanca. soţia lui Alexandru şi mama lui Ioniţă (Rev. pt.
i.,l., a rch. şi fil., X (1909) p. 207) să fi fost fiica lui Radu Popescu.
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tonie Vodă 37. După aceea, Şerban pribegeşte în Moldova 38, probabil for
ţat de Cantacuzini. Tatăl său este întîmpinat ultima oară în divan, la
28 martie/7 aprilie 1 670 3!', iar la 1 3i23 aprilie "0 se constată prezenţa
unui mare vornic nou, în persoana lui Gheorghe Drugănescu "1, cunoscut
prin cuscrenia lui cu Cantacuzinii. Gheorghe fusese pînă acum mare
paharnic şi avansînd la vornicie dă posibilitatea lui Vîlcu Grădişteanu,
socru cantacuzinesc, să se ridice de la treapta de mare sluger la păhăr
nicie. Dar se mai observă încă ceva : Gheţea mare clucer, alt socru can
tacuzinesc, prezent în divanul din martie 1 670, dispare din cel de la
13 aprilie s.v. lăsînd locul de ducer lui Pană Părdescu, fost pînă
acum stolnic, rubedenie cu Cantacuzinii, iar la demnitatea de mare stol
nic saltă Ivaşco Băleanu, lăsînd dregătoria de mare comis liberă , aşa
cum se desprinde din hrisovul de la 1 3 aprilie.
Un fapt care a indispus. în anul 1 6 70 partida cantacuzinească şi
pe domn a fost fuga călugărului Silivestru de la Snagov în Transilvania
lui Apaffy. După înfăţişarea în divanul cel mare de la 30 aprilie 1669
şi condamnarea la moarte, transformată în surghiun şi călugărie, Stroe
fu închis şi apoi dus la Snagov cu acea regizură specială. Relativ la
timpul pe cînd se găsea închis în Bucureşti ni s-a păstrat un preţios act
inedit, prin care Antonie Vodă confirmă lui Tudoran mare pitar şi ve
rilor lui stăpînirea peste un vad de moară în Argeş, în hotarul Izvora
nilor, cumpărat de la mănăstirea Vieroşi, cu 75 de ughi, în zilele lui
Matei Basarab, dar banii nu s-au plătit decît în vremea lui Radu Leon,
cînd Tudoran singur i-a numărat în mîna lui Stroe vornicul Leurdeanu,
cititorul m-rii Vieroşi. La începutul domniei lui Antonie, Tudoran are
pîră la divan cu văduva lui Pîrvu vistier Vlădescu şi fiul ei, Şerban
postelnic, care susţineau că şi Pîrvu fusese printre cumpărători. Tudoran
ceru voie domnului să ia mărturia lui Stroe. La 1 7/27 iunie 1 669, deci
cu o zi înai nte de emiterea hrisovului prin care se vesteşte public ho
tărîrea sfatului domnesc din 20/30 aprilie. porunca domnească glăsu
eşte : "Iar cîndu au fostu acum, în zilele Domnii meale, fiindu Stroe
37 Pseudo-Căpitanul
Filipescu,
Istoriile
Domnilor
Ţării-Romdneşti, ed.
N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 160-161, nota 1. Ei iscălesc : "Radu banu ; Şerban
căpitanu Popescu".
38 Inedit
din 29 noiembrie 1671 (Arh. Stat. Ruc., Episcopia Buzău, cond.
nr. 3, f. 528), in care se spune limpede că la acea dată "Şerban log. se găsea pri
beag la ţara Moldovei", tatăl său murise de curind şi ginerele său Nedelco pah . .
căsătorit cu Dumitrana, fiică-sa, aranja pricina unor datorii rămase pe urma Ra
dului Popescu. Acest Nedelco pah. pare a fi feciorul lui Mirică pah. Boteanu cu
Stanca, fiica lui Dumitru Dudescu vel vornic. (Arh. Stat. Buc., M-rea Banu, con
dica nr. 144, p. 1 1-14. Inedit).
39 Gen. P. Vasiliu- N ăsturel,
Genealogia Năsturelilor, în Rev. pt. ist., arch. şi
filologie, XII (1912), p. 61.
�o Arh. St. Ruc., M-rea Dealu, pac. XXII/20. Inedit. După Lista citată p. 568)
ultima apariţie a lui R. Popescu este la 1 aprilie, iar a lui Gheorghe Rodoş-Drăgă
nescu la 11 aprilie 1670. In listă nu se stabileşte identitatea intre Gheorghe din
Drugăne!,;ti, (nu Drăgăneşti cum e transcris, p. 576) vel comis (1665-16 7) şi Gheor
ghe Rodoş, socotindu-se două persoane diferite, cind in realitate e una.
u Confundat de
N. Iorga (Cronicele muntene. Intiiul memoriu. Cronicele
din secolul al XVII-lea, in An. Acad. Rom., t. XXI, p. 340) cu Gheorghe Băleanu.
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Pană Negoescu şi Antonie Vodă din Popeşti, domnitor al Ţării Româ
neşti intre 1669-1672, ctitori ai Mănăstirii Tirgşor.
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vornecul la î nchisoare şi ajungîndu-1 vreame dă pierzare pentru fapta
lui, iar Tudoran pitar pohtit-au la Domnia mea, rugîndu-să ca să trimiţ
Domniia mea un boeariu la Stroe vornec să mărturisească pentru acei
bani. Şi am trimis Domniia mea pre Ghidul părcălab şi fiindu mulţi
boiari strtr.şi, mărturisit-au Stroe vor. că nici un ban dă la Pîrvul vist.
n-au luat, fără numai ce au luat dăla Tudoran pitar ughi 75" 42.
Rezultă că trimiterea lui Stroe Leurdeanu la Snagov s-a petrecut
după 1 8/28 iunie 1 669. Aici călugărul Silivestru, bătrîn neastîmpărat şi
dornic de lume, n-a rămas decît un an de zile, reuşind să-şi arunce ne
dorita-i rasă, cu comănacul respectiv, şi să fugă, ajutat de "Matei fii
f:ău", care "au gătit oameni rumăni de ai lor şi pen meşteşug au luat
pă Stroe vornicul şi I-au trecut în Ţara Ungurească"43. Această evadare
a Leurdeanului s-a întîmplat în septembrie 1 670, căci el trebuie să fie
marele boier despre care Sibienii scriau lui Apaffy, la 26 septembrie
1 670, că "a ieşit pe la Vamă din Ţara Românească, cu soţia şi copilul
său" _,.,. şi pe care, la 29 septembrie, ei il trimeteau princepelui ardelean,
care îl ceruse t.5.
Dacă ţinem seama şi de faptul că tocmai în această vreme Antonie
Vodă şi mulţi dintre dregătorii săi se aflau în Bugeac "la oaste" în con
tra Nogailor t.6, ne explicăm cum Matei spătarul "7, fiul lui Stroe, a
putut pune la cale fuga.
Toate intervenţiile "8 făcute de Antonie pe lîngă Apaffy pentru
cxtrădarea ori măcar judecarea fostului călugăr, au rămas infructuoase,
<.:ăci Stroe îşi petrece zilele peste munţi pînă cînd aude că Antonie Vodă
a fost mazilit şi domnia s-a dat lui Grigore Ghica. Atunci "îndată au
purces de s-au dus la dînsul la Odrii, spuindu-şi patimile şi nevoile ce
au tras" "9• Domnul, din cauza căruia neostenitul bătrîn suferise atîtea,
revenit în scaun porni o aprigă prigoană în contra partidei Cantacuzi
nilor, şi îşi luă asupră-şi toată vinovăţia şi răspunderea crimei de la
Snagov, răzbunînd pe călugărul fără voe. Un zapis contemporan inedit
spune : "Deci Gligorie Vodă au mărturisit în tot divanul, cum că nu
42

Arh. Stat. Buc., Mit1'0polia Bucureşti, pac. XCTX/54. Inedit.
Radu Popescu, Istoriile, ed. 1963 . p. 148.
4" N. Iorga, Socotelile Sibiiului, in An. Acad. Rom., s. Il, t. XXI, Bucureşti.
1899, p. 283. Nu ne putem explica de ce autorul schimbă data de "26 (septembrie
1670)", cu "26 ianuarie 1671 ", căci înscăunarea face parte din pasajul destinat
anului 1670.
t.5 Idem, ibidem ; Idem . Despre Cantacuzini, p. XCVI.
46 I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirii
Colţea, Bucureşti 1941. p. 30, 31 nr. 14. 37. nr. 17.
H La 16 martie 1670, Antonie Vodă poruncea lui Matei spătarul, fiul lui Stroe
vornic, să dea lui Tudoran vel agă scrisorile moşiei Slănic de jos-Muscel pentru
care s-a judecat cu Tudoran, şi-a primit banii, dar nu i-a dat zapisele (Arh. Stat.
Buc., Mitropolia Bucureşti, pac. CIX/15. Inedit. De bună seamă, cu tatăl a fugit şi
feciorul. Cu revenirea lui Ghica, revin şi ei în ţară. Matei ocupă demnitatea de
mare comis (Arh. Stat. Buc., M-rea Mislea, ·condica nr. 465, f. 55 v. 56 r. Inedit).
48 Din 10 şi 28 aprilie 1671 (cf. Torok-Magyarkori Allam Okmanytar, vol. V,
p. 21-23, 25-26, apud Iorga. Doc. Cant., p. XCVI-XCIX) şi din 27 iunie (A. Ve
ress. Documente... , XI. p. 130-132. nr. 99).
49 Radu Popescu, Istoriile, ed. 1963, p. 148.
43
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dinsul Costandin pah ., nici i-au prădat pre pîra lui, ci ca

un Domn au făcut cum au vrut"

50,

J)p

ai ci pare limpede faptul că Constantin Cantacuzino, viitorul
:-.lolnic· :;;i cronicar, n-a putut "să să fi împreunat cu Gligorie Vodă şi,
a\'ind vorbă pentru moartea tătăne-său, să-i fie arătat aceale răvă
�l'lt>" ''' şi deci toată povestirea cu judecata !mpăratului, la Viena, şi
ptllll'rt'O lui Ghica la închisoare rămîne o simplă poveste a lui Ion
:\'c·ndt·e ''� ,.iar ale cui vor fi fost (răvăşalele acelea), Dumnezeu ştie" 53.
Dupii expediţia contra Nogailor, divanele prezintă aceeaşi alcă
tuin·. l'ini'i la sfîrşitul domniei lui Antonie nici un partizan al Bălenilor
11- u putul pi'itrunde în sfatul domnesc. Ba mai mult, după dispariţia din
d1' 1111 a lui Pană Părdescu M, demnitatea de mare clucer, lipsită de ti
tulm· \Tt'o �ase luni de zile 55, fu ocupată în august 167 1 56, de cunoscu
tul socTU al lu i Şerban, Gheţea. Faptul că dregătoria n-a fost încredin
\11111 l'lli\'a atîta vreme, ar pleda pentru o rezistenţă a Voevodului la pro
p1111l'l'l'n puternicilor boeri. Dar pînă la urmă, Antonie a cedat, mai ales
�:inclindu-�e că se aproprie sorocul celor trei ani de domnie şi pentru
•• rt > co n fi rm are se cereau bani şi influenţe.
In domnia lui Antonie, Cantacuzinii cu ai lor şi-au rotunjit fru
mu:;;l'l averile. La 10/20 mai 1 669, Şerban primea în dar de la Radu
!'\ihlurel al doilea logofăt un loc cumpărat de la Stroe Leurdeanu cu
1 00 ughi 57• La 7/1 7 august i se confirma de Domn stăpînirea muntelui
,.Buceaciul" 58, iar la 1 7/27 iulie 1 670, bătrîna mamă a CantacuzinilOli
l'lltnpăra moşie în Orboeşti-Ialomiţa 59. In acelaşi an, la 6/16 august,
Antonie considerînd că Şerban "se află şi pe lîngă Domnia Mea gata
in toată vremea cu slujbă dreaptă şi curată şi se nevoiaşte cu tot su
fletul necruţîndu-şi vieaţa de slujăşte Domnii meale şi ţărăi" , îi dă
rueşte 30 stj. loc din livada domnească, ce se află "den susul oraşului,
impotriva mănăstirii lui Mihaiu Vodă" 60• In primăvara anului următor,
50
o!

Inedit. Arhiva Eforiei Spit. Civile, Condica m-rii Berislăveşti f., 33 v.-34 r.
Radu Popescu, Istoriile, p. 140. Despre călătoria stolnicului Cantacuzino la
Viena cf. şi M. Cantacuzino banul, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucu

reşti, 1902 . p. 208, 292.

52 Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. I. Iordan, p. 125.

6.1 Radu Popescu, Istoriile, p. 140.
M Intilnit ultima oară la 18 ianuarie 1671 (Inedit. Ac. Rom., pac. CLXXXIV/2).
La 9 octombrie 1670, fiind mare clucer, îşi face diata. lăsînd soţiei a doua, Ilina,
:satele Slăvileşti şi Roşiani-Romanaţi, iar toate celelalte rămasuri le lasă lui Matei,
fiul său din prima căsătorie (Arh. Stat. Buc., M-rea Bistriţa, pac. LXIV-340). Printre
martori e şi Ivaşco Băleanu vei stol. Rezultă că Pană a mai trăit după redactarea
ctiatei 3 luni.
55 Inedite din 22 februarie (Arh. Stat. Buc., Bradu, pac. I bis/16) . 3 iulie
(Arh. Stat., Radu Vodă, XLIII/19), confirmă această situaţie.
56 Cf. Lista, p. 58.
57 N. Iorga Doc Cant. p. 243-244.
58 Arh. Stat. Buc., Cotroceni, pac. XIX/5.
59 Ac. Rom., ms. 2756, f. 22 v. La 13j23 iunie, Elena Cantacuzino libera din
rumănie pe Dragomir Cuciul "pentru multă slujbă dreaptă" (Ac. Rom., pac.
CLXXXIV/6. Inedit).
60 Arh. Stat. Buc., Cotroceni, XXVII/2 ; e:f. şi Iorga, Doc. Cant., p. 245-6.
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Neagoe Secuianul, cel însemnat la nas, vinde vrăjmaşului său Şerban
Cantacuzino moşia Bărbăteşti-Teleorman 6!. Tot în domnia lui Antonie,
Cantacuzinii refac biserica mănăstirii Comana li2•
Mareş Băjescu obţinu la 23 mai st.v. 1 669 confirmarea milei dom
neşti de 100 bolovani sare pe an pentru mănăstirea Cornetul63; a doua
zi i se acordă "vinăriciul domnesc" din satul Rădăcineşti 64, iar a treia
zi obţine şi scutirea a zece oameni de pe moşia Copăceni-Argeş de orice
dare 65, La 1 9/29 iunie se dă poruncă boerilor hotarnici să-i aleagă mo
şiile Ciolăneşti şi Ueşti d in Teleorman 66, şi i se dă hrisov de întărire
la 1 5/25 ian. 1 670 67• După cîteva cîteva zile cumpără cu 100 ughi moşia
Pînteştii (Băneasa) de pe Colentina, de la Anca, văduva agăi Jipa din
Mîrşa 6H, iar la 31 dec ./ 10 i an. 1672 îşi apropie cu 190 ughi şi "cîte un
posta\· granal coţi zece" moşia Zgîrîiata-Ilfov 69.
Radu Creţulescu înalţă în 1 669 şi înfrumuseţează cu pictură bună
bisericuta din satul Rebegeşti-Ilfov 70, pe cînd cumnatul său Tudoran
din Aninoasa-Muscel, mare pitar şi apoi mare agă, îşi lărgeşte cu stă
ruinţă latifundia. La 13/ 23 iunie 1 669, Vodă îi confirmă stăpînirea peste
nişte rumîni din Sălătruc-Argeş, cumpăraţi de la Radu Popescu mare
vornic 71, iar după patru zile i se recunoaşte stăpînirea peste vadul de
moară de la lzvorani 72• In 1 670, Tudoran vel agă cumpără moşie din
Orjea-Dîmboviţa 73, iar în 1671 la Vlădeşti 74• Printr-un întins şi frumos
hrisov, Antonie Vodă îi întăreşte stăpînirea cumpărăturilor de pămînt
făcute în Boteni-llfov, Izvorani-Muscel, cum şi a numeroşilor rumîni
şi ţigani, cu arătarea preţului fiecăruia pe cap 75.
1 se confirmă şi lui Vîlcu Mogoşescu mare paharnic, socrul lui
Mihai Cantacuzino, dreptul de stăpînire peste o parte din moşia Ulmcni
Teleorman 76, pe cînd ginerelui i se dăduse un act asemănător pentru
moşia Româneşti de pe Argeş i7.
61 Gen. P. V. Năsturel in Rev. pt. ist. etc., p. C4, observăm că Neagoe este
citat vel clucer, lucru eronat; cf. şi G. Patra, art. cit.. p. 302, unde este menţionat
"vornic".
62 Al. Lepădatu, Miiniistirea Comana in : Bul. Corn. Mon. Ist., 1. (1908) p. 13
1;3 Inedit. Spit. Civ., neinventariat.
64 Inedit. Ibidem. Hrisov din 24 mai st. v.
65 Inedit. Ibidem. Hrisov din 25 mai st. v.
li6 Inedit. Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, LXXVIII/4.
67 Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, CXXXIX/34 ; citat şi la Grecianu, Ge
nealogiile, II, p. 84.
68 Inedit.
Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, LXXXIV/1 , zapis din 19/29
ian. 1670.
w Inedit. Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, LXXXIV/1
copie veche.
70 Em. E. Kretzulescu, Istoricul bisericii din Creţuleşti-Miiniistirea, in "BuL
Corn. Mon. Ist.", XXVII (1934) p. 190-191.
71 Arh. Stat. Buc., Mitr. Buc., CXXV/2.
72 Inedit. Idem, ibidem, XCIX '54, din 1 7/27 iunie.
73 Inedit. Acad. Rom., ms. 417 3, f. 1, din 17 martie 1670.
71 Inedit. Acad. Rom., ms .cit., f. 1 v., zapis din 4/14 mai 1671.
7 :; Inedit. Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, XCIV/21, secţia istorică, doc. din
6/16 septembrie 1671.
70 Inedit. Arh. Stat. Buc., Sărindar, 111,'6, act din 14/24 septembrie 1 671.
7 7 Acad. Rom., pac. CXCII/51.
,
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I>in a('este cîteva mărturii reiese setea de forţă şi bogăţie a unora

clirilrl'

dregătorii lui Antonie Vodă, pe care ei îl considerau un figurant

In dornnil'. In timp ce gruparea atotputernică îşi îngăduia să facă abu
;uri �i cheltueli mari, ea socotea că Domnul trebue să fie o "umbră
cit• Domn" IR, căruia "atîta îi scurtase toate veniturile, cît nici dă mîncare
nu era sătul şi dă băutură, că-i da cît vrea ei : . . . , vin îi da împuţit
l"i trimitea cu urcioarele în tirg Antonie-Vodă şi fie-său Neagul Vodă cu

bani refeneă, dă cumpăra vin de bea ; ci da fie-său mai mult la refeneă,
căci î i zicea tată-său că el are doamnă şi coconi, ci să d ea mai mult" 79.
Cronicarul Neculce stabileşte chiar sumuliţa ce era rezervată Domnului
"nafacă lui pre dzi de cheltuială, cite zăcea potronici�� so.
Se prea poate ca o parte din conţinutul cronicelor să fie real, i n
ceea c e priveşte tutela meschină sub care fusese pus Antonie Vodă, dar
un lucru uită să menţioneze cronicele că dacă n-ar fi fost acest Domn
"ticăit", Ţara Românească ar fi cunoscut, sub un domn "tare" , îndemnat
de nişte sfetn ici ambiţioşi şi răzbunători, o epocă de silnicie, închisori,
violenţă şi ,·ărsare de sînge, cum avea să fie aceea a succesorilor blîn
dului Antonie din Popeşti.
2. Legăturile cu vecinii. La 9/19 aprilie 1669,81 poporul vedea in
trînd în Bucureşti un domn nou, în persoana blajinului şi înaintatului
in vîrstă 82 Antonie vornicul din Popeşti-Prahova sa, bărbat cu lungă
experienţă, cu legături şi un trecut plin de cinste şi pietate. Trăsătura
psihică principală a acestui bătrîn Voievod era bunătatea şi toate actele
domniei lui păstrează urma acestui ales sentiment, fie că ele se referă
la lucrurile din lăuntru sau la cele externe.
7M "Princeps erat umbra Principis", cum cu răutate îl descrie italianul Del
Monte (Historica relatia de Statu Valachiae 1679 - 1688 in "Magazin istoric", voi.
V, p. 35), deoarece călugărul catolic nu putea suferi pe Cantacuzini, in special pe
Şerban, care ajuns domn a deslănţuit o adevărată prigoană contra catolicilor din
ţară (N. Iorga, Istoria Românilor prin călători, vol. II, ed. II, Bucureşti 1928, p. 3 1).
79 Radu Popescu, Istoriile, ed. 1963, p. 143.
80 Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. Iordan, p. 126.
81 Istoria Ţării Româneşti, ed. 1960, p. 160 ; G. Şincai, Chronica, III, ed. II,
p. 163 ; Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, vol. VI, p. 19. Primele acte in 
terne, ce cunosc pînă acum, emise de Antonie Vodă, sint o carte domnească dată
m-rii Tismana şi egumenului Petronie, la 17/27 aprilie 1669, confirmindu-i niste
privilegii şi o altă carte, din aceeaşi zi, prin care întăreşte mănăstiri} Bistriţa
iarăşi nişte privilegii vechi (Arh. Stat. Buc., M-rea 1'ismana, pac. IX/43 ; Idem

M-rea Bistriţa, III/312).

82 Bătrineţea lui e atestată, pe lîngă
cronici, şi de diferitele liste domneşti,
în care este citat : "Antonie Vodă Bătrînul" (Hurmuzaki-Murnu, Documente gre
ceşti, vol. XIII, Bucureşti 1914, p. 308). In pomelnicul m-rii Ţinţăreni, Dionisie
Eclisiarhul scrie : "Antonie Voievod acesta scrie Ia hronograf că au fost om bun"
(Arh. Olteniei, VIII (1929) p, 210). Şi chipul său, zugrăvit mai ales in unele aşe
zăminte istorice brincoveneşti, apare in această fază tîrzie a vieţii.
8 3 I n tre boierii Popeşti din Prahova şi boierii Popeşti din Ilfov, dintre care
face parte şi Radu Popescu cronicarul, nu există inrudirea pe care caută s-o
arate C. V. Obedeanu (.4.rh. Olteniei,, III (1924), p. 525). Cu atît mai mult nu este
nici un fel de legătură, cum susţine G. M. Ionescu (lstoria Mitropoliei Ungrovla
hiei, vol. II, Bucureşti 1914, p. 39) între Antonie din Popeşti şi Antonie Ruset,
consideri ndu - i ca fiind una şi aceiaşi persoană.
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Antonie Vodă primea, în martie 1 669 84, insemnele domniei la Ie
nişer (Larissa, capitala Tesaliei) şi nu la Adrianopol, fiindcă Sultanul se
stabilise acolo, ca să urmărească mai de aproape lungul război pe care
Poarta il ducea cu veneţienii pentru alungarea completă a acestora din
insula Creta, important punct de popas pe drumul comercial meditera
nian. De aceea, pînă avea să se sfîrşească această acţiune militară, în
sud, turcii nu vor putea întreprinde o alta în ţinuturi limitrofe cu Ţara
Românească, şi Antonie Vodă se va bucura de o cîrmuire oarecum scu
tită de grijile şi exigenţele unui război purtat în vecinătatea Principa
tului muntean.
După terminarea războiului din Creta însă, fapt petrecut în toamna
anului 1669 85, turcii vor căuta să rezolve cu armele chestiunea ucrai
niană. Atît pregătirile războiului cît şi războiul însuşi, purtat de puterea
suzerană contra Poloniei, vor creea în Principate o serie de greutăţi,
pe care atît Antonie Vodă cît şi colegul său din Moldova, Gheorghe
Duca, vor căuta să le învingă.
I nlocuit de Sultan, la 2/1 2 mai 1666 8G, cu Iliaş-Alexandru, învi
mlit că s-ar fi î nţeles cu tătarii contra contra turcilor 87, Duca a plecat
cu familia la Constantinopol, de unde luptă pe toate căile să-şi reia
scaunul 88. Plecînd Sultanul la Ienişer (Larissa) în vara anului 1 668 89,
se strecură şi el în Tesalia, aproape de tabăra lui Mohamed IV, şi reuşi
să cîştige iarăşi domnia Moldovei pe la 20 noiembrie 1 668 s.n. oo. La
cîteva luni, tot la Ienişer, boierimea munteană, hotărîtă să scape de
84 J.

Hammer-Purgstall,

Geschichte

des

osmanischen-Reiches,

trad.

franc.

J. Hellert, vol. XI, Paris 1838, p. 268, indicîndu-se " 1 3 martie·' ; Hurmuzaki Frag
mente, I I I ,

p. 276, menţionînd "28 martie" .
M. Iorga, Geschichte des osm. Reiches, vol. IV, Gotha, 1Dll, p. 132-133.
M(; Pseudo-Neculai
Costin, Letopiseţele Ţării Moldovei, t. II, ed." KogăLni
ceanu, Bucureşti, 1 872, p. 6. La 15 mai, De la Haye, ambasadorul Franţei la Poartă,
raporta că Duca a fost inlocuit de cîteva zile cu un grec (Hurmuzaki-Tocilescu
Odobescu, Documente, Supl. I 1, p. 250, nr. CCCLXVII ) . Raportul lui Gremonville,
agentul francez la Viena, anunta regelui. la 29 iulie, depunerea lui Duca, dar vor
bea şi de un plan al Sultanului, prin care se urmărea să se aşeze in locu-i un
caimacam turc (l. Hudiţă, Re cuei l d e documents concernant l'histoire des Pays
Roumaines, tires des archives de France XVI-e et XVII-e siecles, Iaşi 1!)29,
p. 144-145, nr. 185).
87 La 4 iulie 1666, Cornaro raporta din Viena dogelui că Ali paşa din Si
listra, însoţit de ostaşi munteni şi moldoveni, a primit ordin să plece contra ha
n ului tătarilor, care a fost înlocuit · (Hurmuzaki, Documente, IX 1, p. 241,
nr. CCCXXXI ) . Cei doi învinuiţi, Duca şi hanul, plecau în acelaşi timp din scaun.
88 La 15 ian. 1667, De la Haye raporta din Constantinopol regelui francez
că nu sint şanse pentru repunerea lui Gheorghe Ştefan în scaunul Moldovei, căci
Duca, detronatul recent, are mulţi prieteni şi luptă să-şi reia locul (Hurmuzaki
Tocilescu-Odobescu, Documente, Supl .I 1, p. 250-251, nr. CCCLXVIII) .
89 J. Hammer - Purgstall, op. cit., XI , p. 276.
90 Raportul din 25 noiembrie 1668 s.n., trimis de ambasadorul De la Haye
marchizului de Lionne, prin care-i vesteşte că Iliaş Alexandru, cel numit cu doi
ani in urmă domn in Moldova de marele vizir, a fost inlocuit acum citeva
zile cu Duca, dorit şi stimat de toţi (Hurmuzaki etc., Documente, Supliment 1 •
p. 255 nr. CCCLXXVIII.
85
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uşuraticul Radu Stridiariu 91, reuşea să cîştige tronul pentru vornicul
Antonie din Popeşti . Cei doi \'Oievozi , căftăniţi în Tesalia, vor păstra
raporturi de bună vecinătate în tot timpul domniei lor.
La Cazaci, moştenirea cunoscutului Bogdan Chmielnicki va reveni
în 1 665 unui hatman brutal şi ambiţios, Petru Doroşenco. După o pe
rioadă de oscilaţie între moscoviţi şi poloni, el s-a hotărît să ceară pro
tecţia Porţii la 1 0 august 1 668, iscălind nişte "Capitulaţii", în 1 6 arti
cole, prin care se obliga să urmeze întocmai poruncile şi planurile
suzeranului !12• După un an, la 26 august 1 669, Doroşenco trimitea cîte
o scrisoare sultanului şi marelui \'i zir, din tabără de la Uman, cerîndu-le
protecţia !J:l. Pe lîngă sceptrul şi tuiul respectiv de sangiac-beg, unul, nu
două cîte se dădeau voievozilor români, el avea să primească şi un con
tingent de 6 .000 de oamen i conduşi de un ceauş.
După încheierea păcii din Candia (septembrie 1 669), pace care a
impresionat neplăcut pe imperiali 9", prin condiţiile favorabile pentru
Poartă, smulse de diplomatul grec Panaiot Nikusios, vizirul Koprlilii
a început imediat pregătirile unor noi expediţii războinice.
Pînă ce ele să se producă, Antonie Vodă şi Gheorghe Duca vor fi
obligaţi să facă, împreună cu paşa de la Silistra, o expediţie în contra
tătarilor nogai, în toamna anului 1 670. Aceşti tătari fuseseră aşezaţi de
vizirul Ahmet Kopriilii, prin 1 666, în Bugeac, formîndu-se un voievodat
al nogailor, care va atîrna direct de turci, iar nu de hanul Crimeei 95.
Dar aceşti nogai, trăind într-o continuă goană după j af în ţinuturile
mărginaşe, vor provoca repetate plîngeri din partea domnilor noştri l a
Poartă ş i pînă l a urmă, aceasta Y a încu\·iinţa o intervenţie armată a
�� In anul 1 670 Iliaş-Alexandru se stinge din
viaţă la Tarigrad, lăsind în
urmă un fiu, Ştefan (Const. C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. 111-1, p. 120). In
legătură cu logodna acestui Ştefan cu Catrina, fiica lui Gheorghe Duca, cronica
rul Radu Popescu dă o plăcută descriere a serbărilor ce au avut loc la Bucureşti
"în dial de spre Mihai-Vodă, în drumul Cotrocenilor", cu "pehlivani " , printre care
şi unul "hindiu harap, carele făcea jocuri minunate şi nevăzute pre locurile
noastre" (Istoriile Domnilor, ed. 1963, p . 135). Nunta acestor logodiţi ar fi avut lor
tocmai în 1681 (Iorga, Studii şi doc., IV, Bucureşti, 1902, p. CCCIII).
>n Hurmuzaki, Documente, V-1, p. 75
76, nr. LXXXVII. La 24 iulie 1668
era aşteptată să sosească în Iaşi o solie a lui Doroşenco, probabil în drum spre
Adrianopol (N. Iorga, Acte şi fragmente, vol. 1, Bucureşti, 1895, p. 291) Pentru
cE'le ce se petreceau la cazaci în acest timp, cf. şi scri�area diacului Matei din
1 0 iunie (A. Veress, Documente privitoa1·e la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţiirii
Homâneşti, vol. XI, (1661-1690), Bucureşti, 1939, p. 86-91.
93 Hurmuzaki, Doc., V-1, p. 77-79, nr. LXXXVIII-IX.
94 Scrisoarea lui Sagredo către
Doge, din 5 octombrie 1 669 (Hurmuzaki,
Documente, XI-1, p. 215, nr. CCXCIV).
95 J. Hammer, op. cit., p. 233 ; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi
Cetăţii Albe, Bucureşti 1 899, p. 230-231. Hanul Mohamed Ghirai fu înlocuit de
Aadil Ghirai, fiindcă nu mersese în persoană în expediţia din 1664 şi pentru că
atacase pe nogmi din Bugeac. La 4 iulie îndepărtarea se consumase (Hurmuzaki,
Documente, XI, p. 24).
-

.
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celor doi voievozi, însoţiţi şi de serascherul de Silistra 00• Menţionînd
acest fapt, cronicarul scrie că " I ntr-aceste vremi venit-au şi lui Antonie
Vodă poruncă să meargă la oaste la Bugeac, să scoată pe nohai den
Bugeac şi den hotarăle Moldovei, că să înmulţise şi făcea multe reale şi
bugegenilor şi moldoveanilor" 9i.
Pentru a stabili data cînd s-a produs această expediţie românească
în Bugeac, dată incertă pînă acum, ne vom servi de două documente
interne. Unul este o carte de hotărnicie dată de judeţul bucureştean
Dragotă, cu pîrgarii oraşului, la 20/30 noiembrie 1 670, în care se afirmă :
"Iar cînd au fost acum în zilele Măriei Sale domnu nostru, Io Antonie
Voevod, fiindu Măriia sa la oaste şi rămăindu aicea, în scaunul Măriei
sale ispravnic dumnealui Mareş vel ban . . . 98. Informaţia acestui act
apare incompletă, deoarece nu se arată în ce parte a plecat Antonie cu
oastea. Ea este întregită prin al doilea act, dat de Grigore Ghica la
3/1 3 mai 1 67 2 99, în legătură cu aceiaşi chestiune, în care se menţionează
judecată făcută anterior "cînd au fost în zilele lui Antonie Vodă, pre
vreme ce au mers la oaste la nohai" .
Examinînd alte documente interne c e n e stau la îndemînă, con
statăm că Antonie Vodă dă o carte domnească la 30 aug. /9 sept.
1 6 70 100, apoi urmează o perioadă de două luni şi jumătate lipsită de
orice act emanat din cancelaria voievodului, căci abia la 1 8/28 noiembrie
apare o poruncă domnească prin care Antonie Vodă acordă privilegii
mănăstirii Mărculeşti de pe Mostiştea, zidită de Dona Pepano "vel că
mănariu" iO l
De aceea, campania lui Antonie şi Duca contra nogailor din Bu
geac s-a petrecut între 1 septembrie şi 1 5 noiembrie 1 670, admiţînd că
Hurmuzak:i (Fragmente zur Geschi ch te der Rumanen, t. III, Bucureşti,
p. 271) menţionează o expediţie a domnilor români şi a paşei din Silistra
făcută la începutul anului 1668 (scrisoarea lui Casanova anunţă la 26 februarie
acest lucru), dar aceasta nu este expediţia la care ia parte şi Antonie Vodă, de
oarece el nu era Domn la această epocă, aşa că este de rectific:J.t afirmaţia lui
N. Iorga (Istoria Românilor, vol. VI, p. 285) : "Si Antonie Vodă primi ordinul
"să scoaţă pre nohai den Bugiac... ". Dar această intervenţie a ambilor Domni se
mărgini la "cuvinte bune... La capăt, după ce fuseseră iminente ciocnirile, tătarii
trecură Nistru! innapoi (1668) " . Hurmuzaki menţionează (Fragmente, III, p. 279),
rapoartele din 13 şi 24 august şi 28 octombrie 1670, trimise de Casanova din
Adrianopol, I mpăratului, care vorbesc de ordinul dat de Poartă pasei din Silistra
si Domnilor români la 19 august, "zur gewaltsamen Vertreibung der Nogaischen
Tartaren aus ihren gegewărtigen Wohnsizen" . Aceasta este expediţia la care a par
ticipat Antonie şi nu aceea din 1668.
97 Rad u Popescu, Isto-riile, ed. 1963, p. 140 ; cf. şi Pseudo-Const. Căpitanul
Filipescu, ed. Iorga, p. 164. In nota 1 , p. 165, Ior ga scrie : "Serascherul era Paşa
de Silistra, iar expediţia s-a făcut în 1668" , d eş i Antonie - care part i cipă la ea
ca domn muntean - nu ajunge domn decit în martie 1669.
98 1. Ionaşcu, Documente bucureştene, p. 31.
nr. 14. Această carte a jude 
ţului întocmită l a 20/30 noiembrie, vorb eşt e de mersul la divan al unor fete şi
fiind vodă la oaste, le-a rinduit isprăvnkul de scaun ca să meargă la judeţ să le
hotărnicească locul de casă în litigiu. Infăţi�area înaintea banului Mareş s-a pe
trecut fireşte înainte de 20 '30 noiembrie.
!1!1
I d e m, op. cit. , p. 37, nr. 17.
1oo
Arh. Stat. Buc., M-rea Mihai Vodă, pac. XV-9. Inedit.
111 1 I dem ,M-rea Bradu, pac. 1, 9.
96
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domnul n-a dat ultimul act, înainte de plecarea la oaste, chiar în ziua
plecării.
Despre planul unei expediţii contra nogailor află şi Grigore Ghica,
pe la 15 august 1670, dintr-o scrisoare cifrată primită de el la Viena to:.!.
La Braşov se ştia că la 6 septembrie sultanul a poruncit domnilor ro
mâni să-şi ridice oştile ca să dea ajutor noului han al tătarilor 103. Şti
rea ajunsese aici deformată, căci era vorba de o expediţie contra nagai
lor din Bugeac, iar nu contra celor din Crimeea, al căror han Aadil
Ghirai va fi înlocuit în mai 1671 cu Selim Ghirai 104•
Rezultatul campaniei se cunoaşte atît din rapoartele rezidentului
i mperial la Poartă, Casanova, adresate Curţii din Viena to5, cît şi din
<:ronica lui Radu Popescu. Aceasta din urmă spune : "Deci, mergînd
sarascheri ul cu mulţi turci şi tătari, şi Duca-Vodă cu moldovenii, cu
nevoe mare i-au scos, mai mult cu cuYinte bune şi cu pace decit cu
războiu, că se temea de ei, fiind mulţi şi viteaji ; şi de multe ori s-au
strîns să dea războiu cu turcii şi cu ai noştri, de au fost toţi în mare

grijă. In cea după urmă, s-au lăsat de ei şi au trecut Nistrul de ceaea
parte, şi oştile s-au întors, cineşi pre la casele lor ; şi Antonie Vodă
încă au venit în ţară-şi la scaun " 106•
După

agentul

imperial

Casanova,

scopul

expediţiei

n-ar

fi

fost

.atît alungarea nogailor din Bugeac, cît sondarea intenţiilor oştilor po1 ono-căzăceşti de la Cameniţa, prin o demonstraţie armată în apropierea
lor. El mai furnizează informaţia că Poarta n-ar fi consimţit la scoaterea

acestor tătari din Bugeac decît cu condiţia să i se achite de către Moldova
tributul de 10 000 taleri, pe care ei îl vărsau anual 107• ln acelaşi an,
tătarii şi cazacii fac repetate incursiuni în Polonia izbindu-se de ener
gia şi hotărîrea singurului bărbat capabil pe care îl avea acum acest
:;.tat în stare de anarhie, Ioan Sobieski, prim mareşa! al Coroanei. El
face ca în august 1670, atacurile lui Doroşenco asupra localităţii Biala
<·crkiev, să se frîngă 108,
Dar Poarta nu putea lăsa ca vasalul ei, Doroşenoo, omul care pu
sese pe cazaci la picioarele ei, să fie distrus de .poloni, de aceea marele
102 Hurmuzaki, Documente, IX-1, p. 258-259 ; A. Veress, Pribegia lui Gligo
roşcu Vodă prin Ungaria şi aiurea, in "An. Acad. Rom"., s. III, t. II, Bucureşti,
1 924, p. 34, 60, scrisoa'l'ea lui Zorzi cAtre doge, din 23 august 1670 ; cf. o;; i scrisoarea
l u i O. Martini din 24 aug. 1 670, Viena, către Francisc II de Modena (Veress, Do
_.. .. m•nle, voi. XI, p. 122, nr. 92).
1«1 Quellen... der Stadt Brass6, vol. VI, p. 19.
1 '" Hammer, op. cit., XI, p. 372.
1u:, Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 279.
1 00 I
storiile, p. 140-141. Relativ la scoaterea nogailor din Bugeac, in anul
l ll'ill, d. J. Hammer, Geschichte der Chane der Krim, Viena 1856, p. 134 ; Hur
l l l l l l n k l , Documente. Supl. 11-3, BucU'I'eşti 1900, p. 80--8 4, tratatul încheiat intre
' " ' 1 "" ' ti t urci stipula "ne gens Tartarorum Valachiam incolat" ; N. Iorga , Istoria
l l o r11ll n i lor, V I , p. 285, cu data eronată 1668, în loc de 1670.
'"' 1 1 u nnu7.nki, Fragmente, III, p. 279.
'"" N A . de Salvandy, Historie de Pologne at•ant et sous le Toi Jean So
l " . 1. • ' u l 1 1 , 1 'nris, 1 829, p. 33.
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vizir va lua măsuJ"i pentru pregătirea unui război de revanşă, ce nu
avea să întîrzie. Se vor da repetate ordine în iarna acestui an, lui An
�e şi Duca, să facă mari PJ"Ovizii de alimente şi mtmiţii, stăruind şi
pentru pregătirea oştirii. Principatele române nu vor mai putea vinde
in Polonia nici un produs al lor 109. Ş tiri din Hamburg vesteau la 20 mar
tie 1 6 7 1 că tătarii, .cazacii, moldovenii, muntenii şi paşa din Silistra au
fost invitaţi să intensifice pregătirile de războiu şi să ridice o cetate 110.
La 3 aprilie 1 6 7 1 , bailul veneţian la Poa.r:ă afla că în Muntenia şi Mol
dova se fac rechiziţii de ·cai pentJ"u oştile tlll'ceşti 1 1 L. !n mai, hanul
Crimeei, Aadil Ghirai, învinovăţit că a sprijinit pe hatmanul Hanenco.
amicul polonilor, în contra lui Doroşenco, fu depus şi înlocuit ·CU S elim
Ghirai 11 2, totodată se repetă ordinele către domnii români din partea
Porţii, ca să grăJbească pregătirile de război 113• La 27 iunie, bailul vene
ţian Zo.rzi antmţa elin Viena, dogelui, că Sultanul a plecat din Adriano
pol spre Sofia şi vizir:ul ar merge SPJ"e Belgrad, iar voievozii Mol dovei
şi Ţării Româneş�i sînt gata să se .ridice la primul semn l l'o . !n aceea-şi
zi, Antonie Vodă scria lui Apaffy : "ne aflăm nu în mici necazuri din
partea ordinelor mari, ceea oe a putut şi Măria ta să bage de seamă " 1 15•
·In acelaşi timp, noul han al tătarilor, însoţit de căzăcimea lui
Doroşenco şi de citeva mii de turci se repezi asuPJ>a Poloniei, pustiind
toată Podolia. Sobieski porni împotriva invadatorilor şi repurtă impor
tante succese militare, liberînd oraşele Batow, S tanislaw. Uman, Mo
hilău, lampol, Raşcow 116 etc... Intr--un oraş, năvălitorii înspăimîntaţi
"au inceput să fugă într-atîta din oraş, încît femeile au bătut pe cazaci
şi pe tătari" 117. In septembrie, Doroşenco învins şi retras în capitala lui,.
Cehrin, trimi� pe fratele său,Grigor:e, la paşq din Silistra şi la domnii
români , Antonie şi Duca, solicitînd neîntîrziate ajutoare 118• S-au dat.
109 Hurmuzaki, Documente, V 2, p.
1 1 6,
nr. CLXXXII ; p. 1 1 8-119, nr.
CLXXXV.
uo Hurmuzaki, Documente" V-2, p. 120, nr. CLXXVII ; 1. Hudiţă, Recueil ..
p. 157, nr. 2 1 0.
1u Hurmuzaki, Documente, V- 1 , p. 1 2 1 , nr. 188.
m Hammer, op. cit., XI, p. 372. Acest Selim era hotărît duşman al poloni
lor (N. A. Salvandy, op. cit., I I, p. 35).
113 Rapoartele bailului Molin, din 1 9 şi 26 mai 1670, către Doge (Hurmu
zaki, Documente, V-2, p. 122-123, nr. 190-191). La 28 iulie şi Gremonville raporta�
din Viena regelui Franţei că voievozii români au ordin să stea gata de luptă con
tra împăratului (l. Hudiţă, Recueil. ., p. 160, nr. 217).
m Hurmuzaki, Documente, X I 1, p. 261 ; nr. CCCLX. "II Transilvan anc o ra
invigila a riforzarsi, et ad accrescere le sue soldatesche ... .
115 A. Veress, Documente. . , vol. XI, p. 130-132, nr. 99.
116 N. A. de Salvandy, op. cit., I I , p. 37-38 ; Hammer, op. cit., XI, p. 380
117 Scrisoarea diacului
Matei către Apaffy, trimisă din Iaşi la 26 august
1 67 1 (A. Veress, Documente, XI, p. 134, nr. 1 0 1 ) .
ua N. Iorga, Geschichte d e s osm. Reiches, vol. I V , p. 1 4 1 ; Hudiţă - Re
cueil , p. 161-162, nr. 220, scrisoare trimisă din Bar, la 15 sept., prin care se·
arată că Doroşenco a fost silit să ridice asediul Barului retrăgîndu-se, ş i a trimis.
soli după ajutoare ; alta din Viena, la 26 noiembrie (p. 164, nr. 226).
-
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iarăşi porunci de la Poartă pentru pregătirea l ucrur ilor şi sprij inirea lui
Doroşenoo . Voievozii noştri s-au ·conformat 1 19 .

Acţiunea lui Sobieski g răbea. soluţionarea p roblemei căzăceşti aşa
cum o doreau turcii : Ucraina întreagă să rămînă vasală acestora şi hat
manul Do.roşenoo să fie lăsat în pace de că�e poloni a-şi conduoe ca
zacii potrivit cu interesele lor 1 20. La 4 decembrie 1671 , se comunica
din Varşovi a că un ceauş turc a adus condiţiile în care Poarta ar re
nunţa la războiul CU Polonia şi oare in si nteză se redu ceau la abando
narea Ucrai nei de către poloni 1 2 1. Concomitent se produ ceau mişcări de
trupe căci la 27 d ecem bri e, comandantul palon Vy zy tzki s e plîngea că
vrăj maşi i au tDecut Bugul şi atacă lo cal itatea Troscianietz, a C ăl'ei si
tuaţie e ·cri t ică 1 22 .
•

•

.Inceputul anului 1672 găseşte o m are frămîntare în lumea diplo
maţilor. Ci!'culă dintr-o capitală de stat în alta tot felul de ş•jri, care
admi t că un război hwoo...polon este aproape 1 23 . Poarta, l iberă de alte
angajamente m, t rateaz ă brutal cu polon i i , trimişii acestora la Adria
nopol. fiind puş i în si ';uaţ ii umil itoare 125, iar nobilimea polonă folos i n 
du--''e de pl'ezenţa unu i rege slab, se sfîşie în oribile lupte interne, în loc
să se gmpere hotărîtă în jurul lui Sobieski 126. Trupe turceşti iernează
p e pămîntul Moldovei 1 27, în marti·e 1672 se fac po duri peste Dunăre şi
se pro iect eaz ă un altul peste Nistru la Hotin 1 28, întrezărindu-se intenţia
marelui vizir de a ataca ceta�,ea Cameniţa ; urmează plecarea a însuşi
Sultanului, din Adrianopol 1 29, spre Moldova, dori n d să participe perso 
nal la războiul pentru Ucraina, războiu care se sfîrşeşte prin cap itularea
importantei cetăţi Cameniţa (27 august 1672) 1 30 şi încheiere a păcii de la
Buczacz (17 octombrie 1672) m. Dar toate aceste evenimente se vor desfă1 19 Hurmuzaki, Documente, V-2, p. 123-124, nr. 192, raportul lui Morasini
către Doge din 10 octombrie 1671 ; 1. Hudiţă, Recueil..., p. 161, 163, nr. 219, 223.
120 N. Iorga, Studii şi documente, IX, Bucureşti, 190, p. 141 ; Idem, Geschi ·
chte des osm. Reiches, p. 141.
m Hurmuzaki-Hodoş, Documente, XVI, p. 4-5, nr. IX.
122 Idem, op. cit., p. 5, nr. X.
123 Scrisoarea lui Panaiot Nikusios, din 29 dec.
1671 (Hurmuzaki-Iorga. Do
cumente greceşti, vol. XIV-1, p. 204-208, nr. CCXCII), mărturisind lui Dositei
Notară că in vara viitoare Sultanul va veni contra polonilor ; Moresini către Doge
la 16 şi 30 ian. 1 672 (Hurmuzaki, Documente, IX-1, p. 263-264, nr. CCCLXIV
CCCLXV) ; scrisori din Polonia, la 5 şi 15 ian. 1672 (Hurmuzaki-Hodoş, Docu·
mente, p. 5-6, nr. XI-XIV).
12r. I n ianuarie 1672, Poarta caută prietenia Moscovei (Hurmuzaki, Docu- ·
mente, XVI, p. 7, nr. XV).
125 Hurmuzaki, op. cit., XVI, p. 6, nr. XII, un raport din Varşovia. la 5 i a
nuarie 1672, descriind mizerabilul tratament aplicat lui Wysocki şi altuia (I. Hu
diţă, Recueil..., p. 166, nr. 228), cf. şi Hammer, op. cit,. vol XI, p. 364, pentru au
dienţa avută la Caimacam, la Seres).
126 N. A. de Salvandy, op. cit., vol.. I I , p. 39-46.
m Un nr. de 20 000 oameni (Hurmuza1d, Doc., XVI, p. 12, nr. XXIX).
128 N. A. de Salvandy, op. cit., p . . 39.
129 Hurmuzaki, Documente, IX-1, p. 266-267, nr. CCCLXX ; N. Iorga,, Studii
şi doc., XXII, p. 87, data plecării (27 aprilie).
130 Hurmuzaki-Iorga, Documente greceşti, XIV-1, p. 208-210, nr. CCXCIII.
131 Hurmuzaki, Documente, Supliment IJ-3, p. 89-98, nr. LUI. Clauzele tra
tatului.
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şura fără ca Antonie Vodă să poată j uca vreun rol, deoarece el nu va
sprijinul sincer al boierimii şi
nici increderea turcilor, dornici de un domn tare, ca să-şi poată păstra
tronul şi să-şi conducă oştile pe .pămintul Ucrainei, alături de colegul
moldovean G. Duca, mai nol"'OOS.
Dar pe cind se tocmeau lucrurile la Constantinopol pentru readu
cerea lui Ghica in scaunul muntean, Moldova se afla intr-o mare fier
bere, din pricina răzvrătirii lui Mihalcea Hincu, fostul mare serdar şi
Apostol Durac, fost mare medelnicer 132, nemulţumiţi de faptul că Duca
Vodă mărise dările şi bătuse monedă falsă 13:1. Mişcarea aceasta, susţi
nută de orheieni şi lăpuşneni, prezintă şi aspectul unei reacţiuni in
contra elementului grecesc din Moldova 134 şi are puncte de asemănare
cu revolta boierimii autohtone din Ţara Românească in contra grecului
Radu Leon şi a intimilor lui, sfătuitori de acelaşi neam. Revolta înce
pută la 9 decembrie st.n. 1671 13." s-a stins in febmarie 1672, datorită
intervenţiei turceşti 136 prin Halil-paşa, seraschierul de la Babadag 137.
simţindu-se că Polonia nu era străină de această turburare 138, şi Duca
putu reveni in Iaşii pustiiţi de răsmiriţă, în febmarie 139, cind Ţara
Românească obţinea un alt domn. Dar nici Duca nu ajunse să împli
nească şi acest an de domnie, căci fu inlocuit de Sultan după ce trecu
podul peste Nistru, sub motiv că n-a construit bine podul 140.
avea n ici energia personală neoesa.ră, nici

.

Cu Mihail Apaffy din Transilvania, Antonie Vodă a avut raporturi
de bună vecinătate . Cînd trimite pe sfetnicul său Fr. Redei cu haraciul
la Poartă, la 14 octombrie 1670, Apaffy scrie lui Antonie "cu bunăvoinţă
de prieten şi de vecin, să primească (domnia ta) cu faţa veselă " pe sol
132 Const. C. Giurescu, Tst01·ia Românilor, vol. 111-1, p. 140-142, cu stabilirea
exactă a dregătoriei avute de cei doi capi ai răscoalei şi des făşurarea evenimen·
telor. Pentru H1ncu, v. A. Sava, Documente priviware la tirgul şi ţinutul Ufpuşnei,
l\ucureşti , 1!'137, p. 81-86.

Hurmuzaki, Documente, XVI, p. 9-10, nr .XX-XXI.
Cronicr.rul Nt:'culce scrie (ed. Iorgu Iordan, 130) : "De ce viind Hincu şi
<·u Durac sărdarul aice in Ieşi, cu toate oştile, �rigA. să prindză pe greci, să-i
omoare".
135 Letopiseţul l ui Pseudo-Nicolae Cost i n ed. Kogălniceanu, voi. Il., p. 8, cu
datarea greşită a anului 7181 in loc de 7180, cum menţionează Neculce (ed. Iordan,
p. 130).
136 La 8 ianuarie st. n. 1672, influentul dragoman al porţii, Panaiot Nicussios,
scria patriarhului Dositei al Ierusalismului "vei afla cum că prietenul nostru Duca
Voievod rămine esigurat şi innoit in Scaunul său" (Hurmuzaki - Iorga Documente
fJTeceşti. voi. XIV-1, p. 206, nr. CCXCII).
!37 Hammer, op. cit., voi. X I
p. 366-367 ; Const. C. Giurescu, op. cit. p. 141.
138 La 11 februarie 1672, Ştefan Petriceicu pircălabul cetăţii Hotin ruga pe
poloni să dea ajutor lui Hl:ncu in contra lui Duca (Hurmuzaki, Documente, XVI,
p. 8-9. nr. XIX).
139 Plecat din Moldova. spre Adrianoool, Duca primi ordin, pe cind se afla
la Carasu în Dobrogea, să se reintoarcă in ţară (Hammer, op. cit., p. 367). La
:-1 februarie 1672, Casanova raporta imoăratului că Duca a fost confirmat in dom
nie (Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 281).
t�o La 20 august 1672, Moldova avea domn pe Ştefan Petriceicu (Const. C.
Giurescu, op. cit., p. 142). La 26 august, Nicussios anunţa din Cameniţa. la Dositei
al Ierusalimului, mazilirea lui Duca, acuztndu-1 de avariţie şi lăcomie (Hurmu
zaki, Documente, XIV-1, p. 209-210, nr. CCXCIII).
133
!J I
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şi să-şi arate bunăvoinţa "în toate ce se vor vădi de lipsă cu prilejul
acestui drum", făgăduindu-i că şi el, cind va fi rugat "în alte afaceri",
îl va servi 141, La 10 aprilie 167 1 , Antonie Vodă trimite lui Apaffy o
întinsă şi interesantă scrisoare latin.ească, in care îi înfăţişează toată
drama petrecută in familia Cantacuzinilor din cauza lui Grigore Ghica,
acesta fiind rău sfătuit şi indemnat la crimă de Stroie Leurdeanu. Po
s telnicul Cantacuzino a fost omorit fără nici o judecată, casa lui a fost
stoarsă de 25 000 talcri , iar urmaşul lui Ghica, Radu Vodă Leon, "domn
grec", n-a fAcut dreptate urmaşilor celui ucis. Acum, venind el la tron,
a judcl'at vărsarea de sînge nevinovat şi a aflat din răvaşele mincinoase
scrise de Stroi(' lui Ghica şi "din însuşi graiul lui" că el este vinovatul
nelegiuirii şi "vrednic de moarte". Fiii lui Cantacuzino, cuprinşi de
indurar(', 1-au iertat de moarte şi 1-au obligat să se călugărească în mă
năstirea unde tatăl său a fost sugrumat. Dar Stroie "lepădîndu-şi rasa
şi nevrind să alunge din inima sa planurile rele şi ascunsele meşteşu
giri, a fugit de la mănăstire". Aflind că a fugit in Transilvania, "şi fiind
aşa obiceiul ca nici un fugar de nicăieri să nu se dea, nici noi nu cerem
una ca aceasta, ci - ca un ucigaş şi vărsător de sînge nevinovat, să stea
la judeţ şi ori-unde, dar mai ales în părţile creştinilor, socotim că se
cuvine". De aceea, trimite pe Radu Năsturel vtori logofăt, ca să roage
pe Principe să ţină pe Stroie sub pază pînă vor veni feciorii lui Constan
tin postelnicul "să-şi ceară dreptate la Măria ta" m.
Apaffy a dat un răspuns nemulţumitor, de aceea Antonie îi adre
sează, la 28 aprilie, o nouă scrisoare, printr-un hotnog Mitru, asigurîn
d u-1 că Stroie se află în Transilvania, I-au văzut oameni de încredere
la Braşov şi e un stricător de case şi partizan al domnilor străini, ce
au fost mai înainte 1�3. I n urma acesteia. Apaffy ii răspunde că fostul
călugăr, Stroie vornicui.. a fost aflat în Transilvania şi fixează un ter
men pentru prezentarea boierilor munteni, este vorba probabil de
fraţii Cantacuzino. Dar "din pricina multor treburi ale ţării noastre, pen
tru care ne aflăm nu în mici necazuri din partea ordinelor mari..., din
pricina acestor lucruri nefiind acasă nici domnii boieri, şi ziu a hotă
rîtă fiind prea aproape ... " , Antonie răspunde la 27 iunie, cerînd un alt
soroc f·H.
Nu se ştie ce s-a făcut ulterior în această chestiune, relativă la
fugarul · Stroie Leurdeanu. dar se pare că el era boierul muntean care
era dus de la Sibiu la Făgăraş. unde se găsea Apaffy, la 29 septemvrie
1670 Hr.. Scăpat din călugăria forţată de la Snagov, prin "meşteşugul"
fiului său Matei, şi aşezat în Transilvania, unde se bucură de toată
ospitalitatea ce se acorda refugiaţilor politici, bătrînul intrigant rămase
aici pînă se vesti că s-a dat domnia Ţării Româneşti lui Grigore Ghica.
Ht

A. Veress, Documente . . . , vol . XI, p. 123, nr. 93.
Torook-Magyarkori Alle.m Okmănytar, ed. Al. Szilăgy,
apud Iorga, Doc Cant., p. XCVI sqq.
143 Torok-Magyarkori ... V, p. 25-26.
144 A. Veress, Documente, voi. XI. p. 130-132, nr. 99
H5 Iorga, Socotelile Sibiului, p. 283.
m

vol. V, p. 21-23,
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Atunci, el fugi repede la Adrianopol, ca să-şi plîngă suferinţele îndu
rate din partea Cantacuzinilor 11t6.
Din extrem de puţinele urme rămase, rezultă că Antonie Vodă a
nutrit bune sentimente faţă de românii din Transilvania şi a urmărit
cu grijă evoluţia bisericii ortodoxe de acolo şi lupta ei cu influenţele
religioase dăunătoare, primind cu toată atenţia pe Sava Brancovici, mi
tropolitul transilvan la Bucureşti, şi acordînd mitropoliei din Alba Iulia
o danie de 6 000 bani, printr-un hrisov slavon, emis in aprilie 1 6 70 lto 7,
act de o rară şi curioasă frumuseţe grafică, îmbinată cu elemente mi
niaturistice care vădesc o cancelarie aleasă domnească 11t8.
Voievodul muntean a respectat şi vechea orînduială în legătură cu
continua circulaţie a oierilor bîrsani în Ţara Românească, vara aşe
zîndu-şi stînile la munte, iarna strămutîndu-se în baltă. Nu ni s-a
păstrat hrisovul prin care Antonie Vodă confirmă privilegiile acestor
bîrsani, dar el este menţionat în cel emis de Nic. Mavrocordat î n
1 7 1 9 WJ , c a fiind primul act, care statorniceşte poziţia acestor păstori
aşezaţi vremelnic în Ţara Românească.
Faţă de Apaffy, bătrînul Antonie s-a arătat prietenos. Solii Tran
silvaniei, în drum spre Poartă, treceau pe la Bucureşti şi se bucurau
de toată buna primire 15°. Epoca lui de domnie corespunde cu un şir
de agitaţii ungureşti în contra Habsburgilor, agitaţii întreţinute şi de
Franţa, duşmana Casei de Austria. Ungurii calvini din teritoriul supus
Austriei urmăreau să se libereze de asupririle Imperialilor şi de pro
paganda înverşunată a iezuiţilor. In acest scop, capii mişcării ungureşti,
folosindu-se de duşmănia dintre Habsburgi şi turci, propun acestora
din urmă un tribut de 50 000 taleri pe an, numai să-i scape de Impe146 G. Şincai, Hronica Romd.nilor, t.
III. ed. Fl. Fugariu, Bucureşti, 1969,
p. 16 ; Radu Popescu, Istoriile, ed. 19 3, p. 148.
tH Originalul se păstrează in Muzeul Brukenthal din Sibiu, cota 1, b.
17,
de unde am obţinut acum 29 ani o bună fotografie, graţie bunăvoinţei conducerii
Muzeului de atunci. Actul a fost publicat de 1. Puşcariu (In orele libere. Sibiu,
1867, p. 27-33) cu numeroase greşeli de transcriere a textului slav şi fără tra
ducere. Actul n-are datarea zilei, aşa că cifra 3, după aprilie, cade. Diacul care
a scris nu e "Radu Gherghiaşu" - cum a citit Puşcariu - ci Radu Gheorghe
şufariul. Văzut şi de N. Iorga, a fost semnalat (Socotelile Sibiului, p. 289) numai
cu titlul Voievodului, data şi divanul. Crezînd că cuvîntul "dne", reprezintă da
tarea zilei, a admis că actul s-a emis la data "25 aprilie", cînd in realitate nu
conţine data zilei. A citit ,.Stoican comis" pentru Stoian şi a omis să transcrie
numele logofătului de divan. P. Sircu a publicat textul slavon al actului intr-o
publicaţie rusească (v. D. P. Bogdan, O ediţie de documente slava-muntene din
arhivele Braşovului şi Sibiului necunoscutii la noi, in "Hrisovul", vol. Il, Bucu
reşti, 1942, p. 41-59).
HB Pentru această danie, cf. Şt. Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase
a Românilor· din Transilvania şi Ungaria, vol. 1, ed. Il, Sibiu 1935, p. 284 ; Marina
1. Lupaş, Mitropolitul Sava Brancovici, p. 64 (Cluj).
H9 N . Iorga, Braşovul şi Romiinii, (Studii şi documente, X), Bucureşti, 1905,
p, 356, 373 ..
150 La 14 octombrie 1670, Apaffy ruga pe Antonie să primească şi să-1 ajute
pe trimisul său la Poartă, Francisc Redei (Veress, Documente, XI p. 123). De
bună seamă că şi solul de incredere L. Ballo, care mergea la marele vizir să-i
ducă daruri şi felicitări pentru victoria din Creta, unite cu propunerile rebelilor
unguri, tot prin Bucureşti a trecut (Hammer, op. cit., XI, p. 352).
,
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riali t 5 L, Cel care mijloceşte convorbirile este credinciosul calvin, Mihail
Apaffy, principele Transilvaniei, sincer sprijinitor al răzvrătiţilor, care
aveau in frunte pe Francisc Nadasdy, judele Curiei, Petru Zrinyi ba
nul, Fr. Frangepan 152 şi Francisc Rak6czy, fiul lui G. Rak6czy II 153,
Poarta nu era dispusă să redeschidă conflictul cu Imperialii, fie pentru
că era ocupată in Creta sau se găsea in ajunul războiului cu Polonia, de
.aceea Panaiot Nicussios a destăinuit rezidentului imperial, Casanova,
propunerile magnaţilor răsculaţi şi acesta le-a comunicat Curţii din
Viena 154• Astfel s-a descoperit complotul, iar capii au fost prinşi, ju
decaţi şi condamnaţi la moarte pentru înaltă trădare. In ziua de 30 apri
lie, Nadasdy a fost executat în Viena, iar Zrinyi şi Frangepan la Neu
�tadt. Stirianului Tattenbach îi veni I"îndul la Graz în ziua de 1 decem
brie 1671 155. Doar Fr. Rak6czy a fost salvat graţie mamei sale, Sofia
Bathori, văduva fostului principe G. Rak6czy II, oferind o sumă colo
sală de bani 156. Averile conţilor unguri ucişi au fost confiscate in folo
sul împăratului Leopold I, care îşi putea astfel acoperi o parte din
datorii 157.
In urma acestor pedepse capitale, numeroşi unguri s-au refugiat
în Transilvania lui Apaffy 158, care nu-şi uită nici ongmea ungurească,
nici credinţa de calvin. Prezenţa acestor răsculaţi unguri aici va pro
voca în deceniile următoare o serie de frămîntări sîngeroase, mai ales
pentru faptul că nu priveau toţi într-o singură direcţie. Unii au făcut
alianţă cu Ludovic XIV, alţii nădăjduiau în turci, iar alţii socoteau
utilă o apropiere de împăratul habsburg 159.
In domnia lui Antonie Vodă, turcii au accentuat cererile de pro
Yizii, podvezi şi oameni în vederea războiului cu Polonia, de aceea ve
dem pe moşneagul Voievod plîngîndu-se lui Apaffy, în iunie 1 6 7 1 "pen151 Oferta o ducea croatul Fr. Buchovacsky (Hammer, op. cit., XI p. 353) in
ianuarie şi iunie 1670, trimis de Zrinyi.
152 A Veress, Documente. .. XI, prefaîa, p. VI.
153 Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, VI, p. 19, cu ştiri despre răz
vrătirea începută de Fr. Rak6czy in regiunea Sătmarului, in mai 1670, şi situaţia
lui din septembrie, ca asediat de Imperiali la Pattak.
151 Hammer, op. cit., vol. XI, p. 353-354.
155 N. A. de Salvandy, op. cit., II, p. 35-36 ; J. Mailath, Geschichte der
Magyaren, vol V, Viena 1831 p. 19-22 ; Hammer, op. cit., XI, p. 354, W. Zinkeisen
·Geschichte des
osmanischen
Reiche.-;
in Europa,
V. Gotha,
1857,
p. 90 :
G. Şincai. Hronica, vol. III, p .141 ; Radu Popescu, Istoriile, ed. 1963, p. 144.
156 Zinkeisen, op. cit., p. 90 ; Şincai, op. cit., p. 141, indică suma de 400.000
florini drept preţ al răscumpărării.
157 N. A de Salvandy, op. cit., p. 36.
158 Const. C. Giurescu, op. cit., p. 362. Substanţia1ă prezentare a evenimen
telor din Transilvania in sec. XVII şi XVIII (p. 349-411).
159 După alianta făcută de răzvrătiţii unguri cu regele Franţei, prin actul
iscălit la Făgăraş in 1675, Habsburgii au stăruit să atragă de partea lor pe Apaffy,
De aici, o parte din nemeşii unguri vor constitui o opoziţie dîrză contra prinţului
ardelean, avînd in frunte pe cunoscutul Beldy Pal, care va fi silit să se refugieze
·CU ai săi in Ţara Românească (1. Radonif , Situaţiunea internaţională a Principa
tului Ţării Romdneşti în vremea lui Şerban Cantacuzino, (1678-1688). in , ,An.
Acad. Rom." , s. II, t, XXXIV (1�14) p. 1-2, unde il gAsim făcînd cumpărături de
moşii.
.
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tru care ne aflărJil în m1c1 necazuri, din partea ordinelor mari" 160.
Domnul nu putea decît să-şi strivească amărăciunea în suflet, căci tre
cutul şi vîrsta nu-i îngăduiau să ia calea aventurii.
Pe lîngă supărările cauzate d e necontenitele pretenţii turceşti de
bani, provizii şi transporturi, care il fac să scrie la 1 mai 1 670 "căzînd
toată ţara la mare păs şi ne\·oe" l li l , Antonie mai încearcă unele din
cauza încălcărilor de hotar pe care le fac turcii de la Ruşava (Orşova)
"maî ales turcul nazir de la cetatea Ozu , Deli Mîrzac", căuta să ia în
stăpînire bălţile şi cu pămîntul din regiunea Vîrciorovei . Sezizat de
plîngerile locuitorilor şi ale călugărilor de la Tismana, Domnul "cu
voinţa tutulor boierilor mici şi mari şi cu toată ţara" desemnează o de
legaţie de boieri, în frunte cu Gheorghe Băleanu banul, Gheorghe mare
vornic, Radu Creţulescu mare logofăt şi Şerban Cantacuzino mare spă
tar, care să meargă la Poartă şi să se plîngă pentru pămîntul şi hota
rele ţării. Sultanul, înţelegînd dreptatea cauzei, a însărcinat un agă.
care să vină în ţară, împreună şi cu cadiii din Rusciuc, Giurgiu şi
Ruşava şi să cerceteze la faţa locului starea lucrurilor. Aceşti slujbaşi
turci, împreună cu boierii munteni amintiţi, merg la Vîrciorova şi cu
ajutorul mărturiilor depuse de bătrîni turci, stabilesc hotarul vechi al
ţării în această margine, rămînînd în stăpînirea mănăstirii Tismana
satele Ialoviţa (Iloviţa) şi Bahna. Comisia respecth·ă a continuat lucră
rile delimitări i pînă la Brăila, unde a apărut şi cadiul din această ce
tate şi a întocmit un act cu semnele hotamlui, interzicînd pe viitor în
călcările pămîntului Ţării Româneşti. Lucrurile se petreceau în anul
1 67 1 162.
Ca un ecou al acestei stări de încălcare şi nesiguranţă, stăruie şi
hrisovul lui Antonie din 7/1 7 mai 1 670, prin care scuteşte satul Topol
niţa al mănăstirii cu acelaş nume, de toate dările "căci e mănăstire de
parte, la marginea ţării meale de către Ţara Turcească" şi au călugării
mare grijă "de oamenii răi" 16.1.
Şi din partea negustorilor turci ţara are de întîmpinat greutăţi.
La Cîmpulung se făcea în fiecare an, de sf. Ilie (20 iulie) un zbor (bilciu)
mare, la care veneau şi turci. Dar aceştia . ,fac silă de strică obiceaîul.
de prindu alte prăvălii ale neguţătorilor de ţeară şi ale altora striini şi
ale altor răfeturi, nu se pun la locul lor, pe unde au fost şi mai nainte,
ce îmblă într-ales" ; chiria prăvăliilor nu o plătesc, pe datornici îi închid
too

A. Verres, Documente, XI, p. 130-132, nr. 99.
Inedit. Arh. Stat., Tismana. pac. IX/45.
IG2 Hrisovul care relatează pe larg acest litigiu a fost publicat fără datare.
de Tunuslii (Istoria politicii şi geografică a Ţării Româneşt i, trad. G. Sion, Bucu
reşti, 1863, p. 95-98), menţionind numele agăi şi al cadiilor ; reprodus fragmen
tar, după ediţia grecească a Istoriei atribuită Tunusliilor_ de Al. Ştefulescu (Mă
năstirea Tismana, p. 357-359). Publicat şi de T. Codrescu (U1·icariul. voi. IV, Iaşi,
1857, p .. 361-367 ; vol. XII, p. 83-88). cu erori. Actul original, scris de Dumitraşco
log. se găseşte la Arhivele Statului d i n Bucureşti (M-rea Tismana, pac. LVIII/8)
şi a fost emis de Antonie la 3/13 iulie 1b70. ca atare greşit 1-a socotit Ştefulescu
ca datind din Pnul 1669.
1G3 Arh. Stat. Buc., M-rea Tismana, pac. X I I I-25. Ineclit.
tG I
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fără judecată şi-i "căznesc cum le iaste voia lor " . In urma plîngerii
făcute de judeţul şi de pirgarii oraşului, Antonie Vodă trimite la 8/18 iu
lie 1670, un beşli-aga domnesc "ca să nu înble Turcii în voia lor " , căci
"ţeara aceasta iaste a Impăratului şi Domnia mea sînt ispravnicul
lmpăratului, ca să nu calce nimeni făr-lucru şi făr-judecată " 1 6� .

Cînd se apropia împlinirea a trei ani de domnie, Antonie şi spri
jinitorii săi se pregăteau de drum spre Constantinopol pentru a reîn
cerca prelungirea stăpînirii asupra Ţării Româneşti. La sfîrşitul lui
ianuarie 1672 Domnul se afla în drum spre Poartă 165. Dar eforturile
partidei cantacuzineşti se frîng de dibăcia lui Grigore Ghica, care reluă
domnia în februarie 1672. Despre desfăşurarea acestor evenimente vom
Yorbi cu alt prilej.

tGii
tw

Idem, M-rea Cîmpulung, pac. LXI-44.
Hurmuzaki-Iorga, Doc. greceşti. XVI-1, Bucureşti, 1 9 1 5, p. 206, nr. 292.
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DEPUTAŢII SOCIALIŞTI ŞI IMUNITATEA PARLAMENTARA
AJUNUL INTEMEIERII PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

IN

ION ŞTEFAN BAICU
doctor î n istorie

Problemele de ordin economic, social şi politic, care frămîntau
masele largi ale poporului român în perioada anilor 1 9 18-1921, consecin
ţele avintului luptelor revoluţionare ale proletariatului, ale altor cate
.v: orii de oameni ai muncii, influenţa mereu crescîndă a partidului socia
l i st, a mişcării muncitoreşti în viaţa politică a ţării au stat în centrul
�i au făcut obiectul dezbaterilor din parlamentul României postbelice.
De la tribuna parlamentului a răsunat, şi ecourile i s-au răspîndit
rapid în rîndurile opiniei publice, cuvîntul energic şi combativ al de
putaţilor socialişti ; Gheorghe Cristescu, Alexandru Dobrogeanu-Gherea,
Gheorghe Tănase şi alţi membri ai Partidului Socialist din România,
desemnaţi de clasa muncitoare, de masele de oameni ai muncii să le
1·eprezinte interesele în forul legislativ suprem al ţării , au adus o con
tribuţie de seamă la elucidarea chestiunilor fundamentale ale dezvol
tării economiei naţionale, ale vieţii sociale, ale politicii interne şi in
ternaţionale.
Dintre trimişii muncitorimii în parlament s-a evidenţiat, în mod
deosebit, Gheorghe Cristescu , deputat socialist în Cameră, militant de
�eamă al mişcării muncitoreşti din ţara noastră, deţinător al funcţiei
de secretar al partidului socialist, iar "pînă la Congresul al III-lea a fost
secretar general al Partidului Comunist din România . . . " • ; dîrz şi intran
�igent, el a condamnat, în discursurile rostite în Adunarea deputaţilor,
politica antipopulară a claselor dominante, a făcut dezvăluiri zgudui1 oare în privinţa condiţiilor materiale grele, în care se zbăteau masele
muncitoare, a reliefat lipsa de drepturi şi libertăţi democratice, a de
'lavuat măsurile teroriste, represive, care şi-au găsit expresia fidelă în
înăbuşirea brutală a mişcărilor greviste, a grevei generale din octom
brie 1 920, în spargerea congresului de întemeiere a partidului comunist
in mai 1 9 2 1 .
1

Nicolae Ceauşescu. România

p e drumul

YOI . I . lJuC'., Editura politică, 1968, p. 353.
:J
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const rucţiei

socialiste,

Mai energiei şi mai combativi decît înai ntaşii lor din veacul tre
cut, înarmaţi cu o viziune mai limpede asupra perspectivelor Româ
niei, reprezentanţii proletariatului din parlamentul postbelic au dezvă
luit racilele orînduirii bazate pe exploatare, au respins politica defectu
oasă a cercurilor guvernante în diversele compartimente ale vieţii so
ciale, au exprimat puncte de vedere ale mişcării muncitoreşti privind
rezolvarea problemelor arzătoare din industrie, agricultură, transpor
turi, îmbunătăţirea grabnică a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale pro
ducătorilor de bunuri , promovarea unei politici externe de pace şi prie
tenie cu toate popoarele Europei, cu toate popoarele lumii.
Nu rare au fost momentele cînd, alături de reprezentanţii mişcării
muncitoreşti, s-au aflat, uneori pe aceeaşi platformă în diverse chestiuni
de politică internă şi internaţională, deputaţi cu vederi democratice,
progresiste din rîndurile burgheziei. Marele om de cultură, istoric de
renume mondial şi patriot înflăcărat Nicolae Iorga a susţinut pe ora
·
torii socialişti sau s-a apropiat de ei în abordarea unor probleme fun
damentale privind dezvoltarea României pe calea progresului ; aceeaşi
atitudine au adoptat şi Paul Bujor, dr. Nicolae Lupu, Virgil Madgearu,
Nicolae Titulescu şi alţi i ntelectuali şi oameni politici de frunte, de
orientare democratică.
Dezbaterile parlamentare au reflectat, inevitabil, problemele pri
vind refacerea şi consolidarea economiei naţionale în toate comparti
mentele ei ; ele au oglindit, de asemenea, barometrul vieţii politice,
frămîntările sociale ale vremii, ecourile avintului luptelor revoluţionare
ale proletariatului dominînd lucrările Camerei deputaţilor şi Senatului.
Intre altele, parlamentul României postbelice a avut în centrul
atenţiei problema deputaţilor socialişti, arestaţi în timpul grevei gene
rale din octombrie 1 920 ; ore şi zile în şir, dezbaterile, deosebit de
aprinse, de încleştate, au evidenţiat încălcarea flagrantă de către bur
ghezie a propriei constituţii şi desconsiderarea imunităţii parlamentare ;
pe de altă parte, reprezentanţii grupului parlamentar socialist, aflaţi
in libertate, au condamnat cu asprime, cu deosebită vehemenţă, ilega
lităţile claselor stăpînitoare, ale guvernului de sub preşedinţia genera
lului Averescu, cerînd eliberarea imediată a deputaţilor clasei munci
toare.
Ilegalităţile guvernului au fost dezvăluite, mai întîi , în timpul
recursului din 9 decembrie 1 920, j udecat după condamnarea socialişti
lor de către Curtea Marţială - secţia a III-a a Corpului 2 Armată ; în
timpul procesului - reiese dintr-o notă asupra şedinţei Curţii supe
rioare de justiţie militară - "printre asistenţi se aflau un număr de
1 O persoane, printre care soţia avocatului Socor era singură din partea
condamnaţilor. N-a asistat niciun lucrător". 2
Relevînd abuzurile cercurilor diriguitoare, avocatul Toma Dragu
- el însuşi deputat socialist - a atras atenţia că nu este valabilă con
damnarea reprezentanţilor clasei muncitoare din parlament, "întrucît
2 Arhiva C.C. al P.C.R. fond 5, dosar 760, fila 5.
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nu s-a promunţat încă Adunarea deputaţilor, unde trebuia mai întîi,
wnform regulamentului acelei adunări, . . . să se trimită acolo dosarul.
!ji după ce s e cerceta, apoi urma s ă s e pronunte j ustiţia." 3 Dacă "nu
�c respectă imunitatea parlamentară - arată el în continuare - se co
mite o nouă călcare a legilor şi din punct de vedere de drept şi de fapt,
\· iolîndu-se şi principiul separării puterilor în stat." l.i
Camera deputaţilor era obligată, în conformitate cu art. 147 din
rt'gulamentul său de funcţionare, să se pronunţe asupra deţinerii în
urest preventiv a deputaţilor socialişti -- închişi în i ntervalul dintre
sPsiuni - în ziua deschiderii lucrărilor, adică la 28 noiembrie 1 920.
Tncălcînd principiul imunităţii parlamentare, tergiversînd intenţionat
('hcstiunea şi amînînd-o sine die, s-a ajuns la situaţia, în care separaţia
puterilor în stat - la care ,.ţinea" atît de mult burghezia - să nu fie
- cum aprecia N. D. Cocea, deputat de stînga - decît o gogoriţă, o
farsă, care nu au "nici măcar meritul să fie de bun gust ; 5 s-a ajuns
reieşea din discursul său, în continuare - ca puterea executivă să
facă mari abuzuri, să nu ia în seamă puterea legiuitoare, iar puterea
judecătorească să menţină în arest preventiv un număr de deputaţi so
cialişti, fără autorizaţia, expres solicitată, a parlamentului .
De abia la 26 ianuarie 1 9 2 1
după două luni de la deschiderea
lucrărilor noii sesiuni parlamentare -, Comitetul delegaţilor de sec
ţiuni prezintă raportul asupra "moţiunii pentru punerea în libertate a
deputaţilor socialiştri" 6 Ilie Moscovici, Gheorghe Tănase, Eftimie
Gherman, Evghenie Stanef, Boris Ştefanov şi Iosif Cizer. I nteresant e
următorul fapt : în Comitetul delegaţiilor apar divergenţe, Vintilă Georo
geanu - deputat averescan -, făcînd opinie separată, cere eliberarea
deputaţilor socialişti ; cu toate acestea, Comitetul recomandă Camerei
"să respingă propunerea de liberare". 7
In faţa acestei situaţii, reprezentanţii mişcării muncitoreşti din
parlament au protestat vehement împotri va ilegalităţilor comise de
regim şi au cerut punerea grabnică în libertate a celor arestaţi. Depu
tatul socialist Toma Dragu a făcut o amplă analiză a situaţiei, a adus
argumentele constituţiei în sprijinul ideii că arestarea trimişilor clasei
muncitoare în forul legislativ suprem al ţării este ilegală ; există texte
in constituţie - arăta oratorul în şedinţa Camerei din 26 ianuarie 1 92 1
-, care dau dreptul puterii legiuitoare " s ă împieteze asupra puterii
judecătoreşti , cînd aceasta din urmă . . . e neconstituţională ; . . . membri ai
puterii legiuitoare aveţi dreptul să rechemaţi puterea j udecătorească şi
pe cea €xecutivă la respectul constituţiei ; şi o puteţi face zdrobind ...
..

"

· -

-

3 Ibidem, filele 5-6.
4

Ibidem.
"Monitorul
putaţilor, sesiunea
6 "Monitorul
putaţilor, sesiunea
i "Monitorul
putaţilor, sesiunea
6

oficial", nr. 25, din 1 februarie 1921, Dezbaterile Adunării de
1920-1921, p. 582.
oficial", nr. 24, din 30 ianuarie 1921, Dezbaterile Adunării de
1920-1921 . 561-562.
oficial", nr. 24, din 30 ianuarie 1921, Dezbaterile Adunării de
1920-1921, p. 562.
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acele hotăriri, date de cine ? De
o instantă neconstituţională, ca
în cazul nostru ; date de tribu
nale excepţionale, care fiinţează vădit împotriva constitu
ţiei . "s
Condamnind Curţile Marţia
le, N. D. Cocea vorbea, in şe
dinţa Oamerei din 27 i anuarie
1 921, despre abuzurile "corpu
lui respectabil al magistraturii
militare ; " 0 iată - continuă
oratorul -, "o curte marţială
neconstituţională, compusă din
cinci militari , . . . care nu numai
că se amestecă in atribuţiile
şi prerogativele corpurilor le
giuitoare, nu numai că ares
tează pe deputaţi în timpul va
canţei şi-i condamnă la ocnă,
clar atunci cînd noi în plin par
lament cerem dosarele celor a
restaţi, ea ni le refuză şi ne
ignorează. Este aceasta un a
mestec direct şi flagrant al u
nPi puteri în domeniul celeilal
te puteri sau nu este ?" 10 In
stanţele militare excepţionale
sînt dezavuate şi de reprezen
tanţi ai burgheziei din opozi
Gh. Cristescu, deputat socialist in par laţie ; în cuvîntul său dr. Aurel
mentul României
Dobrescu - deputat din partea Partidului Naţional Român
- a cerut "să se elucideze situaţiunea acestor Curţi Marţiale", care con
stituie "un anacronism ruşinos . pentru ţara noastră . . . " 1 1
Un caz aparte, care a reţinut atenţia Camerei, în mod special, a
fost deputatul socialist Gheorghe Tănase din Iaşi. In cuvîntarea sa,
Toma Dragu relatează că însuşi ministrul de justiţie de atunci - Take
Ionescu - punea la îndoială vinovăţia reprezentantului socialist ieşean ;
ministrul arătase, cu un anumit prilej, că din dosarul lui Gheorghe
Tănase n-ar rezulta că fapta lui ar fi extrem de gravă, dar ar deţine
informaţii de la magistraţii din Iaşi că dacă deputatul socialist ar fi
B Ibidem, p. 564.
9 .,Monitorul oficial". nr.

25, din 1 februarie 1921, Dezbaterile Adunării de
putaţilor, sesiunea Hl20-1921, p. 582.
10 Ibidem
1 1 Ibidem, p. 593.
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l;isnl liber, ordinea publică in oraşul moldovean ar fi ameninţată. "Este
pos i b i l - întreba, în discursul său, Toma Dragu - ca să se ceară să
.",. răpească libertatea unui om, nu pentru faptele lui cuprinse in do
r.urul cauzei, ci pentru ceea ce îşi închipuie magistraţii din Iaşi că are
"�"' înfăptuiască în viitor ? Se poate să fie cineva ţinut în închisoare pre
Hn livă pentru faptele lui viitoare, pentru delictele ce are să săvîr
�tt•oscă ? Aceasta nu este posibil. .. "1 2
Neeliberînd pe Gheorghe Tănase şi pe ceilalţi deputaţi socialişti,
o t·ăror vină consta în apărarea cu îndîrjire a drepturilor muncitorilor,
dasele dominante creau nu numai precedente primejdioase pentru vii
toarele guverne, care vor fi tentate să procedeze la fel, dar provocau şi
mai mult proletariatul, sfidau legalitatea şi dădeau naştere unei situaţii,
in care, după revenirea parlamentarilor socialişti pe băncile celui mai
I nalt for legiuitor, ei să devină şi mai energiei şi mai combativi ; pe
< ;heorghe Tănase - arăta Toma Dragu în cuvîntul rostit de la tribuna
Camerei -- odată eliberat, "îl veţi a\·ea mai dîrz decît astă vară (cînd
t'ombătuse puternic legea reglementării conflictelor colective de muncă,
:-.upranumită şi legea Trancu-Iaşi sau legea grevelor, pusă in vigoare
la 5 septembrie 1920 - n .n.), mai vehement . . . , cu autoritate vă va trage
la răspundere, aci , pentru ilegalitatea făcută de guvern faţă de el, ...
pentru indiferenta ce aţi arătat faţă de un deputat, faţă de imunitatea
parlamentară, faţă de atribuţiile puterii legiuitoare." 13

Majoritatea guvernamental-averescană a parlamentului a votat
menţinerea în închisoare a deputaţilor socialişti. Exponenţi ai voinţei
dasei muncitoare, reprezentanţii ei din parlament au protestat, în pe
rioada care a urmat, împotriva ilegalităţilor săvîrşite de guvernanţi, au
condamnat deţinerea dincolo de gratii a deputaţilor socialişti, a tuturor
luptătorilor pentru democraţie, pentru drepturi şi libertăţi vitale mase
lor, cerînd cu hotărîre eliberarea lor imediată şi amnistie generală. Cu
prilejul scoaterii din parlament, în mod arbitrar, a unor deputaţi ai
opoziţiei, Gheorghe Cristescu - reprezentant de frunte al mişcării mun
ci toreşti în Cameră - a făcut, la 25 martie 1 9 2 1 , o declaraţie, prin
care dezvăluie din nou abuzurile autorităţilor şi exprimă hotărîrea pro
letariatului din România de a lupta pînă la înlăturarea regimului bazat
pe exploatare ; procedura arbitrară a maj orităţii guvernamentale arăta secretarul partidului socialist - "face parte din un întreg sistem
de guvernare, care a fost îndreptat, în primul rînd, împotriva clasei
muncitoare de la sate şi oraşe ; " Lt. excluderea deputaţilor opoziţiei din
parlament - consemnează apoi declaraţia - este "continuarea proce
durei nemaiauzite a majorităţii faţă de deputaţii socialişti, cărora, in
12 , , Monitorul oficial", nr. 24, din 30 ianuarie 1921, Dezbaterile Adunării de
putaţilor, sesiunea 1920-1921, p. 556.
13 Ibidem, p. 5 6.
H "Monitorul oficial", nr. . 72, din 2 aprilie 1!:121, Dezbaterile Adunării depu
taţilor, sesiunea 1 920-1921, p. 1.442.
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mod arbitrar, li s-au ridicat imunitatea parlamentară, de pe urma cărei
samavolnicii 3 deputaţi socialişti zac şi azi in puşdirie" 15
In partea ei a doua, declaraţia devine şi mai combativă ; autorul
este purtătorul aspiraţiilor şi interpretul voinţei maselor exploatate.
cind arată că "deşi clasa muncitoare a fost cea mai grav lovită de
această guvernare dictatorială, atît î nlăuntrul, cît şi în afara parlamen
tului, grupul parlamentar socialist-comunist, reînoi nd protestul său
impotriva acestui sistem despotic, care suprimă de fapt drepturile ome
neşti şi cele mai elementare, el declară că va rămîne totuşi în parla
ment spre a demasca acest sistem ş i a continua şi de aci lupta pînă la
completa doborîre a regimului capitalist, din care decurge întreaga
anarhie socială de azi." 1 6
Perioada imediat următoare primului război mondial a înregistrat
evenimente de însemnătate istorică pentru e\·oluţia ulterioară a Româ
niei ; ecourile lor au pătruns şi în sălile parlamentului, de la tribuna
căruia deputaţii socialişti au militat pentru eliberarea neîntîrziată a
tovarăşilor lor de luptă, arestaţi în timpul evenimentelor din octombrie
1 920, aducîndu-şi aportul, concomitent, la clarificarea problemelor ma
jore - economice, sociale şi politice - ale ţării ; ei au dezvăluit tarele
regimului burghezo-moşieresc, prevestind, prin decenii, că i se apropie
sfîrşitul, că viitorul României nu putea fi altul decît socialismul şi co
munismul, rezervîndu-i-se intrarea în istoria civilizaţiei prin poarta ei
de glorie.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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I NFAPTUIREA REFORMEI AGRARE DIN 1944-1945 IN JUDEŢUL
PRAHOVA
GH. DRAGOMIR

înfăptuirea reformei agrare din anii 1 944- 1 945 în judeţul Prahova
socială ce a cuprins întreaga Românie după
actul istoric al insurecţie i naţionale de la 23 August 1 944 şi oferă toate
exemplele luptei ţărănimii şi muncitorimii, sub conducerea Partidului
Comunist Ro mân, pentru lichidarea rămăşiţelor semifeudale şi 'impro
prietărirea ţăranilor în prima eta pă a revoluţiei populare.
In procesul desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice, locul cen
tral îl avea rezolvarea problemei agrare, lichidarea împărţirii nedemo
cra ti c e a pămîntului prin exproprierea moşierimii şi împărţirea păm'in
tului ţărănimii fără pămînt sau cu pămînt puţi n . Sarcina de bază a
primei etape a revoluţiei populare a constat deci în înfăptuirea refor
m ei agrare. Prin aceasta se rezolva problema fundamentală a desăvîr
� irii revoluţiei burgheza-democratice - lichidarea rămăşiţelor feudale creindu-se noi condiţii pentru progresul economic şi social-politic al
ţării.

se înscrie în ampla mişcare

Masele de bază ale ţărănimii constituiau principalul aliat al clasei
muncitoare în lupta revoluţionară pentru desăvîrşirea revoluţiei bur
gheza-democratice. Alianţa dintre clasa muuncitoare şi ţărănime, sub
<·onducerea proletariatului, era singura forţă socială capabilă să asigure
dezvoltarea ascendentă a - revoluţiei, împotriva reacţiunii, să realizeze
trecerea nemijlocită de la desăvîrşirea revoluţiei burgheza-democratice
la revoluţia socialistă.
"Viaţa muncitorilor agricoli, se spunea în ziarul "Scînteia" din
oct. 1 944
este prea puţin cunoscută de opinia publică ; condiţiile grele
de muncă, locuinţele neigienice, privarea de asistenţa medicală, alimen
taţia sărăcăcioasă, salariile foarte mici (între 80 şi 1 50 lei pe zi, iar costul
unui pachet de tutun foarte prost de 55 lei).
O singură i eşire au muncitorii agricoli din această situaţie îngro
zitoare. Să urmeze pilda fraţilor lor din oraşe. Să se organizeze în sin
dicate profesionale şi să lupte 'in mod organizat pentru îmbunătăţirea
(·ondiţiilor de muncă şi de salarizare. Numai astfel vor putea fi stabilite
unumite ore de muncă pe zi şi salarii care să le poată asigura o viaţă
o men e as că .
-
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Muncitorii agricoli trebuie să inţeleagă că de bună voie stăpînii la
care lucrează nu le vor îmbunătăţi nici condiţiile de muncă şi nici nu
le vor mări salariile. Totul trebuieşte cucerit prin luptă, prin luptă or
ganizată. De aceea Partidul Comunist din România socotind necesară
asigurarea de condiţiuni omeneşti de muncă şi salarizare pentru munci
torii agricoli îndeamnă pe toţi odată la organizare şi la lupta pentru
cucerirea acestor drepturi. Soarta muncitorilor agricoli ca şi soarta in
tregii clase muncitoare depinde în primul rînd de ei, de lupta lor. In
condiţiunile noi create după 23 August 1 944, cînd întregul popor român
duce lupta pentru o viaţă mai bună, muncitorii agricoli nu trebuie să
rămînă în urma fraţilor lor din oraşe." 1
Judeţul Prahova, cu poziţia sa geografică , varietatea bogăţiilor na
turale şi a formelor de relief oferă condiţii optime pentru dez,·oltarea
atît a industriei cît şi agriculturii.
Preocuparea de căpetenie a populaţiei agricole în regiunea de
şes era agricultura şi legumicultura, în regiunea deluroasă pomicultura
şi viţa de vie, iar în cea muntoasă creşterea animalelor.
Ca suprafaţă, judeţul totaliza în 1 944 circa 446,500 ha. In judeţ
erau 1 1 pl·ă şi, un municipiu, 8 oraşe, două comune suburbane şi 1 6 1 de
comune rurale.
Populaţia judeţului, după recesămîntul din 1 9 4 1 , se ridica in acel
an la 568,639 locuitori, din care 1 58 464 locuiau la ora12e şi 4 1 0 1 75 la
sate. In cadrul populaţiei rurale 391 852 locuitori reprezentau populaţia
agricolă, din care 238 285 reprezentau populaţia acti\·ă din agricultură.
Suprafaţa aflată în exploataţiile individuale era de 231 010,2 ha.
Pe categorii de folosinţă, suprafaţa era repartizată astfel :
231 0 1 0
ha
1 2 7 583
ha
22 237,3 ha
9262,0 ha
9 5 1 6,2 ha
1 1 680, 1 ha
38239,7 ha
1 240 1 ,9 ha

Total teren exploatat
- arabil
- fîneţe
- păşuni
- vii
- livezi
- păduri
- alte terenuri

=

=

=

=

=

=

=

=

1 000fo
55,20fo
9,70fo
4 0fo
4,10/o
5,1 0fo
1 6,50;'o
5,4 0fo 2

In medie, revenea unei gospodării 2,6 ha. Suprafaţa de 2 3 1 010,2 ha
era lucrată de 90 402 gospodării individuale. Din punctul de vedere al
structurii de proprietate, suprafaţa j udeţului era împărţită astfel :
sub
0 , 1 ha

0, 1 0,5 ha

0,51 ha

1-3
ha

5-1 0
ha

3-5
ha

50-

20 - 50
ha

1 0- 20
ha

I CO ha

I CO�OO ha

2CO 500 ha

65

35

;

3662

,

1 5456

1 1 , ,
1 8742

35507

9767

5754

1

1 009

1

293

1

91

pt>sle

500 h a

1

21

1 Scînteia, anul 1 , nr. 11 d i n oct. 1944.
2

Recesămîntul agricol din România din 1941, anexele : 9, 11, 12, 13. 2, 4, 5.
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Din acest tablou rezultă că aproape jumătate din gospodării aveau
suprafaţă sub un ha, peste 80% din numărul total al gospodăriilor
avind suprafeţe mai mici de 3 ha risipite în parcele mici şi neeconomice.
Exploataţiile se lucrau astfel : 2 ,6% (1230) numai cu muncitori an
gajaţi, 20,4% (9514) de către membrii familiei şi cu muncitori angajaţi,
30,6% ( 14 ,283) numai de membrii familiei, 46,4% (21 674) de către mem
brii familiei ce recurg la munci anexe.
Dintre exploatările care foloseau mînă capitalistă de lucru, 921
lucrau numai pămîntul lor, 1 62 lucrau pămîntul lor ş i mai lucrau şi
pămînt arendat, iar 147 lucrau numai pămîntul arendat.
In timpul celui de-al doilea război mondial gospodăriile ţărăneşti
au avut mult de suferit. Situaţia generală a muncitorilor agricoli şi a
ţăranilor cu pămînt puţin s-a înrăutăţit, suportînd o dublă exploatare.
Pe de o parte suportau exploatarea hitleristă şi consecinţele războiului,
iar pe de altă parte exploatarea moşierilor şi capitaliştilor autohtoni.
Pentru realizarea năzuinţelor ţărănimii de reformă agrară, Par
tidul Comunist din România a desfăşurat o largă activitate agitatorică
prin broşuri, manifeste, prin agitaţia directă la sate a membrilor parti
dului sau prin articolele tipărite în presă, insistînd în mod deosebit
asupra organizării muncitorilor agricoli în sindicate, înfiinţării comi
tetelor ţărăneşti de acţiune care să ia iniţiativa începerii reformei pe
plan local, peste capul guvernului şi a autorităţilor.
In Valea Prahovei, zonă cu o bogată tradiţie revoluţionară, astfel
de comitete sprijinite activ de clasa muncitoare nu întîrzie să apară.
La marea demonstraţie a muncitorilor, meşteşugarilor, comercianţilor,
ţăranilor şi intelectualilor de pe Valea Prahovei, care a avut loc pe sta
dionul sportiv din Ploieşti la 8 octombrie 1 944, au luat parte şi un mare
număr de ţărani din localităţile j udeţului, prin care : Tintea, Moreni,
Scăieni, Urlaţi şi din satele din jurul Ploieştiului. Intre pancartele pe care
le purtau erau înscrise lozincile "Pămînt, pîine, libertate", "Pămînt pentru
ţărani". In cuvîntul pe care l-a adresat participaniţilor, se recomanda
muncitorilor să sprijine ţărănimea şi celelalte forţe democratice
ţării
(pe
stadion
s-a st,rigat
atun.ci
lozinca
ale
"Trăiască
forţa unită a muncitorilor şi ţăranilor ! ")... "muncitorimea care
e organizată şi care are foarte multe legături cu ţărănimea - se spunea
mai departe în cuvîntare, trebuie să fie aceea care să lămurească pe
ţărani că numai printr-o luptă unită a întregului popor se creează o
forţă prin care îşi pot impune ţăranii drepturile lor de a cîştiga pă
mînt". Delegatul sindicatelor unite a insistat şi el asupra unirii ţără
nimii cu clasa muncitoare pentru obţinerea revendicărilor. "Tovarăşi
muncitori de la oraşe, - spunea vorbitorul - avem datoria să ţinem
legături cu satele. Fiecare din noi să se transforme într-un singur agi
tator, într-un propagandist, pentru a duce la înfăptuire platforma
F.U.M. Această platformă va fi sprijinită în mod efectiv de F.U.M. şi
numai în felul acesta clasa ţărănească va putea scăpa de mizeria în
care trăieşte ... Trebuie să fie demascaţi marii moşieri, care îşi impart
in clipa de faţă averile copiilor şi rudelor, parcelînd moşiile în loturi
de 50 ha, crezînd că în felul acesta pot scăpa de expropriere ... "Să cerem
o
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ca moşiile mai mari de 50 ha să fie confiscate şi împărţite ţăranilor fără
pămînt sau cu pămînt puţin. Astăzi ştiţi cu toţii despre Frontul Pluga
rilor ; această organizaţie trebuie să reprezinte ţărănimea română.
Dragi tovarăşi, legătura cu ţărănimea să n-o pierdem nici o clipă,
căci numai în felul acesta va putea fi popularizată platforma de re
formă agrară a Partidului Comunist. Să îndrumăm ţărănimea să se or
ganizeze în comitete ale Frontului Plugarilor. Să nu rămînă sat sau
cătun, unde să lipsească aceste comitete". 3
La încheierea demonstraţiei participanţii au adoptat o moţiune,
prin c:are adunarea populară aderă cu însufleţire la proiectul de Plat
formă al F.N.D. propus de F.U.M. tuturor partidelor şi organizaţiilor
democratice.
De asemenea, chemarea Uniunii Patrioţilor publicată la 5 octom
brie de ziarul Scînteia, prin care ţărănimea era îndemnată să se orga
nizeze în comitete comunale şi-a găsit un larg ecou în rîndurile ţără
nimii prahovene.
"Ţărani ! Vouă vi se cuvin ogoarele acestei ţări. Lupta voastră pe
front vă dă dreptul la aceasta. Organizaţi-vă în comitetele comunale
acasă, ca să curăţim ţara de cotropitorii nemţi şi unguri , ca să scăpăm
de jefuitorii puşi la conducere de Antonescu, ca să înfăptuim expro
prierea moşierilor şi împroprietărirea voastră. 4
Convocaţi de delegaţii comunali ai Uniunii Patrioţilor, ţăranii din
comunele Tătărani, Bărcăneşti, Brăteştii Brazi , Româneşti, Ploieştiori,
Corlăteşti, Floreşti, Boldeşti etc. , s-au constituit în lunile septembrie şi
octombrie în Comitete de iniţiativă.
Comitetele de iniţiativă desfăşoară o intensă activitate pentru de
mocratizarea aparatului administrativ local, căutînd să înlăture pe pri
marii antonescieni. Dacă acest lucru nu reuşeşte la Comarnic în şedinţa
primăriei de la 16 octombrie 5 el va reuşi la Azuga şi, la 10 noiembrie,
�i în comuna Buşteni s. Locuitorii comunei Plavia cer şi ei autorităţilor
"să-şi aleagă o conducere cinstită care să aibă încrederea întregei co
mune" 7, iar la 14 ianuarie 1 945 sute de cetăţeni ai comunei Comarnic
aleg ca primar un muncitor din comună.
Lupta pentru înlocuirea prefecţilor şi primarilor antonescieni s-a
împletit cu lupta pentru înfăptuirea reformei agrare. In mai multe co
mune ţăranii trecînd la ocuparea şi lucrarea pămînturilor părăsite de
moşieri.
Astfel în lunile septembrie şi octombrie 1 944 ţăranii din Comarnic
au intrat pe fîneţele moşiereşti de pe muntele Floreiul, ocupînd fiecare
porţiune necesară pentru vitele pe care le poseda. 8
3 Scinteia 1, nr. 21-1 1, oct., 1944.
Scinteia 1, nr. 15, 5 oct. 1945.
5 Scînteia, 1, nr. 32-22 oct. 1944.
6 Arhiva Consiliului popular al oraşului Comarnic. Registrul de transcriere
proceselor verbale ale Sfatului comunal pe anul 1944, proces-verbal nr. 10.
7 Scinteia, 1, nr. 59, 18 nov. 1944.
8 ldem, 1, nr. 72, 2 dec. 1944.
�

a

42
https://biblioteca-digitala.ro

Manifestaţia

de

la

6 m'irtie 1 9-t5

de la Bucuresti

Datorită faptului că gm·ernul Rădescu se opunea reformei agrare,
l 'urlidul Comunist Român se adresează ţărănimii printr-o chemare la
I l febriuarie 1945, c:erîndu-i să treacă de la sine putere la înfăptuirea
JW teren a reformei agrare în spiritul măsurilor cuprinse în platforma
d t • g m · ern ar e a F.N.D. Acestei chemări i se alătură Frontul Plugarilor,
' u rc adresează ţărănimii un apel publicat la 1 1 februarie de Scînteia,
pri n care comitetele săteşti erau chemate să înfăptuiască imediat reforma
ug rară, pentru ca noua campanie agricolă de primăvară să-i găsească
JW ţărani lucrîndu-şi propriile pămînturi .
Documentele ulterioare legiferării reformei agrare din martie 1 945,
I H ' arată că aceste chemări au fost puse în practică de ţărănimea pra
J , o\·eană. Astfel, ţăranii din satele Berceni şi Corlăteşti ocupă forţat şi
l ucrează moşia din comuna Rîfov, iar muncitorii de la Rafinăria Unirea
�i cei din cartierul Moţoi din Ploieşti ocupă fosta proprietate din mar
�: i nC'a Ploieştilor a defunctei Elena Cantacuzino, nivelează gropile de
hombe şi o însămînţează !1. Asemenea fenomene au loc şi în alte comune
d i n judeţ.
Adoptarea legii reformei agrare de către guvernul democrat insta
u ru t la 6 martie 1 945 la 22 martie şi sancţionarea ei de către rege la
9 Arhiva comit. jud. P.C.R. Prahova . fond 2, Dosar 17/1045 aprilie, fila 2.

43
https://biblioteca-digitala.ro

23 martie, a fost încununarea eforturilor şi luptelor duse de ţărănime
în alintă cu clasa muncitoare sub conducerea organizaţiilor de partid
pentru satisfacerea acestui deziderat major al etapei respective.
"Scopul reformei agrare înscris la articolul din lege era :
a) mărirea suprafeţelor cultivabile la gospodăriile ţărăneşti care
au sub 5 ha de teren ;
b) crearea de noi gospodării pentru ţăranii fără pămînt ;
c) crearea în jurul oraşelor şi centrelor industriale de grădini de
legume pentru aprovizionarea populaţiei ;
d) crearea unor ferme de stat care să producă seminţe de soi şi
reproducători de rasă" . 10
Reforma agrară a avut un caracter antifeudal, ea urmărind desfiin
ţarea marii proprietăţi funciare, a proprietăţii moşierilor şi improprie
tărirea ţăranilor fără pămînt sau cu pămînt puţin.
Legea reformei agrare prevedea exproprierea bunurilor de mînă
moartă ; a prisosului terenurilor agricole, constituind proprietăţi ale
persoanelor fizice care depăşeau suprafaţa de 50 ha, şi anume ; pămîntul
arabil, livezile, fîneţele, păşunile, bălţile, iazurile artificiale, fie că ser
veau sau nu pentru pescuit, mlaştinile şi terenurile inundabile.
Fiind elaborată în condiţiile în care războiul împotriva Germaniei
fasciste nu luase încă sfîrşit, legea reformei agrare conţinea o serie de
măsuri cu caracter antifascist. Astfel, legea pre\·edea confiscarea pă-
mînturilor şi proprietăţilor agrare de orice fel aparţinînd cetăţenilor
români, persoane fizice sau juridice care au colaborat cu Germania
hitleristă, ale criminalilor de război şi celor ce s-au refugiat în ţările
cu care România era în stare de război ori au părăsit ţara după 23 Au
gust 1 944 şi ale tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării. Totodată erau
supuse exproprierii terenurile şi toate bunurile agricole ale absenteştilor,
cu excepţia funcţionarilor de stat în misiune, a prizonierilor şi ostate
cilor de război etc., precum şi bunurile agricole de orice fel ale cetăţe
nilor români care s-au înscris voluntar pentru a lupta împotriva Naţiu
nilor Unite.
O caracteristică a reformei agrare o constituie confiscarea nu
numai a pămîntului ci şi a celorlalte mijloace de producţie, tractoare,
locomobile, secerători şi combine precum şi alte maşini şi unelte agri
cole care au trecut în proprietatea statului .
Pentru a se asigura păstrarea unor suprafeţe pentru gospodăriile
trecute în proprietatea statului, legea prevedea la articolul 80 că aces
tea nu pot fi împărţite, vîndute, date în arendă sau ipotecate, nici în
totalitatea lor şi nici în parte, decît în cazuri excepţionale şi numai cu
avizul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Pentru înfăptuirea reformei agrare, art. 9 al Legii reformei pre
vedea înfiinţarea de comitete locale de împroprietărire compuse din
7-1 5 membri, aleşi de ţăranii din comuna respectivă şi care erau coor
donate de comisiile de plasă formate din membrii delegaţi de comitetele
·

IO

Arhiva Comit. jud, P.C.R. PrahoYa, fond, 2, Dosar 1 7/1945, aprilie, fila 2.
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locale, fiecare comitet trimiţînd cîte doi delegaţi. Comisiile de plasă,
prezidate de un delegat al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, rea
h zau totodată şi colaborarea cu organele de stat pentru înfăptuirea re
formei agrare. Comitetele locale pe comune făceau tabelele bunurilor
ul{ricole care urmau să fie trecute în posesiunea statului, tabele cu cei
i ndreptăţiţi la împroprietărire şi la repartizarea de inventar agricol.
< 'omitetele săteşti erau obligate să ţină seama de respectarea întocmai
11 prevederilor Legii reformei agrare şi a regulamentului respectiv, răs
punderea pentru executarea acestor dispoziţiuni avînd-o preşedinţii co
llli siilor de plasă.
Prevederile legii despre procedura exproprierii şi împroprietăririi
m1 fost imediat puse în practică în judeţul Prahova, luînd fiinţă î n toate
c omunele comitete locale de improprietărire, iar la nivelul plăşilor, co
misiile de plasă care au şi trecut la alcătuirea dosarelor de expropriere.
Indrumaţi şi mobilizaţi de organizaţiile de partid din întreprinderi,
m uncitorii prahoYeni au dat ţărănimi i un sprijin permanent în cele mai
c l i verse forme. Numeroase echipe de muncitori, pe lîngă desfăşurarea
u nei susţinute munci politice la sate, au participat efectiY, alături de
ţ ;i rănime, la confiscarea şi exproprierea moşiilor şi a celorlalte bunuri
l •gricole, la repararea uneltelor şi maşinilor agricole, pregătirea şi desfă
� urarea campaniilor
de însămînţări şi recoltări. Intr-o serie de între
prinderi industriale muncitorii au confecţionat, în ore suplimentare,
unelte agricole pe care le-au donat ţărănimii, au organizat în diferite
(omune ateliere mobile pentru repararea uneltelor şi atelajelor agricole
n ecesare efectuării lucrări lor în campaniile agricole. Colective de mun
' i tori de la întrepri nderile Concordia şi Unirea din Ploieşti, Uzinele
l\1ărgineanca, Plopeni şi altele, au reparat mai multe tractoare, maşini,
pluguri şi alte unelte, au confecţionat diferite piese de schimb care au
�1jutat ţărănimea din comunele învecinate in înfăptuirea la timp a lu
< rărilor de însămînţare din primă\·ara anului 1 945. Ei au făgăduit sprijin
ţ;u·anilor, pentru ca munca ci mpului să nu sufere întîrzieri. 1 1
După constituirea comitetelor locale ş i a comisiilor d e plasă ş i tre
n•rca la punerea în aplicare a preYederilor Legii reformei agrare, pentru
' crificarea modului cum se înfăptuia aceasta, la nivelul judeţului s-a
format o comisie din reprezentanţi ai camerei agricole, avînd de urmă
, it, între altele : identificarea moşiilor camuflate şi a inventarului agri
c ·ol de la expropriere ; identificarea chiaburilor, negustorilor, funcţia
, : nrilor publici împroprietăriţi fără temei, abuzurile săvîrşite de către
c omitetele comunale de reformă agrară ş i comisiile de plasă ş.a.m.d. 12
Pe baza indicaţiilor C.C., Comitetul judeţean de partid care a i ni
t i at şi a urmărit permanent modul de înfăptuire a reformei agrare prin
organizaţiile sale, a înfiinţat la nivel judeţean. comisia agrară, comisia
t•irănească, care activa alături şi în colaborare cu comisia de verificare
ti

Scînteia, II, nr. 186, 4 aprilie 1945, p. 4.
Arh. de partid a Comit. reg. P.C.R. Pl. secţ., ţărănească, fond 2, Dosar
1 7, Hl45, fila 29.
12

• . ..
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a camerei agricole, sprijinind-o în rezolvarea şi lichidarea litigiilor ivite
pe parcursul aplicării Legii reformei agrare. Aceste două comisii au
desfăşurat o activitate intensă veghind asupra bunului mers al lucră
rilor de expropriere şi împroprietărire, semnalînd şi înlăturînd nereguli
ivite în activitatea comisiilor de plasă şi a comitetelor de reformă co
munale. 3 Comisia intervine atunci cînd constată împroprietăriri ilegale
la Ariceşti Rahtivani, Scorţeni, Bordeni , Cocorăştii Misli şi Mislea. H
Salcia, Apostolache, Plavia, Sîngeru, Fîntînele, Parepa, Poenarii Rali şi
în alte comune 15. Comisia de verificare rezolvă cererile celor omişi de
l a împroprietărire - invalizi şi văduve de război din comuna Boldeşti,
muncitorului Bădicu Ion din Nedelea etc. 16, aplanează conflictele ivite
intre comune (Starchioj d cu Balta Doamnei, Lacul Turcului şi Ciumaţi,
cel dintre Slon şi Bătrîni cu Sălciile), dispunînd remăsurarea loturilor
şi accelerarea împărţirii titlurilor de proprietate. 17
Spiritul de justeţe al prevederilor legii reformei agrare îşi găsea
un apărător care să ţină cont de dezideratul ei principal, satisfacerea
cu pămînt a celor îndreptăţiţi.
Pentru a se asigura nevoile de împroprietărire în mod egal pentru
comunele , judeţului au fost transferate o parte din pămînturile expropri
ate dintr-o comună într-alta, dîndu-se astfel posibilitatea realizării re
formei agrare în mod unitar pe întregul cuprins al judeţului.
Pentru plăşile Ploieşti Sud şi Nord această operaţiune s-a realizat
astfel :
Comuna Găgeni a predat din moşia Barbu Catargiu pentru comuna
Tintea 1 50 ha ; Comuna Lipăneşti a dat pentru comuna Plopeni, Plasa
Slănic 55 ha din moşiile Sinescu, iar pentru comuna Boldeşti 75 ha din
moşia moştenitori Gh. Ionescu. Comuna Bucov a repartizat pentru co
muna Pleaşa 50 ha din moşia Eftimiu şi pentru comuna Berceni, Satul
Moara Nouă 10 ha peste Teleajen din moşia C. Nasopol ; Comuna Plo
ieştiori a repartizat pentru Valea Călugărească 25 ha din moşia Gamba
Cantili, pentru Sectorul 4 Ploieşti 80 ha, şi comunei Berceni 30 ha ; Co
muna Corlăteşti a repartizat pentru comuna Berceni satul Cătun 60 ha din
moşiile fratii Constantinescu. Comuna Rîfov a repartizat pentru comuna
Corlăteşti 60 ha din moşia fraţii Cantacuzino, pentru locuitorii din co
muna Ceraşul - Plasa Văleni 25 ha, şi pentru Cartierul Moţoiu - Plo
ieşti 50 ha ; Comuna Tătărani a repartizat din moşiile Emil Creţulescu
pentru Sect. 5 Sf. Sava 40 ha şi pentru Sect. Sf. Filofteia 35 ha ; Co
muna Strejnicul a repartizat pentru Sect. I Ploieşti din moşia Ana Ca
limachi 35 ha ; Comuna Tîrgşorul Vechi a repartizat din moşia Elena
13
14
15
16

Arh. Comit. jud. P.C.R., dosar 18/1948, filele 23, 26-29, 86.
Idem, dosar 17/1947 . filele 20, 21, 24.
Idem, dosar 18/1948, fila 32.
Arh. Prefect. Prahova, dosar 1 10/1945, filele 261, 259.
17 Arh. Comitetului judeţean P.C.R. Prahova, Raport al comisiei agrare din
iulie 1947, fond 2, filele 68-71, 81, 98.

46
https://biblioteca-digitala.ro

Moruzi pentru comunele Tîrgşoml N ou şi Stoeneşti 1 5 ha, iar pentru
c·omuna Cocoreşti Colţ din moşiile V. Tomşescu 30 ha. 18.
Moşierimea a depus o dîrză rezistenţă la înfăptuirea reformei
n�rnre, încercînd prin diferite mij loace să limiteze suprafeţele ce urmau
n fi expropriate.
Astfel moşierul Constantin Gr. Cantacuzi no, proprietarul unei
moşii de 227 ha la Filipeşti de Tîrg, cu terenuri diverse, vie, grădini de·
turza\'at, cămine de casă, terenuri industriale, terenuri arabile, reclama
1 1 1 contestaţia înaintată comisiei de împroprietărire a plasei Filipeştii de
T i rg faptu l că legea excepta o serie de terenuri de la expropriere (ore
t;i rii şi vii, terenurile industriale, laturile de casă, astfel că numai era
• h-;ponibilă pentru a fi expropriată nici o porţiune de teren, ceea ce în
wamnă anularea completă a Legii de reformă agrară. 1!l
Fosta prinţesă V. Ghica, moştenitoarea moşiei Bibescu din Co
m urnic (4 000 ha păduri şi 1 300 ha păşuni) a înaintat un memoriu la Mi
l l hlerul Agriculturii şi Domeniilor în care cerea exceptarea de expro
pril're a trupului de moşie denumit Florei , situat pe hotarul moşiei din
< 'omarnic, judeţul Prahova, pe considerentul că aceasta este o fermă
model. 20 La 28 aprilie 1 945 Comitetul local de împroprietărire din Co
l l larnic răspunde la memoriul moşieresei, respingînd cu o argumentare·
l c •meinică fiecare punct al motivelor indicate de ea. 2 1 .

Este semnificativ şi faptul că în plasele Ploieşti Nord şi Ploieşti
Sud au fost contestate 58 de dosare de către proprietarii expropriaţi ,
u d ică mai mult de o treime. Dar pe lîngă aceste încercări legale de sus
t ragere de la reformă, moşierii întrebuinţează şi mijloace mascate d e
' ubminare a reformei .
Una dintre aceste căi a fost renunţarea "benevolă" la suprafeţele
, urc ar fi putut fi expropriate în favoarea
uneia din instituţiile care
c •ruu exceptate de la expropriere : biserici, eforii, aşezăminte spitaliceşti
l ' l c. Astfel proprietarii I. şi Alex. Băleanu au incheiat o convenţiune cu
n•prezentanţii bisericii parohiale "Icoana" din corn. Sîngeru, Salcia şi
J .u poş , prin care renunţau benevol la posesiunile pe care le deţineau în
ul 'este comune şi le treceau în proprietatea bisericii. 22
Nu lipsesc nici intervenţiile la prefectura judeţului pentru a fi
mase din Legea împroprietăririlor proprietăţile lucrate în arendă. Ast
lt•l de intervenţii fac moşierii Iancu Gabroveanu din corn. Inoteşti,
( 'onstantin M. Georgescu din corn. Salcia, Elena R. Pleşoianu din Cîrn
pina (moşia în corn. Bucov) şi alţii. 23
te

Arhiva Comit. jud. P.C.R., fond 2, dosar 17/1947,fila 9.

1 9 Arhiva Prefecturii Jud. Prahova, dosar 103/1945, fille 421-422.
20

Arhiva Consiliului Popular Sinaia - Secţia agricolă.
Ibidem.
22 Ibidem.
23 Arhiva Prefecturii Jud. Prahova, dosar 101/1945, fila 231.
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Ca urmare a unor intervenţii şi "relaţii", din moşia lui Vasile Bă
neşteanu din corn. Nedelea (40 ha) au fost expropriate numai 20 ha , deşi
fusese lucrată din 1930 în arendă, din moşia lui Filip Nicolescu (20 ha)
din Ariceştii Rahtivani s-au expropriat numai 1 0 ha, deşi se lucra tot pă
mîntul în arendă ; din moşia lui Ion şi Maria Trestioreanu (82,5 ha) au
fost expropriate numai 20 ha, iar moşia Margaretei Rîmniceanu (25 ha)
şi a lui Gh. Gh. Ioan (46 ha), tot din Ariceştii Rahtivani, deşi se lucrau
in arendă, n-au fost expropriate, tot ca urmare a relaţiilor. 24
Neregulile au fost constatate de Comisia de verificare a Reformei
agrare şi s-au luat măsuri pentru remedierea lor. Astfel, au fost înlă
turate abuzurile preşedintelui Frontului Plugarilor din Ploieşti care a
intervenit pentru proprietarii Ştefan Moţoi şi Dumitru Stănescu din
Măneşti, ca şi în favoarea fraţilor Cantacuzino, proprietarii moşiei
Rîfov, voind să-şi impună voinţa sa peste capul preşedinţilor de plasă.
In cazul moşiei Rîfov, se lăsa celor 5 fraţi Cantacuzino o suprafaţă de
227,5 ha + 83 ha păduri. 25
Moşierii din plasa Bălţeşti au distrus semnele de hotar, mărindu-şi
suprafeţele rezervate lor, ceea ce făceau necesare noi măsurători. 26
In alte locuri ţăranii erau siliţi prin ameninţări , instigaţii şi vio
lenţă să părăsească o parte din loturile cu care fuseseră împroprietăriţi,
aşa cum s-a întîmplat în comuna Poenarii Raii. 27 La Tirgşorul Vechi
administratorul moşiei Moruzi, Jungher, a alungat cu de la sine putere
mai mulţi locuitori după terenurile cu care au fost împroprietăriţi.
Comitetul de expropriere din corn. Măneşti sesiza la 30.V. 1 945
Prefecturii Judeţului Prahova că mai mulţi foşti legionari, puşi în slujba
moşierului, au căutat să ameninţe pe membrii comisiei de improprietă
rire şi chiar să-i lovească, pentru a împiedica înfăptuirea reformei.
In unele locuri moşierii şi uneltele lor au recurs la crearea de di
sensiuni între locuitorii din satele învecinate pentru împărţirea moşiilor.
In urma unei asemenea aţiţări diversioniste, ţăranii din satul Go
runa au ocupat o suprafaţă de moşie pe teritoriul comunei Blejoi .
Cei din Blejoi au vrut să le cedeze 50 de pogoane pe care goru
nenii nu le-au primit, sperind că vor lua toată suprafaţa de 1 80 po
goane. Gorunenii au devastat inventarul viu şi mort, remizele şi magazia
cu cereale ale moşiei. 28
In urma exproprierilor efectuate la sfîrşitul anului 1 945 mai rămă
sese în 1 947, 1 22 de proprietăţi cu suprafeţe de peste 25 ha, avind în
2�

Arhiva Comit. Jud. P.C.R. Prahova, fond 2. dosar 17/1947, filele 20, 21.
Ibidem, filele 1-3.
26 Ibidem, dosar 18/1948, filele 68-71.
27 Arhivele Prefecturii , dosar 103/1945, fila 384.
28 Arhiva Comit. Jud. P.C.R. Prahova, fond 2 dosar 17/1947, fila 3.
29 Pentru alcătuirea acestui tabel am folosit tabelul de la filele 48-51 din
dosarul 17/1947, fond 2, arhiva Comit. jud. P.C.R. Prahova.
25
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' · · • n i 1 6.460 ha. Dăm mai j os repartizarea lor pe plăşi, indicînd totodată
loturilor. 29
· • Jc--.ti naţia
Tn aplicarea Legii reformei agrare s-a ţinut seama de exceptările
1 · l a t>x propriere pe care le făcea articolele 8 şi 23, Conform articolu
, , :�:1, suprafeţele acoperite cu păduri şi plantaţii de vii erau exceptate
l a Pxproprieri, ele urmînd a face obiectul unei legi speciale.
,
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Ţăranii n-au respectat întocmai această prevedere a legii intrînd
• 11 forţa în viile sau pădurile moşierilor. Astfel, locuitorii comunelor
1-' l l l peşti de Tirg şi Filpeşti de Pădure au intrat cu forţa în proprietăţile
' i ticole ale lui Constantin Gr. Cantacuzino, ceea ce îl determină pe
'" '"sta să se adreseze Ministerului Afacerilor Interne pentru respecta
• •·n legii. 30 Proprietarii M. Rădulescu , O. Grant, Elena Gerota, Olimpia
� kulescu Duvăz, Ortensia Deniza se plîng Prefecturii Prahova că Co
m isia de plasă din Filipeştii de Tîrg a dispus exproprierea viei lor. 31
Fiindcă în privinţa pădurilor nervozitatea ţăranilor se manifestase
hui nte de apariţia Legii 1 86, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Di
• •·(·ţia Silvică, se adresa printr-o Circulară din 28 martie 1 945 prefec
l urllor şi inspectoratelor silvice pentru a opri orice amestec şi încălcare
I n pădurile proprietate particulară, pentru a nu stînjeni programul de
r ��: ploatări şi impăduriri şi aprovizionarea normală a armatelor române
�� aliate. 32
30
SI

32

•

-

Arhivele Prefecturii Jud. Prahova, dos. 1 10/1945, fila 153.
Ibidem, fila 161.
Ibidem, fila 108.
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In august 1 945 peste 700 de locuitori din Mîneciu-Ungureni au îm
părţit, măsurat şi parcelat pădurea proprietarei Zoie Vlahuţă Slătineanu,
iar la 31 august, 14 indivizi i-au violat domiciliul, terorizînd-o. 33 Şi sătenii
din comunele Sîngeru, Salcia şi Lapoş au procedat la împărţirea forţată
a pădurii bisericii "Icoana". Locuitorii din Edera au violat domiciliul
administraţiei păd urii şi au ocupat o parte din imobilul ei, iar procuristul
proprietarei a fost sechestrat, bătut şi ameninţat cu moartea chiar î n
localul Primăriei , de faţă c u autorităţile locale. :v; Exemple din acestea
se mai pot cita în localităţile montane, arhi\·ele prefecturii judeţului
Prahova punîndu-ne la dispoziţie numeroase documente.
Uneori, împărţirea pădurilor de către ţărani este datorată lipsei
izlazurilor comunale. Aşa este cazul locuitorilor comunei Podenii-Vechi
unde membrii obştei procedează la 2 aprilie 1 945 la împărţirea provizo
rie a unei suprafeţe de 450 ha din moşiile moştenitorului Naie Gh. Bă
dulescu din Măgurele, Gh. Ionescu din Boldeşti şi Alice Dwnitrescu din
Bucureşti, pînă la apariţia legii speciale a pădurilor. "Obştea înţelege a
fi oameni paşnici şi nu înţelege să de\·asteze nimic din pădure, decît să
păşuneze vitele" . :15
S-a ţinut cont în aplicarea Legii reformei agrare de exceptările
de la expropriere pe care le făcea şi art. 8.
Astfel au fost lăsate proprietăţile Academiei Române (30 ha arabil,
2 ha orezărie, 1 5 ha grădini zarzavat, 5 ha plantaţii pomi) şi Eforiei Spi
t alelor Civile (190 ha arabil şi 20 ha grădini zarzavat) din Poenarii
Apostoli, Penitenciarului Tîrgşorul Nou (30 ha arabil) din plasa Ploieşti
Sud. 36 Terenurile Ministerului Educaţiei Naţionale din plasa Bălţeşti
au fost scoase la licitaţie ca urmare a Ordinului Ministerului Educaţiei
Naţionale Subsecretariatul de stat al educaţiei extra-şcolare nr 3 6 7 o;
1945, din 20 iulie. 37
Suprafaţa expropriată a fost împărţită ţăranilor pentru agricultură,
loturi de casă, izlazuri ; REAZIM-ului, MAD etc.
La împroprietărire s-a acordat întîietate ostaşilor concentraţi şi mo
bilizaţi şi tuturor celor care au luptat împotriva Germaniei hitleriste.
Incă înainte de elaborarea Legii reformei agrare, chiar după întoar
cerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, Partidul Comunist Român
înscrisese în Proiectul de platformă a Frontului Naţional Democratic din
România "ca una din preocupările principale în înfăptuirea reformei
agrare a împroprietăririi soldaţilor care erau pe front". Acei care luptă
pe front împotriva fascismului german, să fie avantajaţi la împroprie
tărire. 38
Preocuparea aceasta s-a manifestat practic prin discutarea ei în
cadrul diferitelor manifestaţii populare sau în articolele publicate în zia
rul Scînteia. Astfel, într-un articol intitulat "Pămînt pentru ostaşii de
pe front" , se spunea : "România a fost tîrîtă într-un război nejust contra
.

33 Ibidem, fila 37.

M

Ibidem, filele 278, 279.
.
Ibidem, fila 180.
36 Arhiva Comit. jud. P.C.R. Prahova, fond 2, dos. 2, do$ 17/1947, filele •8-51.
37 Arhiva Prefecturii Prahova, dos 110/1945, fila 234.
as Scinteia 1, nr. 6, marţi 26 septembrie 1944.
35
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Uniunii Sovietice. In acest război au murit sute de mii de ţărani. In urma
lor au rămas sute de mii de văduYe şi orfani . Toţi aceştia au dreptul să
fie despăgubiţi măcar în parte pe socoteala acelora care au profitat de
pe urma războiului..."
"Astăzi, poporul român luptă, împreună cu eroica Armată Roşie
contra Germaniei fasciste, pentru eliberarea fraţilor noştri din Ardealul
de Nord . . . şi este drept ca acei care stau în primele linii ale frontului de
luptă contra duşmanilor poporului nostru şi al omenirii î ntregi, ostaşii
de pe front să se bucure nu numai de sprijinul nostru de azi ci şi de grija
noastră deosebită în viitor. De aceea ţăranii ostaşi care luptă azi în
Ardeal trebuie avantajaţi atunci cînd se va împărţi pămîntul expropriat
de la marii proprietari" . :.m
Art. 1 2 al Legii pentru î nfăptuirea reformei agrare prevedea că la
împroprietărire "Vor avea întîietate ostaşii care sint concentraţi sau mo
bilizaţi şi toţi cei care au luptat împotriva Germaniei hitleriste". Prin
adresa din 20 aprilie 1945, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor înştii nţa
Prefectura Judeţului Prahova că "prin Legea nr. 3 1 0 din 20 aprilie 1945
publicată de Monitorul Oficial nr. 93 din 2 1 aprilie 1 945, s-a acordat ofi
ţerilor decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul "dreptul de a fi împroprietă
riţi cu suprafaţa de 5 ha pămînt arabil cu obligaţia de a-l munci în regie,
statul înzestrîndu-i şi cu inventarul agricol necesar". Totodată se prevE'de
rezervarea în fiecare comună a cel puţin 5o;0 din suprafaţa care s-a ex
propriat pentru diferite nevoi ale statului inclusiv nevoile de împroprie
tărire ale cavalerilor Ordinului "Mihai Viteazul", alegînd aceste rezerve
cît mai aproape de sat sau comună şi din terenurile cele mai bune". �u
Comandamentul Diviziei I Voluntari Români Tudor Vladimirescu
- Debreţin s-a adresat Ministerului Agriculturii şi Domeniilor pentru a
se asigura improprietărirea unor soldaţi, iar Ministerul a făcut cunoscm
acest lucru Prefecturii, pentru ca soldaţii să nu fie omişi de pe liste. 41
Au fost împroprietăriţi 467 de ostaşi din Divizia Tudor Vladimirescu
din judeţ conform D.L. 1 8 7/23 martie 1 945, după cum urmează :
39 din Plasa Slănic
26 din Plasa Cîmpina
39 din Plasa Bălţeşti
49 din Plasa Filipeşti
59 din Plasa Urlaţi
52 din Plasa Drăgăneşti
22 din Plasa Sinaia
57 din Plasa Văleni
49 din Plasa Poenarii Burchi
75 din Plasa Ploieşti
La data de 28 septembrie 1 945 un raport al Camerei Agricole Pra
hova către Prefectura Judeţului Prahova 42 prezenta următoarea situaţie
privitoare la aplicarea Legii reformei agrare în Judeţul Prahova : 356 pro39 Idem nr. 8, 28 sept. 1944

40

.

.

_

:

Arhivele statului Ploieşti, fond Ref, agrară, vol. 1, dos, 103/1945, filele
182, 13, 43 �.
4 1 Arhvele statului Ploieşti, fond Ref, agrară, vol. 1, filele 438-444.
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prietari, cărora li s-au expropriat 25 308 ha ; au fost împroprietăriţi
27661 de ţărani cu suprafaţa de 24 043 ha, diferenţa de 1 265 ha fiind
cota de 5% rezervată statului pentru diferite nevoi.
Raportul spunea că " s-a căutat a se executa lucrările de expropriere
în conformitate cît mai strictă cu legea".
Intirzierea lucrărilor de expropriere şi împroprietărire se datora
faptului că Legea reformei agrare dădea dreptul, atît proprietarilor cît
şi celor îndreptăţiţi la reformă, să facă contestaţii, iar litigiile iscate erau
încă în curs de judecată la comisiunile de plasă cît şi la Comisiunea cen
trală de reformă agrară din Ministerul Agriculturii.
Lucrările de expropriere şi împroprietărire nu deveneau definitive
decît după soluţionarea acestor li tigii, din care cauză nu toate datele ra
portate erau riguros exacte" .
"
L a data de 30 noiembrie 1945 exproprierea fusese aproape încheiată.
Cei 38 077 de împroprietăriţi r.:l au primit pînă la această dată o suprafaţă
de 25 429,26 ha '•4• Din această suprafaţă 21 021,13 ha erau destinate im
proprietăririi cu loturi, 1 1 1 7,08 ha pentru vetrele satelor, 3 291 ,05 ha
pentru izlazuri comunale. O suprafaţă de 1 242,64 ha a fost predată
REAZIM-ului iar o alta de 455,88 Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Pe plăşi situaţia exproprierilor şi a destinării pămîntului expropriat
se prezenta cf. tabel de la pag. 53 45.
Prezentăm acum şi modul cum s-a înfăptuit reforma agrară într-o
comună, şi anume in comuna Tîrgşorul Vechi.
S-au expropriat 8 10,25 ha, după cum urmează :
de la Elena Moruzi şi moştenitori
553 ha
"
42 ha
Ecaterina Popovici
1 3 ha
"
Muşceleanu
"
1 16 ,25 ha
Vasile Tomescu
"
Grigore Dumitrescu
30 ha
1 3 ha
"
Pavel Panţu
Din această suprafaţă au fost atribuite 45 ha locuitorilor din comu
nele învecinate : Tîrgşorul Nou, Cocorăşti Colţ şi Stoieneşti, 1 1 4 ha pen
tru rezerva de stat, 42 ha pentru o vatră nouă de sat şi 63 ha pentru iz
Iazul comunal, în total 264 ha.
Locuitorilor din comuna Tîrgşorul Vechi li s-au distribuit suprafaţa
de 546,25 ha, din care s-au împroprietărit :
339,25 ha
1 77 locuitori (categ. I)
cu 1 ,8 6 ha
"
121 ,25 ha
(categ. II-a) cu 1 ,25 ha
97
cu 1 ,00 ha
1 ,00 ha
1
"
"
(categ. III), cu 0,50 ha
3 1 ,75 ha
63
338
493,25 ha
53,00 ha
=

546,25 ha

Pentru loturi de casă

� 2 Arhiva Prefecturii Jud. Prahova, dosar 103/1945, fila 219.
43 Arhiva Comit. jud. P.C.R. Prahova fond 2, dosar 17/1947, fila 74.
44 Idem, fi (a 75
45

Idem filele 75-78
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Atribuiri
Suprafata
expropria !ă ha

Ocol agricol

J m prop r l .
loturi

Vetre

PrPdal

Jzlaz

sat

făcute

Reazi m

1

ha

M. A. D.
Mih. V.

1

Ploieşti Sud
Sinaia
Slănic
Văleni

Uri aţi
Drăgăneş t i

Fi i i peşti
Băl ţeş t i
Cî m p ina
Poenari Burchi

TOTAL

2850,25
3567
632,57
!552,04
1399,45
2546,70
3138,39
1775,39
1760, /2
826,78
971 ,85

2883,25
4200 , 29
1286,54
2585,53
2086,45
2985,70
3535,38
2715,98
2020,00
1374,97
!026,70

Ploieşti Nord

1

27701 ,06

1

21021 , 1 3

1

103,51
227,29
78,97
1 15,::4
94,22
131 ,20
86
123,24
104,67
22, 19
29,85
1 1 17,08

294
1 12,45
365,91
794,91
539,64
60
61
590,40
1 17,48
341 , 17
15

1

l03
u�4
149,50 0,50
28,95
210
- 1 ,50
- 45,62
4,90
238
250
28,95
198
- 37, 39
1 14, 14 5G,05
!O
G

-

=

Loturi

Conac.

Prun d
drum

Di verse

15 - 333,30 35 6,08 32,98 29,50

5
-

10,07
-

84,07
-

7,52
14,67
--

3291 ,05 1 1242,64 1 455,88 1 55 1 16, 15 1 450,44 , 51 ,68

�
https://biblioteca-digitala.ro

Proprietarilor le-au mai rămas suprafeţe ce variau între 27 şi
50 ha :
Elena Moruzi şi moştenitorii
80 ha
Vasile Tomescu
50 ha
Grigore Dumitrescu
50 ha
Pavel Panţu
50 ha
Ecaterina Popovici
27 ha
257 ha
Total :
Celor împroprietăriţi în întreg judeţul le-au fost distribuite 38 0 1 8
titluri d e proprietate şi mai rămînea u n număr d e 59 d e împroprietăriţi,
urmînd să primească şi ei titlurile de împroprietărire. Au fost împroprie
tăriţi şi au primit titluri de proprietate 4 089 de ţărani din Plasa Ploieşti
Nord, 4 650 din plasa Ploieşti-Sud, 1 754 din plasa Sinaia, 3 897 din plasa
Slănic, 3 384 din plasa Văleni, 3 923 din plasa Urlaţi, 3 976 din plasa
Drăgăneşti , 4 105 din plasa Filipeşti , 2 904 din plasa Bălţeşti, 3 176 din
plasa Cîmpina şi 2 2 1 9 din plasa Poenari Burchi. 46 In 1 947 reforma
agrară era aproape desăvîrşită. Litigiile ivite fuseseră în cea mai mare
parte rezolvate, iar cele rămase erau pe cale de rezolvare. In urma discu
tării contestaţiilor făcute de moşieri, au rămas expropriaţi 509 proprietari
cu o suprafaţă de 29 390 ha, împărţit::'! la 42 1 76 de ţărani. 4 7
Pe plăşi situaţia aceasta se prezintă astfel :
TABEL

cuprinzind nr. de expropriaţi, supr. expropriată şi nr. de improprietăriţi
Nr.

cr t .

1

Plasa

·

1 ��f:t'l 1
Nr. de

1

Bălţeşti

.(8

2

Cî mpina

1

Suprafata
Nr. de
expropr i a t ă ha. im propri etăr i j i

2055

3 1 90

23

1 908

2023
3784

Drăgăneş l i

25

..

Fii. Tî rgovişte

31

2559

2963

5

Ploeşt i Nord

1 07

.(476

5121

6

Ploeşti Sud

58

.(689

4923
2307

7

Poenarii Burchi

18

969

8

Urla ţ i

50

3295

4532

9

Slănic

36

2066

3862

10

Sinaia

23

930

2590

90

3738

698 1

Vălen i de M unte

46
47

G2-73.

Observat i i

+

3

2728

Il

1

Arhiva Comit. jud. P.C.R., fond I I, dosar 17/1947, fila 75
Arhivale Comit. jud. P.C.R. Ploieşti, dos. nr. 47/1947, fond 2 , fii, d e la
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In urma înfăptuirii reformei agrare recensămîntul agricol şi al po
pulaţiei din ianuarie 1 948 prezintă pentru judeţul Prahova următoarele
date : 408 1 1 3 locuitori in mediul rural deţinînd o suprafaţă de 273 809 ha,
împărţită în 484 186 parcele.
9056 de gospodării din mediul rural nu se ocupau cu agricultura,
iar 97 541 erau ocupate în agricultură.
Erau exploatate 285 1 34 ha, împărţite în 478 091 parcele, diferenţa
dintre suprafaţa cultivată şi suprafaţa avută în proprietate de locuitorii
rurali provenind din arendările pe care le fac de la proprietarii din me
diul urban.
Pe categorii de folosinţă erau (includem aici şi pămînturile aparţi
nînd mediului urban) 131 6 1 7 ha de pămînt arabil, 1 382 ha grădini de
zarzavat irigate, 27 734 ha fineţe naturale, 47 529 ha păşuni, 6328 ha vii
altoite şi 1 1 1 9 ha vii producători direcţi , 9 270 ha livezi cu pomi,
1 1 3 291 ha vii producători direcţi, 9 270 ha livezi cu pomi, 1 1 3 291 ha pă
duri, 9 631 ha curţi şi 1 3 007 ha diverse terenuri, 1 7 6 235 ha se aflau în
hotarul satului, iar 108 899 ha în hotarul altor sate (aceasta influenţa pre
ţul de cost şi îngreuna munca ţăranilor dacă ţinem cont că unii dintre
ei trebuiau să străbată zeci de kilometri pînă la pămîntul pe care-I po
sedau ; aşa este cazul muntenilor care au proprietăţi în cîmpie).
Inventarul viu din posesiunea gospodăriilor rurale se prezenta ast
fel : 1 6 954 cai peste 3 ani, 2 2 1 1 cai sub 3 ani, 3 268 boi şi bivoli peste
2 ani, 4 1 8 1 8 vaci, bivoliţe peste 2 ani, 1 5 123 tineret bovin sub 2 ani,
2 1 9 763 oi, 24 555 capre, 29 6 1 7 porci peste 2 luni.
Inventarul agricol mort cu care erau dotate gospodăriile din me
d iul rural se compunea din : 189 tractoare, 16 292 pluguri, 338 semănă
toare, 2 073 prăşitoare, 1 80 secerătoare, 1 8 2 batoze, 298 vînturătoare, 1 63
trioare, 3 983 pompe de stropit, 242 tocătoare de nutreţ, 3 755 grape de
fier, 25 1 99 care şi căruţe.
După ramura de specializare, gospodăriile rurale se repartizau ast
fel : 42 1 24 cerealiere, 432 zootehnice, 1439 pomicole, 1 6 1 6 viticole, 54 502
mixte.
Se mai lucrau în arendă 10 209 ha şi 5 143 ha în dijmă. Populaţia
activă în agricultură era de 2 1 5 1 1 5 ha. Intre aceştia 3 351 erau munci
tori agricoli permanenţi, primind salariul în bani (2 196), in natură (419)
şi în bani şi în natură (736) şi 1 2 747 erau muncitori agricoli sezonieri,
9 1 25 primind salariul in bani, 1 067 primind salariul in natură şi 2 555
plătiţi in bani şi în natură.
S-au întovărăşit la munci agricole 1 8 638 de gospodării, 81 475
gospodării nerecurgînd la astfel de întovărăşiri ; 7 6 1 9 gospodării au
prestat munci la alţii pentru anumite foloase, iar 92 494 de gospodării
n-au recurs la astfel de munci. Un număr de 74 3 1 3 gospodării şi-au pro
curat bani prin muncă pe bani ; 3 342 gospodării şi-au procurat unelte
agricole prin cooperative şi 1 0 020 din alte surse.
Credem că este interesant să fie consultat acest recensămînt, pentru
a ne face o imagine de ansamblu asupra agriculturii judeţului din 1 948.
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Din acest tablou se degajă ideea schimbărilor esenţiale ce au avut lor in
plăşile judeţului Prahova in perioada reformei agrare pînă în februarie
1 948. El dă o imagine a felului cum s-a înfăptuit repartizarea pămîntului,
suprafaţa exploataţiilor pe categorii de teren, repartiţia exploataţiilor după
mărime, modul cum s-a dezvoltat sectorul zootehnic în această perioadă.
Din tabel se desprinde şi faptul că pămîntul a fost fărîmiţat în numeroase
parcele, ceea ce avea urmări negative în dezvoltarea agriculturii, mica
gospodărie ţărănească neputînd face agricultură cu mijloace mecanizate
moderne.
Infăptuirea reformei agrare din 1 945 pe cale revoluţionară a avut
o mare importanţă economică, politică şi socială. S-a închegat alianţa
dintre clasa muncitoare şi ţărănime, forţa socială care sub conducerea
P.C.R. avea să ducă mai departe procesul transformărilor revoluţionare
spre societatea socialistă. Din punct de vedere economic şi social au fost
lichidate rămăşiţele feudale din agricultură şi înlăturată moşierimea ca
clasă. Prin înfăptuirea reformei agrare a fost rezolvată problema funda
mentală a desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice, problema pămîn
tului. Scăpînd de exploatarea moşierească, primind pămînt, ţărănimea
muncitoare şi-a îmbunătăţit nivelul de viaţă, iar consfintirea prin lege
a reformei agrare i-a mărit increderea în politica P.C.R. şi a guvernului
democratic.
Reforma agrară a făcut posibilă şi crearea sectorului socialist de
stat în agricultură, o parte a pămînturilor expropriate şi principalele
maşini aferente rămînînd proprietate de stat. Aceste mijloace aveau să
stea la baza înfiinţării actualelor întreprinderi agricole de stat şi staţiuni
pentru mecanizarea agriculturii. Cele 8 ferme model organizate pe su
prafeţele devenite proprietate de stat la Rîfov, Poenari Raii, Pucheni ,
Sălciile, Buda-Găgeni, Chiojdeanca şi Sîngeru 48 ; trebuiau să devină în
scurt timp unităţi puternice, mari producători de produse agricole cu o
organizare exemplară a agriculturii, de la care ţăranii muncitori să poată
lua exemplu.
Ţărănimea nou împroprietărită, alături de întreaga ţărănime, a be
neficiat de sprijinul statului democrat-popular conform sarcinilor trasate
de Conferinţa Naţională a P.C.R. dn octombrie 1945, gospodăriilor fiin
du-le puse la dispoziţie inventar agricol, credite, seminţe, reproducători
de rasă, asistenţă tehnică etc. (o situaţie din iulie 1946 arăta că ţăranii
din Prahova - fără cei din plasa Sinaia - primiseră ajutoare în mate
riale şi în bani precum şi ajutoare constînd în repararea uneltelor
agricole.
Paralel cu acţiunile de înfăptuirea reformei agrare, sub presiunea
maselor de muncitori, ţărani şi intelectuali îndrumate de organizaţiile
de partid din judeţ au fost luate o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale ţărănimii : construirea şi repararea de poduri�
grajduri comunale, repararea şoselelor, şcolilor (30) şi construirea altora
48

Arh. Prefecturii Prahova, fond 2, dos. 101/1945, fila 390.
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noi (8), repararea dispensarelor şi construirea altora noi, construirea a
5 băi comunale. Prin oficiul de aprovizionare federal au fost distribuite
populaţiei peste 787 tone cereale, 6 668 kg bumbac, precum şi mari can
tităţi de produse feroase încălţăminte, pinzeturi, produse CAM etc. în
valoare de peste 2,3 miliarde lei.
Realizînd împroprietărirea ţăranilor săraci şi satisfăcînd prin
aceasta una din cerinţele cele mai vii ale aliatului, său, proletariatul, în
frunte cu partidul său marxist-leninist n-a idealizat însă nici o clipă
gospodăria ţărănească individuală. Dimpotrivă, el a atras permanent
atenţia ţărănimii muncitoare că împroprietărirea rezolva numai parţial
nevoile sale şi duce la o îmbunătăţire a condiţiilor sale materiale faţă
de trecut, dar, gospodăria individuală nu poate în nici un caz înlătura
inapoierea agriculturii, grijile şi lipsurile ţărănimii şi nu poate satisface
cerinţele crescînde ale societăţii noastre în plină evoluţie pe calea socia
lismului.
Victoria socialismului în ţara noastră nu putea fi realizată fără
transformarea socialistă a agriculturii, fără organizarea agriculturii pe
baze noi, rentabile, pe baze socialiste. In acelaşi timp menţinerea micii
producţii de mărfuri crea primejdia restaurării vechilor rînduieli şi era
în contradicţie cu ritmul înalt de creştere a industriei socialiste împie
dicînd dezvoltarea planificată, armonioasă a întregii economii naţionale.
Pentru a înlătura această neconcordanţă, conducerea partidului,
la Plenara C.C. al P.C.R. din 3
5 martie 1 949 avea să stabilească sar
cinile partidului în transformarea socialistă a agriculturii prin unirea
micilor gospodării individuale în mari gospodării socialiste.
Ca urmare a unei susţinute politici înţelepte desfăşurate sub di
ferite forme de către partid, a aplicării creatoare la condiţiile şi realită
ţile din ţara noastră a teoriei marxist-leniniste cu privire la cooperati
vizarea agriculturii, în 1962 s-a încheiat procesul de cooperativizare a
agriculturii, socialismul învingînd definitiv la oraşe şi sate în Republica
Socialistă România.
Astăzi întreaga clasă muncitoare, ţărănimea şi intelectualitatea,
umăr la umăr sub conducerea încercatului nostru partid, luptă pentru
făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socia
listă România, a cărei prime etape este cincinalul pe care l-am început
anul acesta.
-

�9 Arhiv, comit. jud. P.C.R., fond 2, dos.
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 13.

17/947, filele : 62, 6�, 64, 65, 66,
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DOUA FIRMANE IMPARATEŞTI
DIN VEACURILE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA
EMANUIL BAGI MOSCO

Generaţia noastră, de altfel chiar şi aceea dinaintea ei, nu-şi mai
aminteşte decît superficial, sau chiar de loc, de ceea ce a putut fi pînă
acum aproape un veac, umilinţa vechii supuşenii străine.
Pentru unii oameni de atunci însă, datorită capriciului sau nevoilor
împărăţiilor vecine, austriacă, rusă şi în deosebi turcească, acest timp
a fost prilej de înălţare.
Mari viziri, d ragomani, capuchehaia se recrutau dintre albanezi,
greci, români curaţi sau grecizaţi, care timp de măcar două veacuri au
condus destinele islamului constantinopoli tan, dese ori în folosul lor şi cu
riscul ca înălţarea să le fie brusc întreruptă prin tăierea capului, sau,
in cel mai bun caz, prin ·surghiun.
Printre dregătorii Sublimei Porţi, ca dragoman al flotei a fost şi
Petre Rhetoridi, purtător al unui nume destul de straniu, cu rezonanţă
curat grecească.
Cine este el ?
Pentru întîia oară este întîlnit, la 1 800, ca vel căminar în Moldova,
pentru ca un an mai tîrziu să se căsătorească aici cu Maria, fiica vistie
rului Hagi Mosco, de care se desparte in 1 8 1 5 . A jucat un rol politic şi
a trecut prin următoarele dregătorii : vel spătar (1803), vel vornic (1804),
vei agă (1807), vei logofăt ( 1 8 1 5), caimacan al lui Ipsilanti şi unul din-·
tre boierii veliţi chemaţi la redactarea codului Caragea. Moare in 1 820.
Nu-i cunosc tatăl pe nume, dar acesta este clăditorul bisericii din
Măgurelele-Asan, azi Gherman-Broasca, Jud. Ilfov. ln 1 935 am cercetat
biserica şi in afară de un crîmpei de frază fără î nţeles, am putut citi
data de 1 797 pe pisanie. Aceasta era astupată cu ciment, astfel că numai
printr-o operaţie anevoioasă s-ar putea afla ceva.
Scoborîrea lui Petre Rhetoridi din clăditorul bisericii sus-arătate,
se întemeiază pe cuprinsul unui act in posesia mea, din 19 octombrie
1 808. Este o jalbă a lui Petrache Rhetoridi către comitetul Prinţipatului
Valahiei, prin care arăta că încă din întîia domnie a răposatului Ale59
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xandru Ipsilanti - ceea ce coroboră cu data de pe pisanie - tatăl său
a clădit pe moşia stolnicului Grigore Assan o biserică. Cere ca stolnicul
Assan să nu aibă nici un amestec la acea biserică atît cit priveşte pe
preoţi, cît şi purtarea ei de grijă, ci numai el să aibă acest drept ca ctitor
şi fiu al ziditorului. Divanul la 30 octombrie ii dă dreptate şi, la 21 no
iembrie, se dă poruncă de urmare întocmai.
Pe de altă parte, pe o evanghelie care a aparţinut lui Constantin
Assan biv vel şătrar (tatăl lui Grigore) cu menţiune dată şi semnată (1e
el la 1 754, că i-a fost dăruită de mitropolitul Filaret, la fila 45 se arată,
cu alt scris, că "biserica din satul Măgurele-Ilfov, zidită di n temelie
pînă la sfîrşit cu toate trebuincioasele, în leat 1 797 mai, de tatăl nostru
şi la 1 8 1 5 s-au pardosit cu peatră, şi din nou s-au invelit la leat 1832
mai 2." Din această redactare nu încape îndoială că ctitorul bisericii nu
mai era în viaţă.
Acest plural reprezintă măcar doi. Petre Rhetoridi a avut un frate
Ion, dar amîndoi sînt morţi la data de 1832 şi ar urma ca scriitorii
acestei menţiuni să fie fiii clăditorului şi, în consecinţă, fraţi cu Petre
Rhetoridi, ceea ce nu este dovedit prin nimic. Mai am un pomelnic al
bisericii scris pe lemn, în greceşte şi româneşte, datat 1 8 1 9 dar nu
înainte, pe care, la vii, sînt trer"uti numai membrii identificaţi ai fami
liei Assan şi la morţi, - în afară de cîţiva străini, la sfîrşit - iarăşi
numai membri ai aceleaşi familii. Lipsesc însă numele ctitorilor de
drept.
Pe un disc de argint figurează laolaltă Safta Rhetoridi şi Elena
Assan. Ele sînt rude : Safta este a doua soţie a lui Ion Rhetorid i, deci
cumnată cu Petre, şi Elena, născută Tufeanu, este soţia lui Pîrvu Assan
frate cu Zoiţa Assan, prima soţie a lui Ion Rh�toridi.
Această Zoiţă este fiica lui Grigore Assan cel cu pricina şi el la
rîndu-i fiu al lui Constantin Assan, proprietarul bibliei mai sus men
ţionate.
Moşia Măgurele a fost de baştină de la părinţi a lui Răducanu Slă
tineanu vel logofăt, şi dată de el de zestre nepoatei sale, crescută de
mică, Ruxandra Cremili, după mamă Slătineanu şi soţia lui Grigore
Assan .
Din această încurcătură genealogică nu se poate trage concluzia
decît că există o rudenie apropiată între toţi aceştia, şi pe care nu o pot
descurca.
Dacă la 1 797 tatăl lui Rhetoridi a putut clădi o biserică pe moşia
Măgurele, care era a lui Grigore Assan la 1808, înseamnă că la acea
dată avea drepturi de proprietate, pe care nu le mai avea la 1808. Dar
ce fel de drepturi ? Deaceea aş crede că tatăl lui Petre şi Ioan Rhetoridi
este acela care a purtat acest patronim - poate poreclă - şi fără în
doială rudă apropiată a proprietarilor Măgurelelor.
Pînă la descurcarea acestei enigme genealogice, să revenim la
subiect.
După răsunătoarele şi neaşteptatele victorii repurtate de generalul
Bonaparte în campania din Italia, încheiată prin tratatul de la Campo60
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F'ormio din oct. 1 797, care redă Franţei Rinul ca graniţă, dintre duş
manii ei rămăsese Anglia inatacabilă în insula ei.
Pentru a o lovi pe altă cale, Directoratul, spre a-i distruge comer
ţul, a întreprins expediţia din Egipt, dînd conducerea lui Bonaparte,
care nădăjduia ca, de pe malurile Nilului să ajungă pînă în India. So
cotelile de acasă dînd greş, după cîteva victorii la piramide, la Mont
Thabor, flota franceză de sub comanda amiralului Brueys, fu distrusă
de către amiralul Nelson în 1 2 august 1 798 la Aboukir. Cu toate alte
cîteva mici succese, Bonaparte, ne mai putînd atinge scopul expediţiei,
fu nevoit să se inapoieze în Franţa.
Sultanul avînd nevoie de un interpret pe lîngă Nelson, încredinţă
misiunea de dragoman al flotei lui Petrache Rhetoridi, prin următorul
firman :
"La sosirea acestui Inalt firman imperial facă-se cunoscut ţie
Petrache Rhetoridi, modelul celor de căpetenie ai naţiunii lui Messie,
că cu declaraţiunea resbelului între francezi - neamicii noştri neîmpă
caţi şi guvernul englez, cel mai de aproape ş i fidel amic al neclintitului
nostru imperiu, au fost trebuinţă să fi numit un dragoman pe lîngă
amiralul Nelson modelul prinţilor ai Naţiunii lui Messie (fie bun sfîr
şitul lui) către care guvernul englez a încredinţat administraţiunea flo
tei sale din Marea Albă, că acest dragoman să traducă toate scrisorile
ce se vor schimba între flota noastră şi aceea administrată de susnumi
tul amiral, precum şi a îndeplini şi alte servicii necesarii, adică, cînd
trebuinţa va cere, să îngrijească despre proviziunea nutrimentului şi
celor alte necesarii pentru flota engleză, potrivit autografelor noastre
Inalte ordine imperiale ce se vor trimite în privinţa aceasta, pe la
insule şi ţărmi şi totodată să raporteze verbal exprimările ce se vor face
de către autorităţile civile şi militare din partea locului.
Convinşi de fidelitatea şi de zelul ce vei depune la îndeplinirea
acestei funcţiuni, te-am ales dintr'ai tăi şi te numim dragoman pe lîngă
susnumitul amiral, dîndu-ţi acest al nostru imperial decret.
Conform dară coprinderii sale aflîndu-te numit în calitate de dra
goman pe lîngă susnumitul amiral, te vei ocupa cu traducerea scrisorilor
�i cînd va cere trebuinţa cu redactarea în limbile turcă şi greacă a hîr
tiilor ce s-ar trimite pe la insule şi ţărmi , vei îndeplini cu ceruta fide
Jitate şi dreptate cele prevăzute în Reglement precum şi celelalte afaceri
ce sînt de recomandat prin grai, şi în fine, te vei sili ca, prin îndeplini
rea datoriilor tale de supunere şi de fidelitate, să te arăţi demn de
această înaltă bunăvoinţă imperială, inlăturînd orice purtare contrarii
bunei cuviinţe şi obiceiului de supunere.
La sosirea dară a acestei decret, te vei purta conform coprinderii
care trebuie a fi neapărat respectată depărtîndu-te de orice contralu
<:rare. Astfel fie-ţi ştiut şi crede in cifra Noastră Imperială."
Dat la inceputul luna Rebi-ul-ahir, 1 223
1807. (Firmanul are
formatul 48 X 70, hîrtie albă groasă. Traducerea este făcută de Const.
=
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Firmanul sultanului Selim III (1 7?.9-1807) din 12 septembrie 1798 (după.
hegiră : luna Rebi-ul-ahir, anul 1223), prin care numeşte pe Petrache Rhetoridi
dragoman pe lîngă amiralul Nelson
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Canelopulo, cancelar al agenţiei române la Constantinopol, şi a cărui
semnătură este legalizată de către Ministerul de Afaceri Străine român
la nr. 1 3 1 din 1 2. oct. 1 872).
Data de 1 807 din traducere este cu totul greşită. Intîi prin argu
mentul peremptoriu că amiralul Nelson, murind în ziua de 21 octom
brie 1805 în bătălia navală de la Trafalgar, nu mai putea fi în viaţă cu
doi ani mai tîrziu şi ca atare misiunea lui Rhetoridi nu mai avea rost ;
al doilea - intră în joc şi o chestiune de aritmetică.
Cancelarul traducător nu a ştiut sau nu a ţinut seama de faptul
că la musulmani calendarul este lunar, nu solar, şi ca atare nu are decît
351 zile, fiind împărţit în 1 2 luni dintre care 6 au 29 zile, iar celelalte
6 cîte 30 zile. Ca urmare acestei orînduieli, se socotesc trei ani mai mult
la fiecare secol, ceea ce reprezintă diferenţa ce există între cele două
calendare.
In firmanul nostru luna este Rebi-ul-ahir, în primele zile ale ei .
Aceasta este a patra lună a anului avînd 29 zile, anul începînd la 1
Muharem al Egirei, corespunzător lui 19 iulie 622 e.n. Trebuie arătat
că, dat fiind acest decalaj , lunile celor două calendare nu mai corespund,
fiind nevoie de făcut calcule în fiecare an.
Dintr-un act ce-l am cu dată certă 1 364 al Egirei, luna Muharem,
deci întîia, este transformat în iulie 1 927. Făcînd scăderea unuia din
tr-altul, avem un rest de 581 ani, reprezentînd diferenţa dintre cele
două date. Făcînd operaţia inversă la anul 1 223 (socotit bine citit în
lipsa putinţei unui control) şi dat fiind că anii celor două calendare se
încalecă şi că, în acelaşi timp calcularea se face înapoia datelor, se mai
adaogă un an, ceea ce dă un cît de 582 care, adăogat la data de 1 223 din
firman, ne dă anul 1805 şi cu aproximaţie începutul lui. Aceasta cores
punde cu data istorică de 1 805, dar n-are nici o legătură cu Turcia, bă
tălia de la Trafalgar desfăşurîndu-se între flotele engleză şi franca-spa
niolă în apele Spaniei.
Iată cum o traducere oficială poate induce în eroare. Spre a evita
asemenea greşeli grosolane, ar trebui, ca traducătorilor să li se ceară
cîteva cunoştinţe elementare istorice, de fapte importante.
Mai există o scrisoare în limba engleză a lui Nelson către Petrache
Rhetoridi , prin care amiralul îi aduce mulţumiri pentru felul cum ştia
să-şi îndeplinească însărcinările ce i se dăduse pe lîngă persoana sa.
Ion Rhetoridi, nepot de fiu al lui Petrache, vorbind despre ea reginei
Maria, atunci principesă moştenitoare, aceasta a manifestat dorinţa să
ia cunoştinţă de conţinutul ei, dar a pus atîta timp ca s-o citească, încît
nu a mai restituit-o.
Nedumerit de această inconsecvenţă, m-am adresat eruditului pro
fesor universitar Guboglu, rugîndu-! să lămurească chestiunea. Potrivit
celor comunicate mie, data firmanului este 1 2 septembrie 1 798, care
corespunde atît ca dată cu lupta navală de la Aboukir, cît şi cu explica
ţia numirii lui Rhetoridi pe lîngă flota engleză, adversara celei franceze.
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Incă un amănunt. Numele de Rhetoridi în firman este trecut Rhe
loroglu. Din acest amestec greco-turc reiese că grecizarea patronimu
lui în Ţara Românească a fost socotită necesară de purtătorul lui, pa
tronim sub care familia a fost cunoscută.
• * •

Al doilea firman este în legătură cu un incident de graniţă de-a lun
gul Dunării şi în timpul ciumei din 1 838, dată iarăşi greu de controlat.
S-ar putea urmări prin cunoaşterea anilor cînd acest flagel a bîntuit
numai la vecini, reieşind din firman că nu aj unsese la noi în acel an.
Este adresat în primul rînd paşalelor de Silistra şi V idin şi apoi
lui Alexandru Vodă Ghica al Valahiei.
Firmanul este scris pe hîrtie foarte groasă, în dimensiune de
50 X 80 cm, ciuruit ca o sită, potrivit obiceiului de desinfectare de pe
vremuri, ca măsură de profilaxie împotriva molimelor.
Iată-i cuprinsul :
"Către Mîrza Said Paşa, comandantul trupelor de rezervă din vi
laetul Silistra şi către Husaim Paşa, generalul cetăţii Vidin :
Viziri onoraţi, consilieri glorioşi, ordonatorii lumii, regulatorii
instituţiunilor, diriguitorii afacerilor publice prin idei pătrunzătoare,
cîrmuitorii afacerilor importante a naţiunilor prin drepte judecăţi ; in
tăritorii temeinici a fericirii coloniilor, a prosperităţii şi gloriei pline
de toate favorurile Impăratului a tot puternic, facă bunul Dumnezeu ca
gloria amîndorora să fie de lungă durată.
Şi către Alexandru Ghica, prinţul-Voievodul Valahiei, modelul
prinţilor naţiunei lui Isus Christos, facă bunul Dumnezeu ca să aibă un
bun sfîrşit.
Primind acest firman lmpărătesc veţi şti cele ce urmează :
Din cauza ciumei care printr-un mister dumnezeesc în acest an
bine cuvîntat, bîntue pe malul Dunării, guvernul Valahiei a stabilit pe
ţărmul drept al acestui fluviu o carantină la dispoziţia căreia toţi se
supun, şi vasele care circulă pe Dunăre după cererea Prinţului Voievod,
nu vor acosta pe malul drept.
Lucrurile stînd astfel, totuşi s-au constatat că comandantul unui
\·as corabie, numit Mehmed, din Vidin, fiind împins de un vînt puternic,
ţ;i într-un mod fatal către limita Valahiei, pe cînd el căuta a-şi salva
vasul remorcînd, au fost împieGlicat de către păzitorii serviciului sani
tar ; aceştia s-au opus trăgînd focuri de puşcă din care cauză numitul
comandant a fost omorît, iar vreo cîţiva mateloţi care cărau muniţiuni,
cum şi un matelot debarcat pe Dunăre au fost răniţi.
Nobilul meu caracter iubind pe supuşii mei, cer ca să fie scutiţi
de orice atac ; aceste măsuri destinate a menţine ordinea şi liniştea in
Ţara Valahiei-Românească care este domeniul meu împărătesc prin
moştenire, însă trebuie asemenea ocrotiţi şi negustorii de toate dificul
tăţile ce le-ar aduce pagube in comerţul lor.
Este netăgăduit asemenea că vasele ce circulă pe Dunăre sînt si
lite cîteodată de un timp nefavorabil a fi remorcate in tot cazul pe ma
lul Valahiei.
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Pentru menţinerea carantinei într-un mod care să nu turbure pacea publică şi pentru a se preveni stagnarea comerţului pe Dunăre,
Am poruncit :
Ca de aci înainte să se facă aşa cum urmează :
Se va trage o linie convenţională pe ţărmul Valahiei, în dreptul
punctelor unde vor trebui să se facă remorcarea ; corăbiile care vor
circula nu vor depăşi aceste linii in cazul cînd \'Or fi silite a remorca,
iar Valahia nu va trebui să treacă peste limitele supunerii aducînd in
modul acesta o bună soluţionare acestei chestiuni.
Voi amîndoi care sînteţi vizirii mei , primind acest glorios ordin
împărătesc, veţi intra în corespondenţă cu Prinţul Voievodul pentru a
se trage, cum s-a scris mai sus, o linie pe numitul ţărm în punctele
unde va trebui a se face remorcarea şi vă veţi grăbi pentru a obţine
mijloacele aşa ca de aici înainte să nu se mai producă nemulţumiri intre
conducătorii vaselor ; pentru aceasta \'i s-a trimis acest glorios firman.
Astfel dar, cînd veţi lua cunoştinţă de cuprinsul lui, vă veţi sili a
face cum este scris aducînd la îndeplinire ordinul meu imperial.
Şi tu care eşti Prinţ Voievod , pătrunzîndu-te asemenea de acest
ordin te vei sili a-i da augusta îndeplinire cu luare aminte, ca nimic
să nu se întîmple care să fie contra voinţei mele împărăteşti.
Am poruncit !
Veţi proceda în conformitate cu acest glorios firman căruia trebuie
să vă supuneţi. Astfel veţi şti şi veţi avea încredere în sfîntul semn.
"Scris la începutul lunei Zelcaade, anul o mie două sute cincizeci
şi trei (= 1 838 e.n.).
In Constantinopol cel păzit."
Repet că nu-mi este posibil a face controlul datei, dar dacă se
aplică operaţiunea de mai înainte asupra firmanului Rhetoridi, data ar
fi a anului 1834 sau 1 835. Luna Zelcaade este a 1 1-a a anului şi are
30 zile. Ne aflăm iarăşi in faţa unei traduceri amăgitoare.
Dacă redactarea celui dintîi firman este imperativă, cum de altfel
este destul de firesc emanind de la o putere suverană, nu are nimic jig
nitor, ba chiar reiese orecum nevoia de a face apel la însuşirile adre
santului care, cum arătam mai sus, intră in categoria beneficiarilor.
In redactarea celui de-al doilea firman, toată trufia padişahului
se manifestă în termeni cominatorii faţă de bietul Voievod valah precum
�i dorinţa de a-l umili.
Cum s-a putut constata, în afară de întîietatea - poate necesară
din punct de vedere administrativ - care se dă paşalelor şi nesfirşita
i n şirare de calificative care mai de care mai pompoase, Voievodului,
a fară de urarea de sănătate, nimic alt.
Dar, egalitate cît priveşte sancţiunile în caz de opunere.
Dureroase timpuri au trăit bătrînii şi este bine să ne amintim de
('l e, avind un gînd de compătimire şi de respect faţă de cei care au în
durat, spre binele ţării, povara acelor vremuri. In paharul lor pica
destulă amărăciune !
11 -
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ORIGINEA

IZVOARELOR DREPTULUI ROMANESC IN
JURISTULUI ANDREI RADULESCU

OPERA.

IRINA RADULESCU-VALASOGLU

Cele mei cunoscute pagini din opera juristului Andrei Rădulescu
sînt cele consacrate istoriei dreptului românesc. Analiză a evoluţiei
istorica-juridice româneşti ele reflectă organizarea formaţiunilor sociale
începînd din îndepărtata perioadă traco-dacă pînă în secolul nostru.
Lucrările sale sînt o importantă contribuţie adusă ştiinţei româneşti şi
ştiinţei mondiale prin varietatea şi originalitatea temelor studiate, prin
extinderea cercetărilor comparative în domeniile istoriei, dreptului,
sociologiei interesind popoat,;ele indo-europene. Astăzi aprofundarea
operei sale capătă un deosebit interes datorită multitudinii problemelor
cercetate, valorificării culturii juridice româneşti şi clarviziunii ideilor
exprimate.
Magistrat (1 907-1940), profesor universitar (191 3-1947) şi academi
cian ( 1 9 1 9- 1 959), Andrei Rădulescu a desfăşurat o vastă activitate ştiin
ţifică în domeniul dreptului şi istoriei. Incă din universitate este pre
miat în cad rul seminarului de istorie veche a românilor, condus de pro
fesorul Dimitrie Oneiul, pentru lucrările "Stabilirea supremaţiei polone
în Moldova" (1903-1904), "Războaiele lui Ştefan cel Mare cu turcii"
( 1 904- 1 905), "Relaţiunile lui Petru Rareş cu Ungaria" (1905-1906). 1
In anul 1 9 1 6 Academia Română îi acordă premiul "Adamachi"
pentru lucrarea "Studii de drept civil", raportor fiind Barbu Ştefănescu
Delavrancea. Trei ani mai tîrziu, în 1919, este ales membru corespon
dent în Secţiunea istorică a Academiei Române. In anul următor, la 2 iu
nie 1920, în urma propunerii Secţiunii istorice reprezentată de Vasile
Pârvan, este ales membru activ al Academiei Române, pe locul ocupat
anterior de Mihail Kogălniceanu şi Alexandru Xenopol. Cu prilejul ci
tirii discursului său de recepţie intitulat "Cultura juridică românească
în ultimul secol" primea răspunsul secretarului general al Academiei
Române, Iacob Negruzzi, care-i motiva, între altele, alegerea prin cu
vintele "Orice istoric trebuie să fie jurisconsult şi orice jurisconsult
1

Analele Universităţii Bucureşti,

1903/1904-1905/1906.
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trebuie să fie istoric. Acestui principiU formulat de un mare autor te-ai
conformat cu succes, iubite coleg şi de aceea Academia Română te-a in
vitat pe dumneata, magistrat, să faci parte din secţi a ei istorică şi de
ştiinţe sociale". 2
In cei 40 de ani de viaţă academică Andrei Rădulescu a ocupat nu
meroase funcţii importante, între care secretar al Secţiunii istorice,
vicepreşedinte şi preşedinte. El a reprezentat Academia Română in
lTniunea academică internaţională. Intre propunerile importante pe care
le-a susţinut, împreună cu alţi academicieni, au fost crearea unui "in
stitut român pentnt cercetări istorice" cu sediul la Viena ( 1 924) . . ,Con
siliul naţional pentru cercetări ştiinţifice" (1937) -şi mai ales înfiinţarea
,.Comisiei pentru publicarea monumentelor vechiului drept românesc"
(1 943). Şi - în afara activităţii academice - el trebue menţionat între
membrii fondatori ai "Institutului social român" ( 1 9 18). Dintre insti
tuţiile ştiinţifice străine a fost membru în "Socicte de legislation com
paree" (1 925) şi în "Institut international de philosophie du droit et de
sociologie juridique" (1 933).
Fon dator al şcolii ştiinţifice de cercetare a vechiului drept româ
nesc Andrei Rădulescu a elaborat normele privitoare la adunarea ma
terialului pentnt cunoaşterea vechiului drept nescris şi la publicarea
izvoarelor dreptului românesc scris din Ţara Românească şi Moldova.
Referindu-se la adunarea vechiului drept românesc nescris arăta că "are
încă o însemnătate deosebită nu numai pentru a cunoaşte trecutul j u
ridic şi evoluţia dreptului, dar şi pentru că dă putinţa să înţelegem mai
exact împrejurările în care s-a dezvoltat. luminînd şi diverse probleme
istorice şi în deosebi să aflăm concepţiile popoarelor despre drept şi
dreptate". 3
Adunarea şi publicarea vechilor noastre norme juridice a fost o
permanentă preocupare a sa, exprimată in numeroase ocazii. Dar "Pro
iectul de regulament al Comisiunii pentnt publicarea monumentelor
vechiului drept românesc" depus de Andrei Rădulescu plenului Acade
miei Române, în iunie 1 943, avea să-şi găsească rezolvarea mult mai
tîrziu, în luna mai 1 949, prin înfiinţarea ,,Colectivului de vechi drept
românesc". Acestui restrins colectiv de cercetare a vieţii noastre ju
ridice - căruia in perioada 1 949-1 959 - i s-a modificat in citeva rin
duri titulatura - Andrei Rădulescu i-a format metoda de lucru, a ini
ţiat, condus şi lucrat la întocmirea şi publicarea unor ediţii critice din
vechiul drept românesc. In timpul vieţii sale au fost publicate "Legiui
rea Caragea", "Pravilniceasca condică" a lui Alexandnt Ipsilante, , .Codul
Calimach", "Sobornicescul hrisov" a lui Alexandru Mavrocordat, "Ma
nualul juridic" al lui Andronache Doniei. Lucrările "Carte românească
de învăţătură" sau "Pravila" lui Vasile Lupu şi ",ndreptarea legii" sau
, .Pravila" lui Matei Basarab au fost edi tate după moarte a sa ; altele
2

Negruzzi, Iacob, Andrei Rădulescu. Cultura juridică românească în ul
Bucureşti, Cultura naţională, 1923, p. 5 1 .
3 Rădulescu, Andrei, Norme privitoare l a adunarea materialului pentru cu
noaşterea vechiului drept nescris. Bucureşti, Edit. Academiei R.P.R. 1949, p. 3.
timul secol.
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precum "Chestionar pentru adunarea obiceiurilor juridice ale poporului
român", "Condica criminalicească a Moldovei" , "Pravila de la Govora",
"Obiceiurile juridice din Ţara Românească" îşi aşteaptă publicarea. Au
rămas însă neterminate lucrările "Regulamentele Organice", "Hrisoa
vele normative", "Pravila lui Ştefan Mihai Racoviţă" , "Codul Arme
nopol".
In numeroasele sale lucrări - peste 200 de titluri publicate în
limbile română, franceză şi italiană - Andrei Rădulescu s-a ocupat şi
de originea izvoarelor dreptului românesc. Referindu-se la dreptul ro
mânesc nescris recomanda ca " . . . înainte de a se d a o hotărîre în privinţa
originei, trebuie să fie adunat tot ceeace forma obiceiul pămîntului sau
aproape tot ce se mai poate găsi ; este absolut necesar ca el să fie re
constituit în cea mai largă măsură posibilă". " Semnalînd încercările
făcute în diverse ţări europene în secolul al XIX-lea ş i în ţările româ
neşti în secolele XVIII şi XIX pentru adunarea şi cerce tarea dreptului
cutumiar releva importanţa acordată în trecut unor asemenea lucrări
menite să oglindească nivelul social-juridic al unor popoare. Cunoaşte
rea vieţii juridice - scria Andrei Rădulescu - înseamn ă o largă in
formare istorică asupra unui popor şi numai prin cercetări metodice şi
indelungate se poate ajunge la cunoaşterea şi reconstituirea vechiului
drept.
Reconstituirea vechiului drept românesc nescris - cunoscut sul>
numele de "Obiceiul pămîntului", iar de străini "jus valachicum" - o
considera ca o lucrare ce revenea Academiei în calitate de suprem for
ştiinţific românesc, ca "una dintre problemele de care Academia trebue
să se preocupe in domeniul juridic să fie aceea a vechiulu i drept nescris.
In primul rînd trebue să ne preocupăm nu atît de studii şi de comparaţii
cît de adunarea obiceiurilor juridice;" 5 Corespunzător situaţiei de la
noi, Andrei Rădulescu recomanda diverse procedee - antrenînd un
mare număr de specialişti - desti nate să indrumeze cercetarea spre
tradiţia populară, monumentele arheologice, epigrafice, obiecte nu
mismatice, documente, hotărîri judecătoreşt i, acte particulare, cronici,
pravile, folclor, elemente filologice etc.
Cercetările sale privitoare la originea izvoarelor dreptului româ
nesc 1-au dus la concluzii istorice interesante şi originale - puţin cu
noscute marelui public. Andrei Rădulescu îşi exprima convingerea
asupra vechimii traco-dacilor în aceste teritorii şi a existenţei unor
norme juridice traco-dace asemănătoare celor romane. De altfel Andrei
Rădulescu aprecia că leagănul popoarelor indo-europene se afla în
Europa, în regiunea carpato-dunăreană. Existenţa fondului comun iudo
european, avînd norme de drept comune, explică adoptarea şi integra
rea perfectă a dreptului roman în lumea dacă şi mai tîrziu în conştiinţa
poporului nostru . Influenţa civilizaţiei romane - pentru care avea o
·1 Rădulescu, Andrei, N o te privitoare la o b i ceiu l păm înt u lui. Bucureşti, Car
tea Românească, 1934, 7 p.
5 Rădulescu, Andrei, Norme privitoare la adunarea materialului p entru cu
uoaşterea vechiul11i drept nescris. Bucureşti, Edit. Academiei R. P. R. 1949, p . 8
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mare admiraţie - o considera anterioară cuceririi militare a Daciei, fapt
ce explică cum nwnai intr-o sută şi ceva de ani s-a putut ca populaţia
dacă să devină o populaţie romanică. Andrei Rădulescu emitea şi ipo
teza utilizării limbei şi alfabetului latin de către daci, anterior transfor
mării ei in provincie romană . El considera poporul român ca fiind cel
mai latin dintre toate popoarele romanice.
Organizînd Daci a ca provincie imperială, romanii au introdus drep
tul lor public aplicat la Roma. In privinţa dreptului privat, interesind
cetăţenii romani aflaţi în Dacia, probabil că nu a fost aplicat dreptul
roman clasic, dar ,,normele de drept roman care guvernau toate popu
laţiunile aflătoare sub stăpînirea Romei". 6 Normele romane amestecate
cu elementele juridice trace au creat un drept care s-a aplicat sub formă
de obicei.
Analizînd perioada următoare părăsirii Daciei de către autorităţile
romane, Andrei Rădulescu scria e:ă "după retragerea legiunilor este ne
îndoios - în oiuda tuturor amatorilor de teorii - că nu s-a rupt le
gătura între lumea romană de la sudul Dunării şi cea de la nord. Ea a
dăinuit continuu sub diverse forme. Limba populaţiei de la nord nu s-a
pierdut. Şi nu este absolut nici un motiv că s-ar fi întîmplat altfel cu
normele juridice ; acestea desigur au trăit, s-au aplicat, căci o cereau
viaţa şi relaţiile oamenilor, s-au dezvoltat numai sub formă de obice
iuri pentru că nu mai exista autoritatea să le stabilească în alt chip". 7
Reamintind evenimentele anilor 300-600 e.n., caracterizate prin tendinţa
împăraţilor bizantini de a stăpîni şi teritoriile de peste Dunăre, Andrei
Rădulescu accentua permanenta legătură între lumea romană de la nor
dul şi sudul Dunării. Cronicile bizantine care indică pe "vlahi" ca popu
laţie existentă atît la nordul cît şi la sudul Dunării, precum şi studiile
filologice şi toponimice imprimă o singură concluzie "pe care trebue
să o adopte orice cercetător ştiinţific nepărtinitor, că aici a rămas o
populaţiune romanică în tot acest timp. Prin urmare ideea continuităţii
trebue să fie susţinută de oricine judecă această chestiune". 8 Populaţiu
nea romanică din regiunea carpato-dunăreană s-a transformat asemeni
populaţiilor romanice din sud-vestul Europei. Incepind din secolul al
VII-lea se poate vorbi despre poporul român.
In lunga perioadă a formării poporului român Andrei Rădulescu
releva importanţa satelor, entităţi tradiţionaliste, ce aplicau în conti
nuare normele juridice traco-romane sub forma de "obicei". Acest obicei
al pămîntului cuprindea norme juridice din diversele ramuri ale drep
tului. El a fost singurul izvor de drept aplicat în toate ţinuturile româ
neşti şi utilizat de formaţiunile sociale româneşti aflate pe teritorii
străine. Incepind din secolul al XVII-lea - după tipărirea primelor
noastre pravile - Obiceiul pămîntului a fost folosit şi ca izvor subsidiar
de drept în toate pravilele fiind menţionat pînă în epoca Unirii Princi6 Rădulescu, Andre i Curs de drept civil. Bucureşti, Academia de inalte stu
d i i comerciale şi industriale, p. 33.
7 Rădulescu, Andrei, Romanitatea dreptului nostru. Academia Română, Mem.
Secţ. ist., Bucureşti, Monit. Oficial, 1939, p. 7.
8 Rădulescu, Andrei, Curs de drept civil, p. 37.
,
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patelor ; în noile dispoziţii j uridice elaborate, începînd din a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea, el continua să fie aplicat dar intr-o nouă
formă. ", nsemnătatea sa" scria Andrei Rădulescu "pentru cunoaşterea
trecutului nostru nu mai poate fi contestată. In rînduelile lui s-au res
frint felurite aspecte ale vieţii româneşti şi mai mult - poate - decit
în alte manifestări ca artă, literatură etc. Aceasta nu trebue să surprindă,
fiindcă obiceiul, ca izvor de drept, reglemcnta viaţa în diversele ei în
făţişări". 9
Andrei Rădulescu afirma, bazîndu-se pe intense cercetări juridice,
istorice şi sociologice, că , .originile obiceiului pămîntului, pentru cea
mai mare parte din normele care-I compun, trebuesc căutate în lumea
romană şi in dreptul roman, mai cu seamă în forma răsăriteană şi că
n umai într-o slabă măsură am suferit influenţe străine. " 10 In cazurile
de neconcordanţă atrăgea atenţia cercetătorilor că "avem datoria să mer
gem mai in adîncimea vremurilor şi să vedem dacă nu sînt din epoca
preromană, care ne apare tot mai interesantă în deosebi pentru vechi
mea şi cultura poporului nostru" 1 1 El considera limitate şi regionale
influenţele din epoca migraţiei popoarelor, influenţe ce nu au schimbat
caracterul fundamental roman. De asemenea - pe baza studiilor apro
fundate - neagă influenţa slavă asupra Obiceiului pămîntului. Refe
rindu-se la cuvintele "obicei", "pravilă", "voevod" şi altele de origină
slavă Andrei Rădulescu arăta că numai denumirile unor instituţii sau
nonne nu sînt suficiente cînd fondul dovedeşte romanitatea lor. Intre
altele, in sprijinul acestor afirmaţii, reamintea vechile formule utilizate
la judecăţi, la intocmirea actelor care precizau "după lege, după legea,
i-au dat lege, după dreptate" sau "precum s-a mai urmat, pă cum s-a
mai făcut." 12
In privinţa instituţiei ţăranilor liberi "moşneni şi răzeşi" a arătat,
foarte documentat, că nu se aseamănă cu "mirul" slav. Studiind, in
mod deosebit, originea şi organizaţia "moşnenilor şi răzeşilor" întrucît
"prin vechimea lor în aceste ţinuturi şi prin luptele duse ei reprezintă
elementul de autohtonie şi de rezistenţă al poporului român faţă de
vijeliile ce ii s-au abătut asupra-i în curgerea vremurilor". 13 Andrei
Rădulescu a afirmat asemănarea acestei instituţii româneşti cu "gens"
a romanilor şi cu "fratria" a grecilor.
De asemenea a respins părerile privitoare la identitatea organizării
familiei româneşti cu , ,zadruga" sud-slavilor. In acest sens indruma
spre studierea doaumentelor şi a vieţii de altă dată de la ţară spre a
constata asemănarea dintre familia românească şi familia romană, fără
îndoială asemănătoare cu familia tracă.
Andrei Rădulescu a afirmat totdeauna, cu fermitate, romanitatea
dreptului nostru nescris. Intre argumentele puternice indica din do9 Rădulescu, Andrei , Note privitoare la obiceiul pifmintului. Bucureşti, Cartea Românească, 1934, p. 3.
10 Ibidem, p. 6.
u Ibidem, p. 1 6.
1 2 Rădulescu, Andrei, Romanitatea dreptului nostru, p. 8.
13 Rădulescu, Andrei, Privire generală asupra moşnenilor şi rlfzeşilor. Co
municare făcută la Colectivul de vechiu drept românesc, 1953, ms., p. 22.
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meniul dreptului privat organizarea familiei, regimul bunurilor în ge
neral, materia obligaţiilor şi contractelor, succesiunile etc. iar din do
meniul dreptului public aşezarea fundamentală a ţării, drepturile dom
nului, organizarea serviciilor publice, a bisericii, drepturile şi datoriile
claselor sociale, dreptul penal etc. In privinţa dreptului public el com
pleta arătînd că organizarea statelor româneşti s-a făcut în special sub
influenţa romanităţii din Orient.
Cercetînd originea izvoarelor dreptului românesc scris, Andrei
Rădulescu a afirmat cu hotărîre că la baza legiuirilor noastre este drep
tul roman. Menţionîndu-le - în diverse lucrări - semnala originalita
tea lor, rezultat al acomodării dreptului roman şi bizantin la stările de
la noi ; în acest sens scria "ca originalitate, nu este exagerat să afirmăm
că dreptul românesc este-aproape -- tot aşa de original ca şi al celor
lalte popoare latine". 11 Privilegiul romanităţii şi latinităţii" - spunea
Andrei Rădulescu - revine poporului român şi în d<:>meniul dreptului
ca şi în domeniul limbei. El recomanda cercetătorilor români o mai
vastă şi mai profundă studiere a dreptului românesc în scopul extin
derii informaţiilor asupra situaţiei din ţările româneşti, combaterii teo
riilor eronate şi aprecierii juste a izvoarelor şi valorilor dreptului
nostru.
Andrei Rădulescu considera că cele dintîi legi scrise, avînd părţi
de drept laic, in ţările române au fost "Cartea românească de învăţă
tură" sau "Pravila" lui Vasile Lupu, tipărită în 1 646, şi "Indreptarea
legii" sau "Pravila" lui Matei Basarab, tipărită în 1 652. Pe baza consi
deraţiilor logice el nu credea în posibilitatea existenţei unei pravile a
lui Alexandru cel Bun, la 1 400 ; dar dacă ar fi existat ar fi fost cea
mai veche dovadă a romanităţii dreptului românesc, întrucît - respec
tînd afirmaţiile - er a bazată pe "Basilicale". In "Cartea românească
de învăţătură" şi in "Indreptarea legii" au fost folosite dreptul bizantin
şi lucrările romanistului Prosper Farinaccius ; pravilele menţionate au
răspîndit şi mai mult folosirea dreptului roman şi au contribuit fără
îndoială la dezvoltare a conştiinţei romanităţii. Alte încercări de legife
rare - efectuate în secolul al XVII-lea - au avut la bază tot drept ul
roman şi bizantin.
Analizînd legiuirile din secolul următor semnala acelaşi fond ro
man, corespunzător condiţiilor şi concepţiilor de viaţă româneşti. Astfel
"Manualul de legi" alcătuit de Mihail Fotino - în 1 765
la cererea
lui Ştefan Racoviţă , avea ca izvoare Obiceiul pămîntului , hrisoavele
domneşti, Basilicalele, canoanele bisericeşti etc. "Pravilniceasca condică"
sau "Mic manual de legi" apănl tă în 1 780, în Muntenia, după dorinţa
domnitorului Alexandru Ipsilanti se baza de asemenea pe Obiceiul pă
mîntului şi Basilicale, iar "Sobomicescul hrisov" din 1785, în Moldova,
alcătuit la îndemnul lui Alexandru Mavrocordat folosea hrisoave ante
rioare, Obiceiul pămîntului, drept roman şi greco-roman.
-

14 Rădulescu,
Andrei, Originalitatea dreptului
judiciar, 1933, p. 22-23.

român.

Bucureşti, Curierul
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Dar alături de legile româneşti erau utilizate, în mod subsidiar,
monumentele de drept roman şi greco-roman ; în deosebi erau consul
tate "Institutele lui Justinian", "Basilicalele" şi "Manualul lui Arme
nopol". Referindu-se la legislaţia bizantină Andrei Rădulescu reamintea
importanţa Bizanţului pentru făurirea civilizaţiei europene. In privinţa
ţărilor româneşti spunea în prelegerile sale : "Noi am trăit strîns legaţi
de civilizaţia bizantină. Tot trecutul nostru este legat de această lume
bizantină . . . Aceste Basilicale au fost aplicate şi la noi. Strămoşii noştri
le-au avut în ediţii tipărite, în greceşte şi în latineşte şi le-au folosit." 15
Consultarea legislaţiei bizantine corespundea părerii generale asupra
romanităţii dreptului utilizat în ţările româneşti ; ea a fost aplicată pînă
la introducerea legislaţiei de la 1 864-1866.
Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, dar mai ales în secolul al
XIX-lea influenţa occidentală se resimte puternic şi în domeniul drep
tului ; ea s-a datorat, mai ales învăţămîntului dreptului în casele boe
reşti, în şcolile superioare dar mai ales trimiterii tinerilor să studieze în
Italia şi Franţa. Pentru aceşti tineri - d intre care unii au devenit j u
rişti de seamă - studiul dreptului roman i-a determinat să considere
normele juridice româneşti continuatoare ale dreptului Romei ; iar în
privinţa legilor italiene şi franceze, prin identitatea de fond roman, le
considerau aplicabile şi în ţările româneşti. Studiind condiţiile istorice
ale acestei perioade Andrei Rădulescu a numit-o "perioada de adaptare
a culturii din apus la stările de la noi". 1 6
Analizînd izvoarele juridice româneşti din prima jumătate a se
colului al XIX-lea, Andrei Rădulescu s-a ocupat îndelung de trei lu
crări de mare importanţă pentru viaţa noastră juridică. Scriind despre
"Manualul lui Andronache Donici", apărut în 1 8 14, amintea "că a fost
prima legiuire mai mare scrisă în româneşte" 17 şi a cărei romanitate
era afirmată prin însăşi cuvintele titlului "Adunare din pravilele îm
părăteşti". Precizarea izvoarelor era făcută de autor, în ediţia I, unde
in dreptul fiecărui articol - paragraf indica izvoarele folosite drept
roman sau greco-roman, Obiceiul pămîntului, Sobornicescul hrisov şi
pentru unele cazuri Codul civil francez. Lăudînd "Manualul", Andrei
H.ădulescu considera că ar trebui amintit intre manifestările redeştep
tării naţionale alături de producţiile literare valoroase ale vremii.
Despre izvoarele "Codului Calimach" s-a ocupat pe larg într-o lu
crare cu titlu asemănător. Aplicat în Moldova, începînd din 1 8 1 7 , "pra
vila Calimach este o lege originală ... alcătuită ... din dreptul roman şi
greco-roman, în special din Basilicale, cu utilizarea dreptului anterior
al ţării şi, în oarecare măsură şi a noilor legi civile europeneşti şi mai
ales sub influenţa formei codului austriac." ts Referitor la izvoarele
acestui Cod Andrei Rădulescu combătea părerile eronate care-I consi15 Rădulescu, Andrei, Curs de drept civil, p. 44.
16 Rădulescu, Andrei, Romanitatea dreptului nostru, p.

19.
Rădulescu, Andrei, Juristul Andronache Donici, Academia Romana, Mem.
Secţ. ist., Bucureşti, Cultura naţională, 1930, p. 35.
18 Rădulescu, Andrei, Jsvoarele Codului Calimach. Academia Romana, Mem
Sec. i st., Bucureşti, Cultura naţională, 1927, p. 22.
17
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derau o traducere sau o copie modificată a codului austriac. Impotriva
acestor păreri repetate fără o argumentată cercetare, el recomanda ci
tirea "Hrisovului de promulgare", compararea textelor celor două co
duri, consultarea părerilor contemporanilor şi a celor care aveau infor
maţii asupra modului de alcătuire a lui. Asemănarea este motivată prin
utilizarea la ambele coduri a izvoarelor romane. Incă din anul 1927,
arăta necesitatea unei noi ediţii, cu text grecesc şi românesc, cu repro
ducerea izvoarelor, cu modificările aduse textelor şi cu jurisprudenţa
ce s-a dezvoltat. Numai astfel scria Andrei Rădulescu, s-ar constata ro
manitatea "Codului Calimach" , iar dacă ar fi mai cunoscut şi în străină
tate, s-ar recunoaşte că este mai roman decît cel austriac". 19
Izvoarele "Codului Caragea" sau "Legiuirea Caragea" , aplicat din
septembrie 1818, in Ţara Românească, au fost dreptul roman şi greco
roman - mai al�s legislaţia lui Justinian -, Obiceiul pămîntului şi
unele părţi din legislaţia apuseană. "Codul Calimach" şi "Legiuirea
Caragea" au fost legile civile care - cu unele modificări - au condus
Ţara Românească şi Moldova pînă la 1 decembrie 1865 ; în continuare
de au fost aplicate pentru unele litigii. O privire retrospectivă permitea
lui Andrei Rădulescu să afirme "pe terenul dreptului scris, romanitatea
aproape totală nu poate fi o clipă discutată". 20
Cercetînd analitic proiectul de constituţie din 1822, Regulamentul
organic, constituţia din 1848 şi legile din perioada Unirii Principatelor
Române releva importanţa lor în istoria ţărilor româneşti. Datorate ju
riştilor români, cu studii în occident, aceste legiuiri au corespuns ce
rinţelor momentului. Intre aceste legi Andrei Rădulescu a dat o impor
tanţă deosebită studierii Codului civil, principală realizare a unificării
legislative în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Referindu-se la
izvoarele acestui cod-codul francez, proiectul codului italian, legea bel
giană din 1 6 decembrie 1851 şi dreptul vechi românesc - reamintea
condiţiile istorice ale alcătuirii lui. Andrei Rădulescu a arătat că "Codul
civil... este in mare parte opem comisiunii, care a lucrat în 1 862 şi 1863,
operă supusă Consiliului de stat pentru cercetare şi completare". 21 Ba
zîndu-se pe argumente j uridice şi istorice, respingea părerea că codul
civil român ar fi fost o rapidă traducere a celui fra111.ce z. Membrii Ca
misiunii "erau convinşi că legea franceză e cea mai bună, e cea mai
perfectă ... adoptată mai de toate statele civilizate, erau convinşi că e
şi cea mai potrivită pentru poporul nostn1". 22 în momentul acela al uni
ficării legislative. Comparînd codul civil francez cu cel austriac, cu Co
dul Calimach şi cu Legiuirea Caragea, Andrei Rădulescu a demonstrat
superioritatea celui dintîi, mult corespunzătoare noii organizări a Ro
mâniei ; de altfel adoptînd codul civil francez membrii Comisiunii "au
căutat să rezolve controversele, ţinînd seama de critici , de jurisprudenţă,
de comentariile lui Marcadc şi au năzuit să dea o lucrare mai bună şi
19 Ibidem, p. 22.
Rădulescu, Andrei, Romanitatea dreptului nostru, p. 17.
Rădulescu, Andrei, Şaizeci de ani de cod civil. Academia Română. Mem.
Secţ. ist., Bucureşti, Cultura naţională, 1926, p. 9.
22 Ibidem, p. 13.
20
21
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mai în curent cu ideile timpului şi ale noastre." 23 De altfel Andrei Ră
dulescu considera "Codul civil, produs latin, se aplica tot unui popor
latin şi care rămăsese cu spirit juridic roman. Iată de ce a fost primit
fără zguduiri, chiar cu entuziasm de cei luminaţi, iată de ce toţi 1-au
urmat şi nimeni nu s-a gîndit să-1 îndepărteze" 2 "
Rezultatul cercetărilor sale asupra originei izvoarelor dreptului
românesc Andrei Rădulescu l-a concretizat într-o teorie originală, deo
sebit de importantă şi insuficient cunoscută : "Dreptul român actual are
încă o mare parte de drept roman şi în tot cazul... are principiile şi spi
ritul roman. Indiferent de texte, care pot diferi şi în drept este ceva
care poate fi asemănat cu sintaxa în materie de limbă. Acel ceva, zi
ceţi-i spirit, sau altfel, este spirit roman, este semnul latinităţii. Astfel
fiind cred că putem da dreptului nostru de astăzi şi o calificare potrivită
cu acest caracter. Dar cum din limba latină, romană, au ieşit limbile
romanice, tot aşa din dreptul roman putem spune că au ieşit drepturile
romanice. Dreptul unui popor latin, care are la bază dreptul roman,
poate fi denumit drept romanic". 2:>
Andrei Rădulescu considera - pe baza documentelor istorice şi
juridice - că "dreptul nostn1 vechiu este in cea mai mare parte roman
şi greco-roman, iar de la 1864 avem un drept romanie". 26 Dar el nu
trebue considerat o copie, dreptul românesc avînd multă originalitate.
Independent de unele influenţe - existente în dreptul oricărui popor
- în cea mai mare parte a textelor, a principiilor, a spiritului general,
romanitatea dreptului a rămas puternică. "Jus romanum" scria Andrei
Rădulescu "a fost şi a rămas şi al nostru, a trăit şi trăieşte în sufletul
neamului, care singur poartă pe lume numele Rcmci". 27

Ibidem p. 18.
2r. Ibidem, p. :.15.
25 Rădulescu, Andrei,
26 Ibidem, p. 20.
27 Ibidem, p. 21

23

Romanitatea dreptului nostru, p. 20.
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Contribuţii la cunoaşt erea trecutului oraşului Ploieşti
INFIINŢAREA TELEGRAFL'LUI ŞI POŞTEI
C. N. DEBIE

Pacea de la Adrianopole (1 829) şi re\·oluţia burgheza-democratică
din 1 848 au creat în Ţara Românească şi în Moldova condiţii favorabile
dezvoltării economiei , şi au condus la schimbarea relaţiilor social-politice.
Apoi, războiul Crimcii ( 1 8 53-1 856) a adus în cele două principate liberta
tea comerţului ( 1 5 ; 1 73). ceea ce "a pus cu o deosebită acuitate problema
căilor de comunicaţie" (1 ; IV-255.)
In această vreme, dintre mijloacele de comunicaţie cunoscute, au
făcut progrese remarcabile şi cu caracter explosiv, telecomunicaţia elec
trică şi corespondenţa poştală. Acest fapt se datoreşte intr-o mare mă
sură şi eforturilor de organizare, civilă şi militară, a celor trei mari pu
teri, otomană, rusă şi austriacă , care, în calitatea de ocupante succesive ale
Principatelor Dunărene, au contribuit energic şi interesat la dezvoltarea
mijloacelor de comunicaţie ale acestora din urmă. In Arhivele Statului ,
Filiala Ploieşti, se găsesc numeroase acte care relatează despre modul
cum s-au înfiinţat mij loacele de comunicaţie în acest oraş.
1. CONSIDERENTE POLITICE ŞI ECONOMICE GENERALE
In timpul războiului Crimeii, Imperiul Austriac avea o poziţie poli
tică favorabilă, care ii oferea posibilitatea de a extinde aria intereselor
sale asupra Principatelor Dunărene, situaţie pe care a exploatat-o cu abi
litate la Conferinţa de la· Paris. Imperiul Otoman, "s)l zeranul" , care fusese
înfrînt în mai toate războaiele, ce purtase în suta de ani ce trecuse, pier
duse poziţiile de beneficiar privilegiat al economiei Principatelor, ca ur
mare a tratatelor de la Kuciuk-Kainargi (1 774}, Bucureşti ( 1 8 1 2) şi Adria
nopole ( 1 829) ; se afla în stare de război cu Imperiul Rus, "protectorul",
acum slăbit şi stînjenit prin lupta inegală pe care o ducea cu coaliţia
apuseană.
Niciuna dintre aceste două puteri nu se putea opune ofensivei po
litica-economice pe care o începuse Austria. Această ofensivă urmărea în
esenţă următoarele obiective :
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- crearea unor căi de comunicaţie cît mai directe între Viena şi
Levant, unde ea îşi crease contoare comerciale şi agenţii consulare, în nu
meroase porturi şi în oraşe continentale. Cea mai convenabilă dintre căi
era aceea care trecea prin porturile de la Dunărea de jos, spre Constan
tinopol ;
- canalizarea şi reglarea cursului Dunării pentru a putea dezvolta
navigaţia, de la Viena la Sulina, şi
- înfiinţarea in Muntenia şi Moldova de intreprinderi industriale
şi comerciale pentru exploatarea produselor agricole şi miniere, precum
şi crearea de instituţii de propagandă culturală.
In acest scop amplu şi multilateral, Imperiul Austriac trebuia să-şi
creeze agenturi in localităţi bine alese din Principate, spre a deveni cen
tre de acţiune propagandistică, de producţie de mărfuri, de consum şi de
comunicaţii internaţionale. Deasemenea trebuia să cîştige aderenţi şi
să-şi asigure concursul unor oameni populari şi de acţiune printre români
(19 ; 1 8 şi 6 ; 1 0.)
Deaceea a hotărît să înfiinţeze in Principate legături poştale repezi
şi curse regulate şi dese de transport al călătorilor şi pentru aceasta se
impunea să creeze in prealabil o reţea de drumuri bune şi directe, pre
cum şi linii de telegrafie, un procedeu de telecomunicaţie electrică de
curind inventat.
Guvernul Chezaro-Crăiesc a socotit că trebuie să ocupe temporar
Principatele, pentru a le organiza in vederile sale. Războiul Crimeii ii
oferea un bun prilej pentru o ocupaţie paşnică, care a şi inceput in sep
tembrie 1 854.
2. TELEGRAFUL
2 . 1. Preliminarii. Curind după inventarea aparatului Morse de te
legrafie electrică (1 844), s-au construit numeroase linii telegrafice în Eu
ropa apuseană şi centrală. Aparatul era ieftin şi uşor de minuit, şi spre
deosebire de telegrafele optice (Chappe), putea fi folosit discret şi pe
orice vreme. Oferea numeroase avantaje de ordin comercial şi militar.
Acestea au făcut ca una dintre cele dintîi preocupări ale comandamentului
trupelor austriece de ocupaţie din Muntenia şi Moldova ( 1 854-1856) să
fie crearea de linii telegrafice. Inzestrarea Munteniei cu o reţea tele
grafică era o preocupare a Domnitorului Barbu Ştirbei, încă de pe vre
mea retragerii sale la Viena, în 1 853, în timpul ocupaţiei Munteniei de
către trupele ruse (1853-iulie 1 8 54), cînd studiase modalitatea de intro
ducere în ţară a noilor cuceriri ale tehnicei : telegraful şi calea ferată
( 1 5 ; II-167), precum şi construirea de canale de navigaţie prin cataractele
Dunării la Porţile-de-Fier 1 . Dusese chiar tratative cu firme specializate,
care urmau să prezinte oferte.
Dar guvernul Chezaro-Crăiesc era grăbit, aşa că, in vara anului
1 854, afl'indu-se cu corpul de ocupaţie pe teritoriul Munteniei, Feldma1 Această necesitate mai fusese luată in discuţie şi in 1836 de către Domni
torul Alexandru Ghica (15 ; 11-157).
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reşalul Coronini şi consilierii sa1 econonuc1 mcepeau să realizeze acea
"invazie economică" a ţinuturilor din nordul Dunării-de-Jos, ceea ce
constituia obiectivul lor principal nemărturisit, dar bine conceput, deşi
printr-o convenţie încheiată în iunie 1 854, Austria se angajase faţă de
Imperiul Otoman să rămînă "in poziţie de neintervenţie" (21 ; 44.)
In luna octombrie 1854, la numai patru săptămîni după intrarea
trupelor chezaro-crăieşti de ocupaţie în oraşele lor de cantonament, Co
mandamentul din Bucureşti cerea Guvernului Munteniei autorizaţia de
a construi şi folosi o linie telegrafică, care să unească Bucureştii cu ofi
ciul telegrafic din Braşov ; de curind acesta fusese integrat în reţeaua
austriacă telegrafică Viena-Sibiu. Linia Bucureşti-Braşov urma să fie
folosită atît de trupele de ocupaţie, cît şi de populaţia civilă (16 ; 75).
Autorizaţia a fost dată prin "luminata rezoluţie a Domnitorului",
dar numai după ce delegaţia împuternicită a Guvernului Austriac s-a
declarat de acord ca construcţia liniei telegrafice să se facă nu de sol
daţii austrieci, ci de muncitori români, sub indrumarea specialiştilor
austrieci civili ; iar linia aceasta, ca şi altele ce s-ar construi ulterior,
"să fie exploatate sub autoritatea şi controlul Guvernului Munteniei"
(20 ; 69).
Lucrările s-au desfăşurat riguros după aceste stipulaţii, aşa cum
se arată mai jos. Liniile nu au fost construite de "armata austriacă", aşa
cum se arată in unele lucrări mai vechi (22 ; 639).
2.2. Construcţia liniilor telegrafice. Din anumite acte şi scrisori ce
se află in Arhivele Statului, Filiala Ploieşti (39 ; 1 . ..), reiese că, în anii
1 854-1855, au fost construite liniile telegrafice care legau Bucureştii de
Predeal, de Galaţi şi de Giurgiu. Lucrările constau din plantarea de
stilpi de lemn şi intinderea "ţelului" (fir de sîrmă) între ei ; ele cuprin
deau următoarele operaţii, care in arhive sint descrise cu amănunte ;
(39 ; 2).
- se sapă gropi cu "drugi de fier" şi cu ,.săpoaie" ,
se taie lemne din pădure şi se pregătesc "stîlpii de telegraf" ,
,.pe osebitele punturi se transportă, cu care cu boi, numărul de
stîlpi trebuincioşi",
"la aceste punturi , se transportă şi prezisele linii" ,
- pe stîlpi p e potrivesc ş i . . cele obiecte c e s e află la conductori".
- se aşază stilpii in gropi şi se bate pămîntul in jurul lor şi
- se intinde şi se leagă telul.
Ordinea în care s-au executat diversele "linii telegrafice" a fost
următoarea :
(I) In lunile octombrie şi noiembrie 1 854 s-a construit linia Bucu
reşti-Predeal, de-a lungul rîului Prahova ; lucrarea era desfăşurată pe
mai multe şantiere : Bucureşti, Tîncăbeşti , Pucheni, Ploieşti, Două-Cîr
ciumi, Cîmpina şi Comarnic şi a fost executată de personal românesc.
Jn luna decembrie, linia a fost dată in folosinţă, avînd pentru început
staţii la Bucureşti, Ploieşti, Cîmpina şi Predeal.
(II) In .,cel mai scurt termen putincios şi in chipul cel mai lesni
cios şi grabnic" uneltele şi butoaiele cu sîrmă, devenite disponibile, au
fost trimise la Bucureşti pentru a servi la construirea liniei telegrafice
https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti-Giurgiu (39 ; 1 şi 39 ; 3). Lucrul la această linie a început în luna
ianuarie 1 855 ; a fost lucrată foarte repede şi, la 10 martie din acelaşi
am, ea a fost inaugurată ( 1 2 ; 141). Prin această lucrare s-a stabilit legă
tura telegrafică intre Viena şi Constantinopol.
Spre deosebire de celelalte linii descrise in arhiva ploieşteană,
această linie nu este descrisă, şi explicaţii asupra modului de construc
ţie nu se dau. Trebuie admis că, aşa cum afirmă Grigore Racoviceanu
(20 ; 69), linia aceasta a fost lucrată de francezi şi anume : o companie de
geniu sub comanda căpitanului L'Amie, din corpul expediţionar francez,
care se afla la Varna, şi care peste cîteva luni avea să înceapă asediu!
Sevastopolului.
(III) Intre 1 0 februarie şi 1 martie 1855 s-a construit linia tele
grafică Ploieşti-Buzău Brăila 2• "Potrivit cu părerea dată de Onor. Co
misia tehnică, în seanţa de la 24 ale carentei (NB. ianuarie 1 8 55), consi
d erînd trebuinţă, s-a orînduit pe d. Serdar Ştefan Lespezeanu să pro
iecteze şi să determineze linia pe acele direcţii, să cerceteze şi să ho
tărască pădurile cele mai cu apropiere, din care sint a se lua lemnele
trebuincioase. . . ". Ştefan Lespezeanu, care a condus toate lucrările pînă
la darea în folosinţă, a avut la dispoziţie o numeroasă echipă de tehni
cieni, din care doar unul singur, se pare, că nu era român 3.
(IV) In lunile iunie şi iulie 1855, aceeaşi echipă aşază un al doilea
fir pe stîlpii existcnţi ai liniei telegrafice Bucureşti-Ploieşti (39 ; 9 1 ).
(V) ln luna septembrie 1 855 s-a construit şi linia de legătură între
cele două principate, Brăila-Galaţi. Astfel, în cîteva ore "o depeşă"
ajungea de la Iaşi la Constantinopol ( 14 ; 1 99 şi 1 ; IV-201).
2.3. Funcţionarea oficiului telegrafic Ploieşti. ln luna decembrie
1 854 ia fiinţă oficiul telegrafic din Ploieşti, fiind instalat într-o clădire
de lîngă Maghistrat ; acesta ocupa atunci clădirea lui Hagi-Buzilă, pe
Uliţa Tîrgului (Str. Romană) colţ cu calea Cîmpinii (Bdul Republicii)
(22 ; 1 90 şi 28 ; 1 2). Clădirea a fost dărîmată în anii 1934-38 ; în locul ei
se află azi Statuia Libertăţii.
In 1 855 Oficiul Telegrafic era condus de impiegatul G. Filionescu,
era subordonat Ocirmuirii Judeţului, şi servea la inceput numai armatei
de ocupaţie şi organelor administrative. Ulterior, prin 1856, a fost pus
2 Lucrarea a fost executată cu o repeziciune surprinzătoare, ţinînd seama
de mijloacele de care dispunea tehnica la mijlocul secolului trecut ; s-au plantat
in medie 320 stilpi pe zi. Această grabă a fost cerută de însuşi Domnitorul Barbu
Stirbei, care sub presiunea cererilor Guvernului Austriac (1 ; IV-246), a pus pe ra
portul 793/15 ian. 1855 al Deparatamentului din Lăuntru, următoarea rezoluţie :
,.Primit. Se va face in dată traseul de la Ploieşti la Bur.iu, şi din Buzău linie
dreaptă in Brăila ; cerem ca pînă la 10 februarie CE'l mult, această dintîi linie
să fie cu totul săvîrşită, şi din acea zi să înceapă negreşit a se aşeza stîlpii ce pînă
la 1 martie să fie toţi puşi, şi la 10 martie telegrafu din Bucureşti pînă la Brăila
şi pînă la Malu Siretului să funcţioneze" (39 ; 16).
3 Echipa era compusă
din conductorii Pitar Mihail Sibiriceanu şi Baibel,
conductorul-arhitect N. Cântar şi conductorii-elevi Dumitru Mavrodin, N. Ce
<"ropide, C. Dumitescu şi Spir. Dumitrescu (39 ; 16), care conduceau muncitorii
cu braţele şi cărăuşii.
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"la dispoziţia onor. public" . Ofidul
era organizat după normele aus
triece, era în funcţie fără intre
rupere zi şi noapte şi era de ser vi t
de o e chipă de între ţinere condusă
de COIIlductorul Ioan Milberger. IP.
spectorul lini'E!i Bucureş1ti-Focşani
era Pitarul Alexandru Karkaleki.
As isten ţa
tehnică
era
în
tr adevăr necesară în mod perma
nent, deoarece se fă.ceau frecvente
reparaţii : sîrmele se rupeau din pri
c ina vîntului şi a smee'l or copiilor
(39 ; 96 şi 39 ; 8 7).
Aparatele Morse erau aduse d-e
(1 ; IV - 467). Formula
la Viena
rele depeşelor erau tipărite în limba
română (fig. 1), dar şi în limba ger
mană 4• In lipsă de simboluri Morse
corespunzătoare literilor româneşti
â, ş, ţ, z, transmisi unile se făceau
Fig. 1 Formular de depesă te
cu combinaţii de Htere ae, sch, tz,
legrafică în limba română ; poar
tă ştampila Oficiului Ploieşti.
ds etc. Textele ştampilelor de servi
ciu erau de ase menea în limba ger
mană, şi 'E!Ste surprin zător fa1ptul că chiar ştampi11a ofitcia·l ă cu titulatura
statului era redaclată în limba germană. Pe o depeşă transmisă de
Ministerul din Lăuntru către Administraţia de Prahova iLa 29 mai 1 856
este pusă o ştampilă ovală cu legendla : F. V. TELEGRAPHEN-AMT
PLOJESCHTI, adid Fi.irstlich-Valachisches Telegraphen Amt Plo
jeschti 5 ; aceast.a este o ştampilă tele g.rafkă pînă acum necunoscută
(fig. 2) 6.
Nu se ştie cum se recruta şi se forma personalul (oficianţii) în pri
mii ani de funcţionare ai oficiului telegrafic. După 1 869, telegrafiştii,
bărbaţi şi femei, erau in majoritate absolvenţi al şcolilor normale
(2 ; 49) . 7
Pentru asistenta şi îndrumările date de specialiştii austrieci, atît
la montarea liniilor telegrafice cît şi la organizarea oficiilor, din decem
brie 1854 pînă la 1 ianuarie 1856, Vistieria, la 28 august 1858, a plătit
,,Direcţiei Liniei Telegraphice din Viena", prin agentul KK din Giurgiu,
suma de 80455 Fiorini de argint şi 25 de Kreitzari. Nu există o altă do
vadă că s-ar mai fi plătit şi după aceea (42 ; 1).
-

-

in Plojeschti. Depesche vom Telegraphen-Amt (38).
I n traducere : Oficiul telegrafic princiar al Munteniei, Ploieşti.
6 Nu este menţionată nici in remarcabila lucrare de specialitate a lui Gri
gore Racoviceanu (20 ; 69... 71).
7 Şcolile
infiinţate de "Societatea pentru I nvăţătura poporului român"
(2 ; 49 ... ) .
� Telegraphen-Station
6

6

-
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Oficiul telegrafic din Ploieşti a funcţionat ca unitate independentă
(ca organ al Direcţiei Telegrafului) pînă la 1 ianuarie 1865, cînd a fu
zionat cu serviciul poştal din Ploieşti (24 ; 33).
3. POŞTA PENTRU SCRISORI, PACHETE ŞI GROPURI MONE
TARE DIN PLOIEŞTI
De la înfiinţarea ei în anul 1 775 s, poşta din Muntenia a funcţionat
ca o instituţie exploatată de concesionari şi controlată destul de superfi
cial de către stat, pînă în anul 1 830. Epoca Regulamentului Organic a
adus o reglementare a circulaţiei trăsurilor de poşta şi siguranţă tri-

UlN

· -- •

..,; •••tn

Fig. 2 Ştampila Oficiului telegrafic
Ploieşti (1856). Format oval cu diametrele 35 şi 18 mm. Legenda in limba germană.

Ştampila agenţiei Chezaro-crăieşti (austriece) din Ploieşti.

Fig. 3

miterilor. Dar de-abia după 1851 , cînd s-a înfiinţat Direcţia Poştelor din
Muntenia, poşta a funcţionat cu regularitate şi cu plata tarifată.
Istoria acestor trei perioade de existenţă a poştei a fost amănunţit
relatată de numeroşi cercetători, aşa încît azi dispunem de o bună li
teratură de specialitate bazată pe acte din arhive şi pe numeroasele co
lecţii de filatelie şi sigilografie (16, 20, 23, 24). Arhivele Statului din Plo
ieşti cuprind interesante acte şi corespondenţe, care aduc complectări
de un deosebit interes pentru istoria Poştei Române.
3. 1 . Poşta veche (1 775-183 1). Creşterea înfloritoare a negoţului în
Muntenia şi Moldova, ca urmare a tratatului de la Chiuciuc-Cainargi
(1774) şi dezvoltarea relaţiilor cu Apusul, au făcut necesară organizarea
poştelor de călători şi de corespondenţă. Aceasta din urmă, ca o măsură
8 I n luna octombrie 1775
Domnitorul Alexandru Ipsilanti "a pus la inde
mina particularilor, contra plată, mijloacele de transport ale statului" pentru
scrisori, pachete şi valori (20 ; 12 şi 24 ; 15).
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luată de Domnie �. a fost organizată după tipicul turcesc : corespondeuta
se depunea la Căpitanul de Poştă (Menzilgi-Başa), care o lega şi o pe
cetluia ; o preda lipcanului (care era purtător al corespondenţei interne),
sau călăraşului (pentru străinătate), sau în lipsa acestora o introducea
în traista de piele a surugiului înaintaş. Cînd corespondenţa era impor
tantă (scrisori de stat, gropuri) trăsătura de poştă era întovărăşită de
b e s 1 i i (paznici) (24 ; 1 5). Pe drumurile pe care "nu umblau trăsurile
de poştă", corespondenţa şi valorile erau încredinţate unui "om de nă
dejde" din convoaiele de căruţe ale c:ărăuşilor ce ocazional transportau
marfă pe acele drumuri.

4 Mărci austriece din emisiunea 1850, purtînd
stampila Oficiului poştal militar al trupelor austriece
de ocupaţie, 1856 (Din colecţia L. Dengel-Sibiu)

Fig.

Pînă in 1 790, cînd ţara a fost ocupată de austrieci ("nemţi cu
coadă"), poşta astfel organizată a funcţionat cu regularitate şi siguranţă ;
ea era legată de poşta austriacă şi de cea rusă, şi duce a şi scrisorile cu
destinaţia Viena şi Constantinopol (20 ; 93). Din această vreme au rămas
scrisori de ale unor mari neguţători, ca Hagi-Enuş şi Milco-Starostea din
Craiova, precum şi valoroasa arhivă (compusă din condici şi scrisori) a
sui Constantin Hagi-Pop din Sibiu (10 ; 1 1 1). Şi Ploieştii "oraş de căpete
nie, unde se făcea cea mai însemnată vînzare din produsele ţării" (citat
din 27 ; 38), se afla în relaţii de negoţ şi corespondenţă cu oraşele şi tîr
gurile de pe malul turcesc al Dunării (15 ; 73). 9 Prahovenii (din Ploieşti,
Breaza, Teşila, Tîrşor ş.a.) erau cărăuşii preferaţi ai neguţătorilor bra
şoveni, cărora le duceau corespondenţă cu ştiri şi informaţii ("scrisori
de trădare") (15 ; 57)
In Ploieşti, scrisorile şi pachetele administraţiei şi ale particularilor
se depuneau la Isprăvnicat, care funcţiona "în nişte cocioabe ţărăneşti,
lîngă biserica Sf. Nicolae-Nou" (27 ; 39), adică pe locul unde se află azi
stadionul. Se mai primeau scrisori şi de către Căpitanul de Poştă sau de
.

9

Mai ales cu oraşele Silistra, Ruşciuc, Gabrovo, Trevno şi Sliven.
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surugiii de la menzilhaneaua de la bariera Bucovului (azi Parcul Pionie
rilor) (5 ; pl. II).
Dar, în vremea războaielor napoleoniene, viaţa publică in princi
pate a fost turburată. Ocupaţiile austriacă (1 789-91) şi rusă (1806- 1 8 1 2)
au stînjenit negoţul, mai ales cel cu ţările străine, şi a scăzut şi activi
tatea poştei, care se dezorganizează din lipsa cailor de olac. Din această
cauză armatele ruse de ocupaţie înfiinţează "cantore ale Poştei Imperiale
Ruse pentru Valahia" (20 ; 8 7). Ulterior, pentru a face faţă nevoilor de
comunicaţie ale sudiţilor chezaro-crăieşti, Austria înfiinţează oficii poştale
consulare la Iaşi şi Bucureşti (20 ; 93), care primeau corespondenta de la
Storostii-Aghenţii şi de la sudiţi ( 1 1 ; 82).
După pacea de la Bucureşti, Domnitorul Caragea (18 12-1 8 1 8) "orga
nizează temeinic comerţul (15 ; 1 2 1 ) şi administraţia, iar Domnitorul Ale
xandru Suţu (18 18-1821) sprijină organizarea navigaţiei pe Dunăre către
Galaţi şi Sulina. Tot mai mulţi neguţători şi meseriaşi străini, mai ales
din Ardeal, Boemia şi Italia, se aşează în Muntenia, şi, cu toate' calami
tăţile ivite (ciumă, lăcuste, secetă), negoţul şi relaţiile cu Apusul se dez
voltă. In Ploieşti ia fiinţă o "Starostie-Aghenţie chezaro-crăiască" care
are autoritate in judeţele Prahova, Săcuieni şi Buzău ( 1 1 , 82) 10 , şi care
va fi foarte activă în deceniile din mijlocul veacului.
3 . 2. Poşta în vremea Regulamentului Organic (1 831 -1 852). După
1 830, măsurile înnoitoare luate de Guvernatorul Chiselev, şi mai apoi
înscrise în Regulamentul Organic, au avut un efect pozitiv şi în orga
nizarea poştei. Ea a devenit instituţie de stat şi cuprindea, în afară de
administraţia drumurilor şi a transportului de călători, şi transportul de
corespondenţă (20 ; 8 7). In anul 1831 poşta de scrisori este administrată
de un concesionar, care lucrează în numele statului (Hristofor Sachelarie) .
Transportul călătorilor se face cu căruţe de poştă şi diligenţe, care duc
cu ele şi corespondenţă, şi circulă după "legiuitul progon", şi cu un tarif
reglementat 11• In afară de scrisorile obişnuite. se puteau trimite şi scri
sori înregistrate, pentru care se plăteşte un supli'llent şi se eliberează
"resipisuri" 12) de către Căpitanul de Poştă.
Astfel organizată, poşta din Muntenia (de al tfel ca şi cea din
Moldova) era indirect controlată de Guvernator. Imperiul Austriac, care.
chiar dacă nu manifesta ostilitate faţă de măsurile înnoitoare ale Re
gulamentului Organic, era preocupat de păstrarea secretului asupra ac
tivităţii consulului şi starostiilor sale, înfiinţează o poştă a sa în Princi
patele Dunărene. Corespondenţa sensulatului, ca şi a sudiţilor KK de
pusă la Oficiul Poştal Consular, era trimisă în saci sigilaţi, printr-un
. ,curier" , care călătorea cu "diligenţa", ce trecea prin Rucăr la Braşov,
sau prin Vîlcea către Sibiu şi Viena. Drumul Predealului nu era practi
cabil decît cu piciorul sau cu carul cu boi (20 ; 93 şi 3 ; 46).
1o

Ea este cunoscută încă din 1813. "KK. Oest. Starostie-Agentie zu Ploje

,, , l • t i (H'Ili stampila, fig. 3) a avut şi rol de oficiu poştal (7 ; 3 şi 8 ; 4).
11

' ' ' ""

.

.

Doi

huni

de dram pentru fiecare poştie" (20 ; 13).

1 · I r u 11 ,.doi huni de dram pentru fierare poştie" .. Procedeul se va aplica mai
1 . , . . l rc <JIIlllllllnh•".
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Un reviriment hotărîtor pentru poşta din Muntenia a fost apa
riţia pe Dunăre a navelor cu abur (vapoare), care legau Viena de Giur
giu şi Brăila , parcurgînd distanţa pînă la acest din urmă port în 8-10 zile.
Vasele Companiei Austriace de Navigaţie, DDSG 13, au devenit un mijloo
rapid de transport, care la Cemeţi, Giurgiu şi Brăila preluau corespon
denţă şi colete pentm Levant, şi aduceau "curier" pentru Ardealul de
sudest ( 1 5 ; 1 5 7 şi 20 ; 98). Comerţul prosper a făcut necesară deschiderea
de noi porturi la Dunăre : Turnu-Severin, Calafat, Turnu-Măgurele,
Călăraşi ş.a., precum şi construirea unei şosele directe, care să lege Bra
şovul de Giurgiu. In 1838 se făceau pregătiri în acest scop (36 ; 37) şi se
organiza cărăuşia de mărfuri de la Timiş spre Ploieşti (43 ; 92).
In 1844 începe construirea acestei şoselc pe ambele versanturi ale
pasului Timi�-Predeal. ( 1 5 ; 1 58). Domnitorul Gheorghe Bibescu se ocupă
personal de lucrările elin Valea Prahovei, şi pentru că a văzut că dru
murile , ,se aflau în cea mai ticăloasă stare", destituie pe ispravnicul
j udeţului Prahova şi "pedepseşte cu arest pe directoml poştelor" (31 ;
291). La drum s e �răbesc lucrările (32 ; 266)şi în martie 1 84 8 , drumul este
dat folosinţei (4 ; II-944). I n acelaşi timp se organizează de către antre
priza Franz Kărner din Braşov o "cursă internaţională" pe ruta Braşov
Ploieşti-Bucureşti-Giurgiu ; "cea dintîi grabnică trăsură, care vreodată
a trecut Carpaţii" parcurge drumul acesta în două zile, vara, şi în trei
zile, iarna. S-a înfiinţat şi o cursă directă pe care "carul iute" it. o
parcurge în 20 ore, fără a trece prin Ploieşti (26 ; 383 şi 2 ; 14).
Număml călătorilor străini era mare ; deasemenea al scrisorilor.
De aceea diligentele făceau curse de trei ori săptămînal. Controlul vamal
se făcea acum, nu la Cîmpina, ci la Timiş (35 ; 383) şi era foarte sever.
Deschiderea drumului ele poştă prin pasul Timiş-Predeal, a provo
cat schimbări în viaţa oraşului Ploieşti. Diligentele din Braşov nu mai
treceau pe Ia vechiul menzil de la bariera Bucovului.
Diligentele lui Kărner veneau pe dmmul Cîmpinii şi trăgeau, la
Ploieşti, în Piaţa Mare, la "Hotel de Bucarest", de curînd construit de
către Nica Filip pe Uliţa Pieţei (azi Strada Romană}, lîngă vechiul han
al lui Gheorghe Boldescu-Clucerul (pe locul unde se ridică azi Palatul
Administrativ).
Tot aci, pe Uliţa Cavafilor în colţ cu Uliţa Bogasierilor (Lipscani),
se afla şi contoml diligenţelor, ţinut de Franz Binder, slujbaşul lui
Korner. Curînd s-a statornicit, aci în gura pieţii, şi staţia pentru trăsă
turile cu coviltir (Herască) ce parcurgeau drumurile către Buzău, Cîrn
pina, Bucureşti şi Tîrgovişte, în zilele indicate de "Cursul Foştilor Ro
mâniei" (29 ; Prahova). Lîngă hotel s-au mutat şi potcovăria şi rotăria
poştei, pe "uliţă din dosul curţii lui Ion Bănică-Toptangiul", denumită
de atunci "Ţigănia" (azi str. Flamurii).
La bariera Bucovului a rămas doar un grajd pentru cai, căci o
magazie (remiză) pentru trăsuri de poştă şi diligenţe se construise pe
13 "Erste Privilegierte Oesterreichische Donau-Dampf-Schiffahrt Gesellschaft,
in anul 1837".
H Traducere literală a cuvîntului "Eilwagen".
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maidanul din dosul casei lui Gheorghe Panait Ceauşul, de pe strada Bu
nei-Vestiri (azi Karl Marx). După 1 8 5 1 , în casa veche a lui Hagi-Buzilă
(pe locul dintre Palatul Culturii şi clădirea Consiliului Popular al Mu
nicipiului} , s-a mutat Cîrmuirea Judeţului Prahova (fostul Isprăvnicat)
şi mai apoi şi Maghistratul (Primăria).
Prin aceste strămutări, s-a creat un nou centru al oraşului, numit
Piaţa-de-Sus ("de lîngă Oborul cel mare"), unde s-a concentrat negoţul
şi activitatea administrativă (22 ; 1 8 1 ...).
Locul, unde se făcea predarea şi primirea trimiterilor poştale, era
o încăpere din clădirea Cîrmuirii ; aci se afla în permanenţă un cilen
care mînuia corespondenţa şi gropurile, şi care le încărca în lădiţele in
cuiate ce erau luate de surugii (3 ; 4 7).

3 . 3. Poşta Modernă (1 852 ... )
3.3. 1 . P o ş t a p r e f i 1 a t e l i c ă (1 8 52-1862). In anul 1 8 5 1 _ poş
tele din Moldova şi Muntenia au fost reorganizate, după modelul celei
austriece (20 ; 1 5). A fost mărit numărul de staţii de poştă (relee) şi ex-

Fig. 5. Clădirea din str. Diligenţei, din Ploieşti, ocupată între 1889-1892 de poştă
Desen de Al. Zagoriţ din 1906.

reţeaua de drumuri. (29 şi 20 ; harta 1 2). Oficiile poştale au ajuns
la numărul de 20. Intîi în Moldova ( 1 852) şi apoi în Muntenia (1853) s-a
introdus controlul prin ştampilare ; se aplica pe toate trimiterile, ştam
pila dreptunghiulară cu legenda în litere chirilice (20 ; 26 . . . ) .
Reorganizarea a fost încetinită d e războiul Crimeii, prin măsurile
luate de trupele de ocupaţie, care au solicitat poşta şi mai ales parcul ei
de vehicole. A trebuit să se mărească numărul de curse numai pe anutinsă
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mite itinerarii, şi să se înfiinţeze "curse repezi" pentru curierii militari
(l 6 ; 184). De asemenea a înfiinţat vremelnic staţii intermediare cu nume
roşi cai (41 ; 31 VIII) şi cariole de rezervă pentru expedierea de depeşe
(NB ; nu se infiinţase încă reţeaua de linii telegrafice). Scrisorile, pe care
.se afla "sigiliul împărătesc", se expediau fără plată (23 ; 30).
Corpul de ocupaţie austriac a înfiinţat în Principate un serviciu
de poştă militară de campanie 1 5, care avea personal militar şi trăsuri de
poştă proprii pe traseele secundare (40 ; 4). La Ploieşti , s-a cantonat un
Qficiu poştal militar (FELDPOST-AMT) permanent, francînd trimiterile
cu o ştampilă cu numele oraşului 16 (20 ; 96). Acest oficiu poştal ocupa
cîteva camere din casa lui Oprea Petcu-Spirtarul, "de peste drum de
Şcoala Domnească", pe Uliţa Sfţii Voevozi (azi str. Stefan-cel-Mare,
unde se află Cinema "Tineretul"), francarea se făcea cu mărci austriace
din emisia 1850 17• 7 ; 3 (Iig. 4). După părăsirea oraşului de către trupele
austriece septembrie 1856 nu s-au mai făcut trimiteri cu mărci austriece,
decit incepind din vara anului 1858, cind a inceput să funcţioneze un
Qficiu poştal consular, pe lîngă Starostia-Aghentia KK din Ploieşti (20 ; 93).
Activitatea acestui din urmă oficiu a fost de mică importanţă, numărul
de expedieri cunoscute, fiind relativ mic.
Intre timp, poşta din Muntenia a avut o activitate prosperă. Ea s-a
dezvoltat repede, adoptind şi aplicînd procedee poştale moderne. Trans
portul era arendat unor contraccii, sever controlaţi de Vistierie ; şi se
făcea cu cariole (trăsături mici repezi). Poşta s-a extins şi in mediul ru
ral (3 ; 55).
După Unirea Principatelor, in noiembrie 1861, s-a făcut reorgani
zarea şi unificarea poştelor din Moldova şi Muntenia, ca Poşta Română.
(20 ; 1 7).
La Ploieşti, localul oficiului devenind insuficient se dispune să se
închirieze "trei camere din stabilimentul numit Ion Bănică 18, ce este
în centrul oraşului... cu preţul de 20 galbeni pe şase luni" ; totodată "se
rînduiesc un nou conducător (Ştefan Anastasiu) şi doi oficianţi". Dispo
ziţia a fost dată prin "depeşă telegrafică" la 24 aprilie 1 862 (3 7 ; 2 şi 16).
Cîteva zile mai tîrziu se afişează la Oficiul Poştal, noile tarife unitare,
şi activitatea incepe cu "espeditorul Gheorghe Vasilescu şi patru con
ductori" după noul regulament (1 mai). Nu s-au angajat încă impărţitori,
deoarece "cei ce au fost numiţi nu au banii necesari spre a depune ga
ranţia legală".
Dar cum "cele două poşte", călători şi corespondenţă, au două di
recţii diferite, chiar din prima lună de funcţionare, se ivesc disensiuni
şi accidente ; Oficiul Poştal duce lipsă de atelaje pentru corespondenţă,
căci nu s-au putut cumpăra încă căruţe şi cariole proprii, iar Căpitanul
15 Kaiserlich-Konigliche Osterreichische Feldpost.
16 Existau şi oficii provizorii, ale căror ştampile

( 20 ; 96).
17 De

purtau

doar un număr

remarcat că primele mărci poştale folosite la Ploieşti, şi purtînd
ştampila locului, au fost mărci austriece ;
18
Clădirea. azi refăcută, in care se află Secţia Sanitară, este cea din str.
Unirii, colţ cu str. Flamurii.
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de Poştă (călători) "aduce cel mai mare obstacol în regularitatea servi
ciului" ; pentru acest fapt este destituit prin ordin ministerial (37 ; 48,
50, 61 şi 1 09).
Dintr-un grop expediat de la Bucureşti la Brăila, s-au furat cîteva
lire otomane ; se face o îndelungată anchetă, bănuit de sustragere fiind
un oficiant sau cărăuş din Ploieşti (37 ; 1 22). Corespondenţa soseşte cu
mari întîrzieri, mai ales cea din străinătate, deoarece poştalioanele şi di
ligenţele "se opresc pe drumuri pe la oteluri şi hanuri pentru împartele
trebuinţe şi distracţii". Direcţia Generală a Poştelor emite "un marşrut.
speciale", specificînd, in amănunt, durata mersului şi "a recreaţiilor"
(37 ; 1 35) ; nu pot călători "decît acei pasageri care să posedeze un răvac;.
de drum al Poliţiei oraşului de unde porneşte". Se destituie cîţiva "ofi
cianţi, vinovaţi de neglijenţă" (37 ; 1 44).
3.3.2. P o ş t a f i 1 a t e 1 i c ă (1 862 . . .)
Cu toate greutăţile începutului, serviciul poştal din judeţul Prahova
se organizează şi se extinde. La 1 mai 1 862 intrase în vigoare noul tarif
poştal pentru trimiteri, şi, începînd de la 26 iunie 1 862, s-au repartizat
oficiilor din Principatele Unite mărci poştale din emisia 1 862 (cu stemele
reunite), primele mărci româneşti din Muntenia (20 ; 4 1 şi 24 ; 1 20). 19 La
Ploieşti, cele trei mărci, roş, galben şi albastru (6, 3 şi 30 parale), au ser
vit pentru francare, pentru prima dată, la 1 6 noiembrie 1862 (24 ; 145)
In acelaşi timp, pentru efectuarea francării s-au dat spre folosinţă
oficiilor din ţară, ştampile rotunde, cu denumirea oficiului şi cu data ex
pedierii trimiterii ştampila Ploieşti în ((20 ; 42 şi 44). Localul din "stabili
mentul lui Ion Bănică" fiind neîncăpător, Oficiul Ploieşti se mută în
tr-un local mai mare în casa lui Bogdan Petrescu ("otelul Marin-Brutar"}
de pe str. Unirii (37 ; 1 7 7 şi 1 86).
La 1 ianuarie 1865 poşta fuzionează cu telegraful (24 ; 33). Sub de
numirea "Oficiul Poştal Ploieşti" cele două oficii existente, din decem
brie 1854 şi mai 1 862, au o conducere unică. In 1869 ele se mută îm
preună" în clădirea frumoasă din strada Diligenţei, lîngă Şcoala Mita
nei" (fig. 5) ; azi, din această "clădire simplă, încăpătoare şi frumoasă cu
ornamentaţie simplă şi de bun gust". (în stilul, numit de D. Munteanu
Rîmnic, stil ploieştean dintre 1 850 şi 1 8 70), nu a mai rămas decît o parte·,.
în curtea unde azi sînt clădirile mari ale Direcţiei generale a prelucrării
ţiţeiului.
Oficiul Poştal Ploieşti a fost înzestrat cu i nstalaţii telefonice mo
derne în anii 1 890-92, şi s-a mutat într-o clădire încăpătoare pe strada
Poştei, colţ cu strada Negustori (azi str. Gh. Coşbuc). Şi, după ce a mai
ocupat temporar clădiri nepotrivite cu importanţa şi necesităţile de or
ganizare modernă a mijloacelor de comun icaţie, în vechiul local al Pen
sionatului Eliade (Calea Cîmpinii, azi Bdul Republicii) şi în fostul
, ,Grand-Hotel Victoria" (cu amintiri despre I.L. Caragiale) pe strada
M. Kogâlniceanu. Oficiul Poştal Ploieşti, devenit între timp "Oficiul de
Poştă şi Telecomunicaţii al Municipiului Ploieşti", ocupă azi monumen
tala clădire proprie din Piaţa "16 Februarie".
19 In moldova scrisorile se francau încă din
emisii "cap de bour" (24 ; 4 1 şi 91).
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MIJLOACE DE RASPINDIRE MAI RAR INTILNITE A IDEILOR
RE\TOLUTIONARE
N. 1. SIMACHE

Masele populare au participat intens la revoluţiile din Ţările Ro
mâne, imprimindu-le deseori un caracter burgheza-democratic.
Formele pe care le-au îmbrăcat lupta şi mijloacele î ntrebuinţate
pentru răspîndirea noilor idei au fost multiple.
Nu s-au folosit numai cele clasice : colportarea ideilor prin ajuto
rul tiparului, care luă in sec. al XIX-lea o mare dezvoltare in toată ţă
rile Europei, imprimîn du-se cărţi , broşuri, ziare, reviste.
După cum se ştie, în Ţara Românească apare în timpul Revoluţie!
pe lîngă Curierul Românesc şi Curierul de Ambe Sexe, pe care le edita
Ion Eliade Rădulescu, Pruncul Român şi Poporul Suveran.
Se tradusese şi se tipărise o serie de lucrări literare şi ştiinţifice
elin literatura universală, iar Eliade pusese bazele unei biblioteci por
tative.
lnrăutăţirea situaţiei maselor, dez\·oltarea conştiinţei naţionale
prin ampla activitate a scriitorilor, au avut ca urmare creşterea avintu
lui revoluţionar în preaj ma anului 1 848 şi folosirea unor forme mai va
riate de luptă.
Astfel, în 1843 ia fiinţă Societatea "Frăţia", înfiinţată de I. Ghica,
N. Bălcescu şi Christian Tell, cu scopul de a pregăti organizatoric lupta.
ln timpul revoluţiei, a fost bătută în bronz o insignă hexagonală
cu diametru! de 2 cm, pe al cărei avers s-au săpat cuvintele : "Libertate,
Dreptate, Frăţie".
Mijlocul insignei este acoperit de o ghirlandă de frunze care în
conj oară două drapele înfăşurate î n tr-o panglică ca simbol al unirii Mun
teniei cu Moldova, dominate de semnul puterii spirituale şi al dreptăţii
'.reprezentat prin cunoscuta balanţă.
Pe revers s-a gra\'at inscripţia "Epoca democraţiei României, 1 1 iu
nie 1848", care înconjoară cele două drapele unite în jurul unei fascii,
simbol al puterii deasupra căruia se înalţă cunoscuta beretă frigiană,
ce semnifică lupta pentru libertate.
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Se purta pe piept, fixîndu-se cu ajutorul unei cocarde făcută din
mătase de trei culori , galbenul şi albastru! de nuanţe clasice, cea de a
treia avind culoarea vişinii putrede.
In acelaşi scop se construiesc ceasuri de masă cu mecanisme muzicale
care intonează marşul "Deşteaptă-te române".
In funcţie de adeziunea maselor la ideologia revoluţionară, se în
mulţeau şi mijloacele de propagandă.
Astfel din familia Mureşianu şi anume din casa poetului AndrC'i
Mureşianu provine un cufăr de transportat şi păstrat lenjeria, tradiţio
nală ladă de zestre.

Fig. 1. Insigna Societăţii "Frăţia".

Are lungimea de 1 ,25 m, lăţimea de 0,80 m, iar înălţimea de 0,60 m.
Intreaga suprafaţă este acoperită cu piele, bine pregătită şi întinsă
cu întregi şiruri de nasturi din alamă, care au nu numai un rost utilitar
dar şi unul decorativ.
Şiruri de bumbi mici grupaţi pe faţada principală înscriu patru
cifre care marchiază anul revoluţionar 1 848.
Ca acesta trebuie să mai fi fost şi altele, construite de vestiţii
meşteri din Braşov şi Sibiu. Prin diferitele oraşe transilvănene se mai
pot păstra multe.
Un mijloc frecvent folosit în timpul luptei politice a fost şi grafica,
şi în special caricatura. Se ştie cîtă importanţă vor acorda comunarzii
acestui mijloc de luptă şi ce rol va juca în timpul Marii Revoluţii din
Octombrie.
Revoluţionarii munteni vor folosi şi ei, în 1 848, în cele două luni
de intensă activitate, şi mijloace grafice, deoarece această artă nu se
afla la începutul ei, în ţările noastre.
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Fig. 2. Cufăr din 1848. A aparţinut familiei Mureşianu din Braşov.

După cum se ştie, marii pictori români din acel timp s-au alăturat
<:u entuziasm revoluţiei, aducînd o contribuţie însemnată, unii dintre ei
j ucînd chiar un rol politic de frunte.
Astfel, I. D. Negulici fu numit administrator al j udeţului Prahova,
post în care artistul se dovedi un tot atît de priceput şi energic revolu
ţionar pe cî t de mare pictor era.
Rosenthal şi Carol Pop de Szatmary au luat şi ei parte la revoluţie
<:u acelaşi entuziasm.
Nu numai reprezentanţii de seamă ai picturii aduc contribuţia lor
1n revoluţie.
Un rol însemnat 1-au j ucat şi graficienii.
Unul dintre aceştia a fost fără îndoială C. Petrescu. De la acesta
au rămas mai multe lucrări , dintre care unele reflectă aspecte intere
sante din revoluţia din 1 848 din Muntenia. Cea mai de seamă este fără
îndoială desenul publicat în "Actele şi Doc. Rev. din 1 848," vol. I, p. 523,
sub numele "Proclamarea Constituţiunii în Bucureşti la 11 iunie 1 848",
în care apare un grup de 9 revoluţionari , purtînd Tricolorul pe care se
pot citi vorbele "Dreptate, Frăţie", cunoscuta lozincă a Frăţiei. Poartă
vestmintele speciale "bonjuriştilor", "hainele nemţeşti", în realitate cele
-care se obişn• tiau în apusul Europei , iar peste umăr sau la brîu eşarfa
din mătase cu cele trei culori revoluţionare. Intre ei se pot distinge ehi93
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Fig. 3. "Proclamarea Constituţiunii in Bucureşti, la 1 1 iunie 1848" (desen original.

inedit, de C. Petrescu (Arhiva Muzeului de istorie al jud. Prahova).
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purile unora dintre membrii Comitetului revoluţionar sau ai Guvernu
lui Provizoriu, in frunte cu N. Bălcescu, Goleştii, I. Ghica, Cezar Bolliac
şi alţii, destul de greu de altfel de identificat dat fiind modul uniform
de tratare pe care şi l-a impus autorul.
Aceasta nu este singura formă in care graficianul a căutat să re
prezinte triumful libertăţii prin revoluţie în 1 848.
ln arhiva Muzeului de istorie al judeţului Prahova se păstrează o
altă lucrare care reprezintă, în intenţiile autorului, acelaşi scop dar care,
in evoluţia prezentării este cea mai veche.
De data aceasta compoziţia este mult mai complicată.
lncadrată intr-un chenar care imită o ramă de epocă, cu dimen
siuni de tablou mural (0,30 m X 0,20 m) folosind o gamă variată de
culori, in care vernilul este predominant, lucrarea este o compoziţie al
cărei subiect, prezentat în peisaj bucureştean pe care autorul 1-ar putea
numi "Podul Mogoşoaiei" , cu una din numeroasele sale biserici ale cărei
turle se profilează peste impozante clădiri susţinute de coloane ionice,
se desfăşoară pe două planuri :
Pe cel din faţă grupul revoluţionarilor care de data aceasta înnu
mără opt persoane, se îndreaptă spre sediul Guvernului Provizoriu spre
a-i prezenta drapelul libertăţii, pe care figurează la loc de cinste lo
zincile Frăţiei : "Dreptate, Frăţie".
Cele opt personaje poartă acelaşi costum, ca şi în desenul publi
cat, peste care atîrnă, la brîu sau peste umăr, eşarfa din mătase tricoloră.
In cap "ţilindre" sau pălăriile cu penaje tricolore.
Spre deosebire de desen, lucrarea susţine şi un al d oilea plan, pe
care sînt reprezentaţi doi tineri care aclamă grupul revoluţionarilor,
alături de care apar două personaje cu fes, pe cap, dintre care unul, cu
două pistoale la brîu şi mîna pe mînerul săbiei.
Piesa pare a reprezenta un desen sau o litografie colorată, cum
se obişnuia in acel timp. lnclinăm să credem că este vorba mai de grabă
de un desen, căci în cazul litografiei este de presupus că s-ar fi păstrat
mai multe exemplare.
ln partea de jos autorul a scris cu mina sa : "Proclamarea Consti
tuţiunii în Bucureşti la 1 1 iunie 1 848" şi s-a iscălit.
Din cele mai sus scrise rezultă că între cele două lucrări există o
vădită legătură dar nu o identitate.
Desenul colorat nu este nici o replică. Dimensiunile sale sînt de
trei ori mai mari. Grupul revoluţionar este plasat într-un peisaj citadin
care poate fi identificat cu cel bucureştean. Numărul personajelor prin
cipale mai mic cu unul, apariţia unor tineri care aclamă grupul, sînt ele
mente care duc inevitabil la concluzia că avem de-a face cu o lucrare ne
cunoscută a lui C. Petrescu, care sporeşte fondul iconografie al revoluţiei
din 1 848 din Muntenia cu o remarcabilă lucrare de grafică.
Alături de mijloacele mai sus amintite, insignele au jucat un rol
insemnat şi în evenimentele politice ulterioare.
Astfel, în timpul luptei pentru unire, s-au folosit şi alte mijloace,
dintre care unele au rămas puţin cunoscute pînă azi.
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Dintre acestea vom aminti insigna din argint de formă rotundă,
cu dimensiunile de 0,03 m, avînd o singură faţă, pe care se reprezintă în
metal capul de bour cu cei doi delfini, emblema Moldovei, de jur îm
prejurul cărora autorul a sculptat inscripţia :
DIVANUL AD-HOK

1 857
Deputat
Insigna a fost prin u rmare bătută cu prilej ul alegerii şi orgamzan1
Divanului Ad-hoc, care urma să exprime, în conformitate cu prevederile
�

Fig. 4. Insignă de deputat in Divanul Ad-hoc.

Tratatului de la Paris din 1 856, dorinţele poporului român, şi pe care o
purtau deputaţii moldoveni.
Nu cunoaştem dacă şi in Muntenia se bătuse una asemănătoare.
Pînă la noi se pare că n-a provenit nici un exemplar, cel din Moldova
fiind singurul care se păstrează în arhiva Muzeului de istorie al jude
ţului Prahova.
Dar nici muntenii nu s-au lăsat mai prejos.
La şedinţa din 7 octombrie 1 8 57 Divanul Ad-hoc al Moldovei a
luat hotărîrea istorică de unire cu Muntenia.
Aceea.5 i hotărîre o ia şi Divanul muntean în şedinţa din 9 octom
brie a neuitatului an.
Evenimentul a produs o imensă satisfacţie al cărei ecou îl găsim
în baterea unei insigne comemorative, ce fu hotărîtă cu acest prilej.
Aurul şi argintul îşi luau sarcina de a-l transmite posterităţii.
Insigna fu bătută la Paris. Are diametru! de 15 mm şi se purta
pe piept, avînd pe avers stemele unite ale Munteniei şi Moldovei dea96
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supra cărora s-a gravat inscripţia "Dieu protege la Roumanie", iar pe
revers doi sfinţi - Gheorghe şi Dimitrie - in medalioane înconjurate cu
ghirlande de mirt de jur împrejurul cărora, gravorul, al cărui nume nu se
cunoaşte, aminteşte evenimentul în cinstea căruia s-a scos insigna : " 7 şi
� octombrie 1857". Ca aluzie la faptul că unirea fusese votată de repre
zentanţii poporului român reuniţi în divanuri ad-hoc, se adaugă adagiu!
latin "Vox populi, vox dei", al cărui sens nemărturisit dar profund pe
moc-ratic avea in vedere suveranitatea populară.

Fiu. 5. Insigna bătută in amintirea evenimentelor din zilele de "7 şi 9 octombrie

1857".

A. Pancu, care a publicat-o pentru prima dată (în Buletinul Socie
tăţii Numismatice, Anul 1, 1 904, nr. 3-4), o numeşte medalie, deşi are
toartă şi o consideră singura cu inscripţie in l. franceză, arătînd că-i
fusese încredinţată de Ecaterina 1. Avinianu, fiind apoi integrată în co
lecţia sa, de unde a trecut in patrimoniul muzeului nostru. Numărul
restrîns de exemplare în care s-a bătut a avut ca urmare raritatea exem
plarelor ce au ajuns pînă la noi. Insigna ,.7-9 octombrie 1 857" medalia
oferită lui Cuza Vodii de judeţul Tecuci, decoraţia "pentru devotament
�i curaj" infiinţată de Cuza în 1 864, cea bătută cu prilejul fondării Curţii
de Casaţie în 1864, au avut aceeaşi soartă.
Descoperirea rarelor exemplare care s-au mai păstrat pun la dispo
ziţia istoriei epocii documente deosebit de valoroase.
Medaliile şi insignele, manifestele, revistele, ziarele, broşurile,
mijloacele grafice nu au fost singurele forme folosite în revoluţia din
1 848, perioada luptei pentru unirea Moldovei cu Muntenia şi a domniei
innoitoare a lui Cuza.
"i -

c. 502
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Operele literare au servit din plin ca mijloc de propagandă, crea
ţia poetică devenind o armă de luptă. Se cunoaşte rolul pe care l-a jucat
"Hora Ardealului" din 1 848, devenită în timpul luptei pentru unitate
"Hora Unirii".
Printre mijloacele mai puţin folosite putem cita şi confecţionarea
unor obiecte casnice, de podoabă sau uz, ca de exemplu coşuleţele din
argint pentru bomboane, zahăr sau decor, împodobite la toartă cu ci
zeluri in metal care reprezintă stemele celor două ţări alăturate.
Ceasurilor de buzunar li se încredinţează şi sarcina de a colporta .
idei gravîndu-se pe capacele lor de aur sau argint simbolul unirii, care
devenise evenimentul cardinal al vieţii politice din al şaselea deceniu
al sec. al XIX-lea şi de care masele populare legau realizarea năzuin
ţelor lor de veacuri.
Şi astfel, se poate trage cu drept cuvînt concluzia că în funcţie de
măreţia scopurilor politice şi deci a participării maselor cu spiritul lor
creator, mij loacele şi metodele de luptă devin mai variate şi ingenioase.
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SCURTA INCURSIUNE IN TRECUTUL ŞCOLII DIN VALENII DE
MUNTE
MIHAI APOSTOL

In predoslovia la Istoria Ţării Româneşti, stolnicul Constantin
Cantacuzino scria printre altele "că nici unul în lume nu iaste carele
den sine numai să ştie şi nici unul nu a aflat nimic, pînă cînd n-au fost
de altul învăţat''.
Dacă-mi este îngăduit, acestei fraze i-aş adăuga o reflecţie a ma
relui istoric Nicolae Iorga : "Pulsul preocupărilor noastre să bată în rit
mul, fie şi înfrigurat, al timpului. Orice subiect am trata... să-1 interpre
tăm în sensul vremii noastre, să-i stoarcem ceea ce această vreme do
reşte pentru folosul ei. Să pornim de la societatea contemporană şi să
ne întoarcem la ea" .
Ambele c·itate sînt. dacă se poate spune, o pledoarie pentru tradiţia
şi contemporaneitatea şcolii din Vălenii de Munte.
Să încercăm să facem o scurtă incursiune în trecutul şcolii din
Vălenii de Munte pentru ca să putem înţelege mai bine că "făurim noua
civilizaţie a orînduirii socialiste şi comuniste sprijinindu-ne pe tot ce a
creat mai de preţ omenirea de-a lungul veacurilor, continuînd şi ducînd
mai departe linia progresului istoric făurit prin lupte, prin eforturi şi
sacrif icii de popor" (Nicolae Ceauşescu, Pentru progresul continuu al
ştiinţei, învăţămîntului şi culturii româneşti, Ed. politică, Buc.,
1966, p. 9.).
Aşezare străveche, a cărei dezvoltare a fost determinată de situa
rea sa pe locul de confluenţă al mai multor văi, dintre care cea a Telea
jenului constituia un vechi drum comercial ce lega Transilvania de Ţara
Românească , poate chiar pe vechiul drum roman, oraşul Vălenii de Munte
s-a ridicat în mijlocul a numeroase vestigii de cultură materială care
"relevă cu toată elocventa forţa geniului, sensibilitatea şi capacitatea
creatoare a poporului nostru" (idem, p. 6).
Apropierea cetăţii Ramidava, a castrelor de l a Drajna şi Mălăeşti,
a cetăţii de la Tabla Buţii, a cetăţuilor de la Gura Vitioarei, Bughile sau
Starchiojd, a coifului de aur descoperit la Coţofeneşti (Vărbilău) sau a
tezaurului dacic de la Coada Malului (Măgurele), descoperirile arheolo99
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gice de la Zăganu, Izvoarele, Măneciu şi Slon atestă cu toate continuita
tea locuirii acestor meleaguri de către elementul autohton.
Prima menţiune documentară a localităţii, pare să fie din 143 1 ,
cînd este pomenită într-o poruncă a voievodului Dan a l II-lea, c a "tîrg
al săcuienilor" şi vamă. Doi ani mai tîrziu, o primă atestare documen
tară a "drumului Teleajenului" pe vechiul drum roman (Văleni-Drajna
Ceraşu-Slon-Vîrful lui Craiu-Tabla Buţii-Vama Buzăului-Braşov) aducea
o nouă dovadă a folosirii continue a acestui traseu comercial. In acest
trecut îndepărtat al istoriei acestor meleaguri trebue căutate şi descifrate
rădăcinile adînci ale învăţămîntului din Vălenii de Munte, chiar dacă
nu putem vorbi de o şcoală organizată în formele pe care le cunoaştem
astăzi.
Atestarea documentară a unei scoli
la Vălenii de Munte se face
'
însă abia în 1 797 cînd, pentru prima oară, un document emis din can
celaria lui Alexandru Ipsilante aminteşte despre existenţa dascălului
unei şcoli din localitate, căruia i se plătea leafă. Presupunem că este
\'orba despre şcoala grecească care trei ani mai tîrziu, în 1 800, aflăm din
colbăite h risoave, că funcţiona în chiliile Mânăstirii, cu vestitul dascăl
Iani Paleapatras (cu care a î nvăţat şi 1. D. Petrescu). Această şcoală a
f uncţionat doar pînă în 1 845, cînd nemai avînd şcolari îşi dă duhovni
cescul sfîrşit.
O şcoală publică ia fiinţă la Văleni însă, abia după 15 decembrie
1 8 1 7 , cînd Vodă Caragea hotărăşte deschiderea lor în unele oraşe ale
Ţării Româneşti printre care şi Văleniul. Dar şcoala nu durează şi după
marea răscoală populară a lui Tudor Vladimirescu este închisă.
La 1 aprilie 1830 Eforia şcoalelor redeschide şcoala din Vălenii de
Munte unde este orînduit ca dascăl Popa Preda. In anul următor însă,
şcoala este din nou închisă din cauza unei epidemii de holeră. Ea se va
desfiinţa definitiv prin 1 837 odată cu şcolile particulare ale dascălului
Ion din Berceni şi a Popii Toma.
Abia la 1 2 august 1832 ia fiinţă în Văleni şcoala obştească naţio
nală la care este numit ca dascăl Ion Gherasim-Gorjanu. Acesta se
născuse la 31 iulie 1 800 prin părţile Olteniei. In copilărie fusese luat
rob de turci. La Constantinopol învaţă limba turcă, greacă, arabă şi fran
ceză. Reuşind să se întoarcă în ţară urmează cursul normal de pregătire
a candidaţilor de profesori de la colegiul Sf. Sava şi după absolvire este
repartizat la Vălenii de Munte. Este primul autor de manuale pentru
studiul limbii franceze la noi. Astfel în anul numirii sale ca dascăl
la Văleni, 1 832, tipăreşte volumul ,,Dascăl pentru limba franceză". In
perioada activităţii la Văleni tipăreşte "Halimaua" (patru volume), al
cărei traducător era. In anul 1842 este numit director al Şcolii domneşti
din Ploieşti. In anul 1 848 ia parte activă la revoluţie, fapt care-i atrage
după înăbuşirea acesteia îndepărtarea din învăţămînt. La 26 octom
brie 1 857 se stinge din viaţă.
In 1 838 ia fiinţă la Vălenii de Munte Şcoala normală care pregătea
dascăli pentru şcolile din judeţul Saac, a cărei capitală fusese Văleniul
pînă în 1 7 8 1 , cînd s-a mutat la Bucov unde a funcţionat pînă la 1 ia
nuarie 1845, cînd judeţul a fost desfiinţat, fiind împărţit între Prahova şi
100
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Buzău. Această şcoală va funcţiona numai pma m anul 1 848, cînd cîr
muitorii vremii considerind că directorul şcolii David Almăşanu impri
mase promoţiilor de dascăli u n profund sens social şi etic depăşindu-şi
misiunea de a transmite simple cunoştinţe şi le modelase conştiinţa ce
tăţenească prin cultivarea inaltelor idealuri de libertate şi progres so
cial care stătuseră la baza revoluţiei din 1 848, au hotărît desfiinţarea
şcolii şi îndepărtarea din învăţămînt a indrăzneţului dascăl, devenit co
misar de propagandă in timpul revoluţiei.
David Almăşanu, originar din Transilvania, studiase filozofia şi
dreptul la Cluj , după care fusese numit secretar la Tg. Mureş, avocat
pe lîngă Judecătoria Comitatului Cetăţii de Baltă şi din nou secretar, la
Sibiu. Trece apoi munţii in Ţara Românească şi după ce urmează la
Bucureşti cursul normal de pregătire a candidaţilor de profesori de la
colegiul Sf. Sava este numit dascăl la Vălenii de Munte (şi mai apoi re
vizor şcolar) unde se dedică trup şi suflet misiunii sale nobile făcînd ca
şcoala pe care o conducea să devină cunoscută in intreaga Ţară Româ
nească. Comisar de propagandă al revoluţiei din 1848, recrutat de Nicolae
Bălcescu, este destituit după înăbuşirea revoluţiei pentru că "în loc să
se mărginească a preda şcolarilor moralul şi învăţăturile trebuincioase,
s-au abătut din datorie cu luare de parte la cauza revoluţiei, întrebuin
ţînd propaganda" (Arh. Statului Ploieşti, Pref. Jud. Prahova, dos. 64/1848).
Arestat, este inchis la Mănăstirea Văcăreşti de unde reuşeşte să scape
spre sfîrşitul anului 1848. Reintors la Văleni este din nou arestat, dar
reuşeşte să fugă din arest şi trece munţii în Transilvania unde este ales
vicecăpitan al districtului Făgăraş. Revine apoi în Ţara Românească
unde este din nou arestat. Eliberat, îl vizitează pe Ion Gherasim-Gorjanu
la Ploieşti, după care se întoarce in Transilvania. In 1 852 intră din nou
în învăţămînt la Braşov unde va funcţiona pînă la adinci bătrîneţi.
Abia în 1 8 5 7 şcoala din Vălenii de Munte va fi redeschisă, dascăl
fiind numit Oprea Tănăsescu pc care David Almăşanu îl avusese ca elev
mai intii şi apoi, mai tîrziu, ca ajutor.
Dascălul Oprea Tănăsescu, originar din Nucşoara (Poseşti) era fiu
de ţărani. Învăţase la seminarul din Buzău, dar profesiunea de preot
nu-l atrăgea. De aceea intră la şcoala condusă de David Almăşanu şi la
14 noiembrie 1 843 este numit învăţător la Măneciu şi după un timp sub
revizor şcolar pentru plasa Teleajenului.
In 1 847 vine la Vălenii de Munte, ca ajutor al lui David Almăşanu.
Inchiderea şcolilor publice după revoluţia din 1 848, îl determină să în
fiinţeze o şcoală particulară care funcţionează pînă în 1 85 7 cînd Eforia
şcoalelor redeschide şcoala publică unde îl numeşte dascăl (aşa cum am
mai arătat), şi revizor al şcolilor săteşti din Prahova.
Se stinge din viaţă în 1899, la vîrst a de 92 de ani.
La 12 decembrie 1 860 ia fiinţă la Vălenii de Munte, şcoala primară
de fete avînd ca directoare pe Polixenia Daliyanidi şi învăţător pe tatăl
directoarei (Nicolae).
Chiar dacă nu au o formă oficială de funcţionare, nu putem trece
cu vederea în această scurtă incursiune in istoria învăţămîntului văle
n ar, cursurile de vară ale Universităţii populare, iniţiate de marele istoric
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N. Iorga, la 2 iulie 1908, care au dus faima oraşului dincolo de frunta
riile ţării.
In acelaşi an se înfiinţează Şcoala de meserii, cu durata de 3 ani,
avînd secţii de fierărie, rotărie şi frîngherie.
In 1 920 ia fiinţă şcoala primară din Miuleşti, iar în 1921 se înfiin
ţează o şcoală primară şi la Valea Gardului.
In 1 923, Nicolae Iorga deschide la Vălenii de Munte o şcoală de
misionare, pentru ca în anul următor să ia fiinţă în oraş un Gimnaziu
mixt, care a funcţionat pînă în 1931.
In 1 92 9 Şcoala d� meserii, înfiinţată în 1908, se transformă în
şcoală inferioară de meserii, cu durată de cinci ani, la început cu sec
ţiile de fierărie şi rotărie, iar din 1 9 3 1 cu secţii de tîmplărie şi electri
citate. In acelaşi an, 1 9 3 1 , ia fiinţă o Şcoală comercială de băieţi şi o
Şcoală de muzică instrumentală, cu durată de 3 ani. Infiinţată de N. Iorga
această şcoală de muzică va funcţion a pînă în 1 938.
In 1936, Şcoala de comerţ înfiinţată în 1 93 1 , se transformă în Gim
naziu comercial de băieţi, iar în 1937 Şcoala superioară de meserii, în
fiinţată în 1929, se transformă şi ea în Gimnaziu industrial, cu durata
de 4 ani.
Ultima şcoală înfiinţată la Văleni înainte de Eliberare va fi Şcoala
artelor uitate (pictură veche, olărie,. covoare, ţesături) iniţiată de N. Iorga
în 1938.
Bogata tradiţie a Şcolii din Vălenii de Munte, pildele grăitoare ale
slujitorilor săi, printre care se numără I on-Gherasim Gorjanu, David
Almăşanu, Oprea Tănăsescu sau chiar Nicolae Iorga, constituie un imbold
n epreţuit pentru dascălii de astăzi de a împleti tradiţia cu contempora
neitatea.
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TREI PIONIERI AI INVAŢAMINTULUI SECUNDAR PLOIEŞTEAN
PAUL POPESCU

In amintirea ploieştenilor, Constantin Iennescu, Ioan 1. Romanescu
şi Nicolae Crapellianu au rămas nedespărţiţi. 1-a legat, pe lîngă strinsa
lor prietenie, faptul că ajungînd profesori ai gimnaziului (devenit ulte
rior liceu) de băieţi din Ploieşti încă de la începuturile lui (ultimii doi
chiar de la înfiinţare), au lucrat aici pînă l a sfîrşitul carierei lor, deve
nind adevăraţi stîlpi ai acestei instituţii. Le-a fost comun entuziasmul
şi căldura cu care au luptat pentru luminarea concetăţenilor lor, atît în
şcoală cît şi în afara ei , pasiunea pe care au pus-o în activitatea pentru
propăşirea oraşului, de l a problemele edilitare pînă la înfiinţarea sec
ţiunii de Prahova a Societăţii pentru învăţătura poporului român. Im
preună au stat în fruntea secţiunii, au participat la toate acţiunile între
prinse. Toţi trei au fost autori de manuale didactice, activi conferenţiari ,
talentaţi publicişti.
In sfîrşit, ei s-au bucurat de un desăvîrşit prestigiu, au căpătat prin
felul cum au trăit şi muncit şi au păstrat întreaga viaţă, stima şi res
pectul concetăţenilor.
Desigur că, legaţi de mica burghezie din care se ridicaseră, ei au
fost membri ai partidelor istorice, au activat în cadrul lor, dar nu au
renunţat la idealurile general-democratice care-i însufleţiseră în tine
reţe, au militat pentru înfăptuirea lor, chiar dacă nu au putut înţelege
că mişcarea socialistă era cea care preluase lupta pentru progres.
"Trebuie să ţinem seama de faptul că istoria este făurită de oa
meni, cu calităţile şi defectele lor" 1 J udecîndu-i pe aceşti oameni în
condiţiile vremii lor, in limitele pe care li le i mpuneau mediul şi forma
ţia intelectuală, un sentiment de dreptate ne obligă să le recunoaştem
meritul de pionieri ai învăţămîntului secundar, ai culturii şi educaţiei
patriotice in oraşul Ploieşti şi să-i evocăm în rîndurile care urmează.
1 Nicolae Ceauşescu, "Partidul Comunist Român - continuator al luptei
t·evoluţionare democratice a poporului român, al tradiţiilor muncitoreşti �i so
cialiste din România". Editura politică Bucureşti 196', p. 7.
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CONSTANTIN IENNESCU

2

Informaţiile pe care le avem despre primul profesor de istorie al
oraşului nostru, ni-l conturează ca un om în permanentă acţiune, cadru
didactic de prestigiu, orator cu oarecare doză de gra.ndilocvenţă, dar ca
pabil să captiveze ascultătorii, ziarist şi editor, avîntindu-se in politică
din convingerea că pe această cale s-ar putea realiza şi ar putea să-şi
slujească oraşul şi ţara.
Se născuse in 1845 şi intrase în Facultatea de litere din Bucureşti,
odată cu înfiinţarea acesteia, făcînd parte din prima promoţie de absol
venţi a Universităţii. In anii studenţiei "neuitatul profesor Aaron Flo
rian" - cum îl numea el - i-a predat istoria universală transmiţindu-i,
pe lîngă bogate cunoştinţe şi acea dragoste de patrie care nu a diminuat
nici odată în fostul revoluţionar de la 1 848.
PROFESOR ŞI OI\1 AL ŞCOLII. Indată după absolvire, a fost numit
de minister cu ordinul nr. 1 2050 din septembrie 1867 profesor suplinitor
la catedra de istorie şi geografie de la gimnaziul de băieţi din Ploieşti
- înfiinţat docrn de trei ani - pe care pînă atunci o deţinuse tot profe
sorul de l. română, 1 . Romanescu. Incepind din toamna anului 1 876 şi
pînă la pensionare (6 septembrie 1897), va preda numai istoria, avînd ca
tedra la clasele 1
IV şi doar arareori, după înfiinţarea cursului su
perior, ore suplimentare la acesta.
Departe de a-1 jena acest lucru şi a-1 face să treacă la clasele mari
- lucru care i-ar fi reuşit destul de uşor - el se intitula cu mîndrie,
chiar pe coperta manualelor lui : Profesor de istorie in cursul inferior
.al liceului. "Petru şi Pavel" din Ploieşti.
Despre felul cum a muncit la catedră ne lipsesc ştirile directe. Din
respectul, din stima de care se bucura din partea foştilor săi elevi, putem
deduce că-şi făcea datoria cu deosebită conştiinciozitate, iar caldul pa
triotism pe care 1-a dovedit permanent ne face să credem că punea in
lecţiile sale mult patos şi convingere.
O dovadă în plus este aceea că mulţi dintre şcolarii săi, căpătînd
pasiune pentru acest obiect, au urmat mai tirziu facultatea de istorie, iar
unii dintre ei s-au afirmat puternic in ştiinţa românească, cum au fost :
Grigore Tocilescu, Constantin Giurescu sau Andrei Rădulescu.
In şcoală şi în afara ei, C. Iennescu s-a dovedit neobosit. Il găsim
diriginte aproape în fiecare an, este membru al consiliului şcolar, reco
mandă cărţi pentru premii, vorbeşte elevilor la sărbători naţionale. Nu
ezită nici odată cînd i se încredinţează o sarcină : pleacă la Mizil intr-o
anchetă pe linie didactică (1879). Este membru in comisi a de concurs
pentru ocuparea unor posturi de î nvăţători (1888), participă ca invitat
la primul congres al învăţătorilor din ţara noastră (decembrie 1 898) etc.
O activitate neobosită a depus C. Iennescu în cadrul "Societăţii
pentru învăţătura poporului român".
-

2 Deseori el îşi scria numele : "JENESCU" .

104
https://biblioteca-digitala.ro

Această societate luase fiinţă, după o serioasă pregătire, la 8 no
iembrie 1 866, din iniţiativa şi cu participarea unor mari personalităţi
ale culturii româneşti, printre care C. Esarcu, Eliade Rădulescu, Petre
Poienaru, Petru Poni, Theodor Arnan, Alex. Odobescu, August Treboniu
Laurian, Ion Bădilescu, Barbu Constantinescu şi alţii. Ea îşi propunea
să suplinească tot ceea ce statul nu putea realiza pe linia dezvoltării
învăţămîntului, să lupte contra oricărei măsuri "lovitoare" luată de au
torităţi impotriva şcolii, să contribuie la răspîndirea culturii în rîndurile
poporului.
La apelul lansat în ţară de Societate, primii care au răspuns au
fost ploieştenii care au constituit, chiar în luna următoare, în decem
brie 1866, Secţiunea de Prahova. Printre cei care s-au zbătut pentru
înfiinţarea şi men,ţinerea ei a fost şi C. Iennescu, ales şi reales timp de
peste două decenii vicepreşedinte al secţiunii. lncă de la început şi-a
exprimat cu mult optimism încrederea în posibilităţile de ridicare, pe
această cale, a nivelului cultural al poporului şi, prin aceasta, a bunei
sale stări.
In secţiunea de Prahova C. Iennescu s-a dovedit plin de iniţiativă.
A fost printre cei care au alergat neobosiţi pentru mobilizarea cetăţe
nilor la înfiinţarea Şcolii normale de învăţători, printre cei care orga
nizau "serate producătoare de venituri" în folosul tuturor instituţiilor
societăţii.
Cînd Şcoala normală din Ploieşti a fost inaugurată - prima dintre
cele creiate de Societate -, la 8 februarie 1 868, împreună cu Ion Eliade
şi 1. Romanesou, C. Iennescu adresa primilor elevi şi numeroasei asistenţe
inflăcărate cuvinte de îndemn. Alături de alţi profesori ploieşteni, şi-a
luat obligaţia să predea în mod gratuit ore l a această şcoală. Ani de-a
rîndul el a fost profesorul de istorie şi geografie al n ormaliştilor chiar
in lunile cînd, pe nedrept scos de la catedra sa de la gimnaziu, rămăsese
fără nici un salariu.
El a fost raportorul tuturor propunerilor făcute în cadrul secţiunii.
Poate fi citat raportul său, aprobat cu entuziasm în şedinţa din 10 martie
1 868, pentru modificarea regulamentului Şcolii normale, sau cel privind
înfiinţarea internatului acestei şcoli. De asemenea la propunerea lui N.
Crapellianu, i-a revenit sarcina de a alcătui raportul pentru î nfiinţarea
Şcolii secundare de fete, iar după votarea de către secţiune, aceea de a
elabora Statutul acestei instituţii.
După ce şcoala secundară a început să funcţioneze, la 28 octom
brie 1 8 74, C. Iennescu a predat şi elevelor ei, în mod gratuit, un şir
lung de ani, istoria şi geografia.
Impreună cu colegii săi şi cu alţi oameni de bine, C. Iennescu a
inaugurat, dăruind zece cărţi, în vara anului 1 867, tradiţia premierei
celor mai buni normalişti.
PATRIOT ŞI OM POLITIC. Iennescu a făcut politică cu multă pa
siune, înregimentat aproape toată viaţa în partidul liberal. Activitatea
politică i-a adus unele funcţii de răspundere, printre care cele de con
silier comunal şi judeţean, primar al oraşului şi, în mai multe legislaturi,
deputat şi senator de Prahova.
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Pentru aceasta Iennescu nu trebuie condamnat, ci judecat în con
diţiile vremii în care a trăit. Credincios idealurilor din tinereţe, moşte
nite de la dascălii săi paşoptişti, el n-a reuşit să vadă, decît tîrziu de tot,
că, de fapt, liberalii pe care i-a slujit nu mai erau de mult "roşii" din
vremea revoluţiei şi a Unirii principatelor.
Unii autori au căutat să-1 indentifice cu personajele "Scrisori pier
dute". E adevărat că pasiunea pe care o punea în lupta politică, unele
expresii umflate din cuvîntările sale (" ... mă onorez a spune... " din "Pri
vire în trecutul românilor", 1 8 73) îl vor fi inspirat poate pe Caragiale,
care le va fi asociat cu trăsături luate din alte părţi. Dar identificarea
lui cu Caţavencu ar fi cu totul nedreaptă, nu s-ar susţine.

Liceul

Petru

şi Pavel

din Ploieşti

C. Iennescu a fost un om cinstit şi dezinteresat care a suferit de
pe urma ideilor sale. In 1875-1876, a fost scos de la catedră de adver
sarii săi de atunci, conservatorii , şi a trebuit să lupte cu dîrzenie spre
a fi reintregrat. In favoarea lui a luat poziţie întreaga secţiune de Pra
h ova a Societăţii pentru învăţătura poporului român (ba s-a găsit sprijin
şi la secţiunea centrală}, toţi intelectualii ploieşteni indiferent de
partidul din care făceau parte.
Spre deosebire de politicienii vremii, deşi a ocupat funcţii impor
tante, el nu a căutat să se îmbogăţească, nu a profitat în nici un fel
de poziţia sa pentru a face avere.
Deputat de Prahova ani în şir şi apoi senator, chiar în perioade de
()poziţie, ceea ce îi arată popularitatea, a fost printre puţinii parlamen
tari care şi-au folosit mandatul pentru prosperitatea oraşului care-I
alesese. Printre acţiunile iniţiate, sau puternic sprij inite de el, ca de106
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putat, putem menţiona construirea localului de pe bulevard al liceului
de băieţi sau refacerea şi modernizarea celui mai vechi spital al ora
.şului.
Ca primar s-a dovedit nu numai om cinstit, dar şi un excelent
gospodar. Sub primariatul său, sfîrşit in 1 895, s-a desăvîrşit amenajarea
bulevardului, s-au pavat numeroase străzi şi s-a inceput asfaltarea pri
melor trotuare. Atunci s-a construit palatul primăriei (complet terminat
în 1896 şi existent şi astăzi in centrul civic al oraşului), localul exter
natului de fete Despina Doamna (distrus de bombardament în 1 944) şi
citeva şcoli primare, adevărate clădiri monumentale pentru acea vreme.
Prestigiul său era atît de mare încît, mai ales spre sfîrşitul vieţii,
el se ridica deasupra certurilor şi frămîntărilor politice locale. Deşi a
-continuat să rămînă şi după 1 900 in fruntea unei liste de candidaţi,
·chiar in perioada campaniilor electorale cind presa ploieşteană de partid
arunca tot felul de insulte şi acuzaţii - îndreptăţite uneori, dar mai
totdeauna exagerate - adversarilor politici, C. Iennescu era ocolit, nu
pentru că locul pentru care candida nu ar fi fost rîvnit, ci pentru că era
prea stimat şi orice calomnie spusă pe seama lui, nu numai că nu ar
fi fost crezută, dar ar fi fost compromis şi contextul în care ar fi apărut.
Mai mult, în cîteva rînduri, toate ziarele ploieştene, indiferent de cu
loarea lor, au popularizat şi susţinut iniţiative filantropice sau patriotice
ale lui C. Iennescu.
De altfel, dacă din spirit de disciplină, nu se ridica împotriva parti
dului în care era înregimentat, asta nu înseamnă că nu a văzut şi nu a
criticat atitudinea unor membri ş i chiar fruntaşi ai partidului din care
făcea parte. Aşa de pildă, referindu-se la V. A. Urechea, unul dintre
sprijinitorii de la început ai Societăţii pentru învăţătura poporului român
care, devenit ministru, a trecut la excluderea profesorilor şi studenţilor
socialişti din facultăţi, scria că mulţi "ajunşi printr-un joc al soartei pe
la departamentul instrucţiunii" şi-au uitat promisiunile (1 882).
C. Iennescu şi-a manifestat în nenumărate rînduri patriotismul.
N-ar fi exclus ca tocmai la el să se fi referit Caragiale, atribuind "dăscă
limii" astfel de sentimente ("Voi dascălii sînteţi băieţi buni, dar aveţi
un cusur mare : cînd vă vorbeşte cineva de istorie, s-a isprăvit, a1 e
dreptate").
I n 1 894, el propunea schimbarea numelui liceului de băieţi "Petru
-şi Pavel" in liceul "Nicolae Bălcescu". Argumentare a dovedea o deose
bită admiraţie pentru marele democrat-revoluţionar ca şi o bună cu
noaştere a rolului acestuia în istoria şi cultura românească. Consiliul
profesoral a adoptat în unanimitate această propunere, dar ministerul
nu a fost de acord cu schimbarea numelui.
Dar, mai ales, este caracteristică atitudinea lui în anii 1877-18 78.
Cu luni de zile înainte, în ziarul pe care îl edita, s-a pronunţat cu hotă
rîre pentru proclamarea Independenţei şi a arătat că un război inpotriva
Turciei este de neînlăturat. Patriotismul 1-a făcut să intuiască cu destulă
exactitate care trebuie să fie poziţi a României in conflagraţia interna
ţională care se intrevedea.
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La 9 aprilie 1 8 7 7 declara într-un editorial : "Toţi ştim că , în mo
mentul cînd noi scrim liniile de faţă, marile puteri europene se află în
ajunul celor mai mari şi mai ingrozitoare evenimente ; un rezbel turca
rus se va angaj a zilele acestea ; un rezbel pe care noi ceşti de la "Vocea
Prahovei", l-am prevăzut încă de la inceputul aprinderii primei cartuşe
în Bosnia şi Herţegovina."
In continuare, intr-o serie de fraze pătrunse de patriotism, arăta
că poziţia geografică nu-i va permite României să rămînă in afara con
flictului şi sublinia că poporul român nu doreşte un război, dar în mc1
un caz nu va putea lăsa ca pămîntul său să fie cotropit sau să devină
teatru de luptă.
Intr-un alt editorial, datat "Ploieşti, 30 aprilie 1 877", după ce a
d emonstrat de ce a trebuit să alegem convenţia cu Rusia, datorită fap
tului că nimeni, şi cu atit mai puţin Turcia, nu ne garanta neutralitatea,
izbucnea indignat împotriva bombardamentelor otomane pornite fără
nici un fel de provocare din partea noastră :
"Bombardarea Brăilei, Calaiatului, Olteniţei, ne face să credem că
turcii, orbiţi de furia de a se răzbuna contra românilor, vor să-şi cerce
norocul armelor şi cu noi ; avem speranţa că şi de data asta vor avea
ocazia să vadă C'ă virtuţile militare nu au murit încă in poporul român
şi că, de la mic la mare, toţi sintem gata să-i înecăm in sîngele nostru".
In lunile de război, prin conferinţe publice, prin articole, a căutat
să dezvolte sentimentul patriotic al concetăţenilor săi. Printr-un cald
apel, ca şi prin exemplul său personal, a îndemnat pe ploieşteni, să
contribuie material la menţinerea armatei şi mai ales la ingrijirea ră
niţilor. In ziarul pe care-I conducea, a anunţat formarea comitetului de
femei ce-şi propunea organizarea unui spital, a publicat, pentru a-i sti
mula, numele celor ce donau bani pentru înarmare sau pentru răniţi.
El a organizat subscripţii printre profesorii de la gimnaziu şi de la
şcoala comercială. Numai pînă la 27 mai se şi strînseseră de la aceştia
1 7 5 lei, care erau expediaţi la Bucureşti pentru trebuinţele armatei.
A UTOR DE LUCRARI ŞI PUBLICIST. C. Iennescu a fost un cu
noscut şi activ publicist al nemii sale. Numele său a apărut frecvent
in principalele periodice de învăţămînt de atunci. "Tribuna Şcoalei
Române", "Şcoala Română" etc., sub articole în care dezbătea proble
mele majore ale şcolii sau deplînge-a starea grea a cadrelor didactice.
Astfel scria, în "Şcoala Română" : . . . ,.puţin s-a făcut pentru şcoală şi
absolut nimic pentru nenorociţii care au înbrăţişat, cu speranţă înşelă
toare, cariera ingrată a dascălului". (numărul din 15 mai 1 882).
Incepind din 1875 a editat săptămînal "Vocea Prahovei" , care a
apărut, cu destulă regularitate, pînă la 1900.
Fără îndoială că el şi-a pus ziarul şi în serviciul partidului libe
ral, d ar intr-o măsură mult mai mică decît ar fi fost de aşteptat. Au
abundat mai ales ştiri şi articole cu caracter cultural, au fost publicate
materialele Societăţii pentru învăţătura poporului român, au fost pre
zentate rînduri cu conţinut educativ, cetăţenesc, istoric, patriotic etc.
Astfel, în numărul de duminică 1 7 aprilie 1883 era publicat Ra
portul general al Societăţii pentru învăţătura poporului român pe anul
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1882-1883, ca şi raportul asupra gestiunii afacerilor secţiunii locale. De
asemenea, în coloanele "Vocii" apăreau freC\·ent informaţii despre acti
vitatea societăţii corpului didactic de Praho\·a, se făceau propuneri pentru
diverse acţiuni culturale.
In politica internă, orientarea ziarului a fost întotdeauna democra
tică. In articolul redacţional din 12 mai 1 883 se scria : "Este de asemenea
<::u noscut că actualii reprezentanţi ai naţiunii sint trimişi în camere cu
mandat de a revizui în unele puncte constituţiunea ţării şi mai presus
de toate de a reforma legea lectorală într-un sens mai liberal, adică de
a mări numărul alegătorilor în fiecare colegiu prin reducerea censului
pentru ca să dispară cu totul prh·ilegiile ce erau acordate după actuala
lege electorală alegătorilor colegiului I şi II de deputaţi şi senatori. Căci
după cum este constatat, numai din cauza restrînsului număr de alegători
din colegiile 1 şi II corupţiunea - împinsă de interesul personal - poate
-să străbată cu înlesnire în aceste colegii " .
Dar zian1l a fost preocupat continuu ş i de politica externă a Româ
n iei ca şi de situatia intern aţională.
Incă de la începutul evenimentelor din Balcani, el a luat apărarea
celor ce luptau împotriva j ugului otoman , a înfierat atrocităţile repre
siunii turceşti. In nr. din 16 octombrie 1 8 76, ziarul a reprodus în între
gime proclamatia elaborată de comitetul revoluţionarilor bulgari.
"Vocea Prahovei" s-a hazardat şi asupra unor comentarii de poli
tică externă. Pot fi citate dintre acestea "Manoperele perfide ale
A ngliei", în care încearcă să d ezvăluie interesele britanice în Balcani şi
rolul diplomaţiei engleze în respingerea de către turci a protocolului
propus de puterile europene, deci în declanşarea războiului. Deosebit
de revoltat era tonul atunci cînd anunţa că Anglia este de părere că
., ... Turcia intrînd în România s-ar afla î n ţara sa, căci România face parte
integrantă din imperiul otoman . . . " Impotri\·a "pretenţiilor degradante şi
umilitoare pentn1 noi" ale Turciei susţinută de Anglia, România nu are
altă atitudine de luat -- conchide ziarul (nr. 28 din 1 mai 1 877), decit
lupta vitejească. El a revenit la aceeaşi idee şi trei săptămîni după
aceasta în articolul "Perfidia Angliei".
Cîţiva ani mai tîrziu, în nr. din 29 mai 1 883, gazeta se ocupa cu
pretenţiile Austro-Ungariei cu pri\·ire la navigaţia ei pe Dunărea româ
n ească : "Toţi ştim că un mare imperiu vecin, un imperiu poliglot, plin
<ie lăcomie, stăruie în ruptul capului , prin toate mijloacele, ca să poată
<:'xercita o influenţă la noi acasă ; în neputinţa de face aceasta pe cărarea
largă a politicei, încearcă lucrul pe cale economică şi pretinde, n ici mai
mult nici mai puţin, stăpînirea Dunărei sub pretext că are mari interese
comerciale şi politice pe acest bătrîn fluviu".
Scrise în perioada cînd elementele progresiste din ţara noastră
luptau pentru abrogarea convenţiei Yamale cu Austro-Ungaria, ·aceste
rînduri sînt semnificative.
In nr. din 7 octombrie 1 890. C. Iennescu semnează un articol redac
ţional, scris cu ocazia reapariţiei ziarului, după cîteva luni de întrerupere,
in care încearcă să precizeze scopul apariţiei. , .Sînt în lumea noastră (lu109
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mea presei n.n.) unii care luptă pentru persoană, alţii pentru îndeplini
rea unor interese materiale ; puţini sînt - este adevărat, din cauza re
lelor deprinderi şi multor trebuinţe ce ne-am creiat - cei care luptă
pentru realizarea unor idei folositoare poporului". In continuare arată
că tocmai aceasta şi-a propus ziarul, că a luptat totdeauna pentru, "ca
practica libertăţilor înscrise în pactul nostru fundamental să fie garan
tate tuturor cetăţenilor, oricărei grupări politice speciale cărei aparţine· ' .
Editorialul s e încheia c u un angajament : . . I n ceea c e n e pri\·eşte p e noi ,
ceşti grupaţi în jurul Vocei Prahovei, declarăm că vom merge cu curc:i
înainte şi vom lucra cu perseverenţă la îndeplinirea scopului ce urmă
rim : organizarea temeinică şi serioasa consolidare a statului, dezvolta
rea judeţului, înflorirea şi înfrumuseţarea oraşului".
C. Iennescu a dovedit şi reale calităţi de cercetător, calităţi pe care
multiplele sale preocupări nu i-au permis să le folosească pe deplin şi
să le dezvolte.
Cu ocazia inaugurării spitalului din Ploieşti, renovat în 1893, el a
publicat o lucrare de 160 de pagini intitulată "Reclădirea spitalului Bol
descu de Eforia Spitalelor Civile".
Prim a parte este o documentată şi sistematică prezentare a istori
cului Eforiei, instituţie care a avut un rol deosebit de important în ocro
tirea sănătăţii locuitorilor patriei noastre la începutul epocii moderne.
Analizînd în introducere situaţia social-politică din Ţările Române î n
epoca feudalismului, e l nota : "Cei care, după vremuri s e aflau în fruntea
statului şi mulţi dintre marii boieri din divanurile domneşti - la face
rea legilor - se aveau în vedere totdeauna mai mult pe dînşii ; cerce
tînd în adevăr, mai toate aşezămintele şi întocmirile făcute - cu privire
la afacerile civile ·şi la relaţiile sociale - lesne putem observa şi marea
îngrij ire ce aveau de ei, şi ocrotirea specială a intereselor lor ; şi aceste
interese erau de cele mai multe ori în paguba aşa-numitelor clase des
moştenite, care constituiau temelia statului românesc". Autorul observă
însă că din această boierime interesată s-au ridicat şi oameni luminaţi,
iubitori de ţară, ca spătarul Mihail Cantacuzino, creatorul primului spi
tal muntean (Colţea) , şi alţii.
Partea a doua, deosebit de interesantă constituie o incursiune în
istoria locală, evocînd pe baza documentelor de arhivă pe clucerul Gheor
ghe Boldescu şi soţia sa Zinca, ca şi împrejurările în care aceştia au cti
torit, la începutul veacului trecut, spitalul ce le poartă numele. Deşi au
torul nu a avut nici un fel de pretenţii literare, portretul de care i-l face
clucerului, se apropie prin căldură şi sobrietate, de cele pe care le da
torăm cronicarilor : "Bărbat înalt, statură maiestuasă, ţinută demnă ;
om energic, harnic la lucru, deschis la petreceri, activ şi totdeauna în
treprinzător. Purta costum oriental , costumul timpului : un antiriu stîn
jiniu sau ciadîriu, încins cu un brîu lat de şal cafeniu cu rîuri albe ; cu
giubea neagră, rareori vişinie închisă ; iar pe cap un işlic de blană ce
nuşiu şi creţ ; părul capului sur, ras la ceafă, fruntea lată şi luminoasă,
faţa întinsă, lucioasă şi de un colorit foarte atrăgător ; gura potrivită,
nasul grecesc, mustăţile albe şi groase, ochii negri mari şi vioi, mersul
măsurat, pasul ferm . . . "
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In sfîrşit, ultima parte vorbeşte despre renovarea şi modernizarea
spitalului. Datorită materialului bogat pe care-1 conţine, utilizarea aces
tei lucrări se impune oricui ar voi să alcătuiască monografia sau istoria
oraşului Ploieşti.
Aceleaşi calităţi de analiza datelor şi faptelor, aceeaşi bogăţie de
informaţie o găsim şi în cele 100 pagini ale broşurii intitulate "Socie
tatea pentru înveţietura poporului român". După ce arată cum a luat
fiinţă această instituţie şi precizează marele rol pe care l-a j ucat în dez
voltarea culturii naţionale, el face o dare de seamă asupra activităţii
Secţiunii de Prahova, de la infiintarea ei pînă la sfîrşitul anului 1 874, de
fapt o amplă trecere în revistă a vieţii spirituale a oraşului Ploieşti, în
aceşti 8 ani.
C. Iennescu a fost şi un cunoscut autor de manuale didactice.
De o deosebită apreciere s-a bucurat la sfîrşitul secolului trecut
"Geografia judeţului Prahova, însoţită de mici noţiuni de geografia
Homâniei şi a Europei'', destinată claselor a II-a şi a III-a primară. Car
tea cuprinde două părţi, fiecare împărţită în două secţiuni. In prima sec
ţiune se explică, pe înţelesul copiilor, întreaga terminologie geografică ,
se caută formarea noţiunilor fundamentale, iar în a doua secţiune se
face descrierea plăşilor judeţului Prahova şi respectiv a României şi a
Europei. Manualul a fost foarte cerut de învăţătorii vremii, trăgîndu-se
în 1 890 într-o a IV-a ediţie. La fel de apreciat şi solicitat a fost şi ma
nualul "Elemente de geografie pentru cursul claselor primare şi clasei I-a
gimnazială", tipărit la Ploieşti în 1 8 78 şi care ajungea, 11 ani mai tîrziu,
la a VII-a ediţie.
In sfîrşit, trebuie să amintim şi manualul de istorie antică destinat
l?COlilor secundare apărut în 1 887, tot în Ploieşti şi pe care-1 putem con
sidera ca unul dintre cele mai serioase din perioada începuturilor litera
turii noastre didactice.
In prefaţă, autorul mărturisea că a dorit să dea elevilor "un nw.
nual de istorie universală alcătuit conform programei în vigoare şi scris
într-un stil uşor şi o limbă înţeleasă de copii", o carte care să le hrănească
imaginaţia şi să le dezvolte curiozitatea. Tot aici arată izvoarele de care
s-a servit - de la operele istoricilor antici pînă la sintezele care pe
atunci reprezentau ultimul cuvînt în ştiinţă (Momsen, Ji1ger, Prevost
Paradol etc.) - şi subliniază că s-a bazat pe experienţa sa căpătată în
douăzeci de ani de învăţămînt.
La începutul fiecărui capitol a plasat o prezentare geografică a ţării
respective ; a subliniat vitejia, talentul, munca creiatoare a popoarelor
de demult, dar şi rolul unor personalităţi, pentru a stimula la copii ,.iu
birea faptelor mari şi dorinţa de a le imita".
Moartea 1-a doborît la 66 de ani, în ultima zi a lunii mai 1 9 1 1 , cînd,
pensionar de un deceniu, dar încă activ, devenise o figură venerabilă
a oraşului nostru.
Inmormintarea s-a transformat într-o zi de doliu pentru ploieştenL
Ministerul instrucţiunii a aprobat suspendarea cursurilor liceului pentru
ca elevii să-1 poată urma - alături de sute de cetăţeni - pe ultimul său
drum.
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Ploieştenii şi-au arătat recunoştinţa faţă de C. Iennescu.
Cu ocazia morţii sale s-a strîns prin subscripţie o sumă importantă,
cunoscîndu-se situaţia decedatului. Cu toate lipsurile insă, familia a re
fuzat cu demnitate banii şi atunci comitetul şcolar al liceului i-a folosit
ca să comande pentru cancelaria liceului portretul în ulei al lui Iennescu
şi cele ale celorlalţi primi profesori ai liceului : I. Romanescu şi N. Cra
pellianu, morţi mai înainte.
Cîteva luni mai tîrziu, consiliul com u nal a hotărît ca strada pe care
locui se , să-i poarte numele.
IOAN 1. ROMANESCU
Ioan I. Romanescu a rămas în amintirea ploieştenilor ca unul din
oamenii de mare prestigiu ai oraşului, care s-au bucurat din plin de
stima contemporanilor, ca un om care a ştiut să nu desmintă niciodată
aşteptările puse în el.
S-a născu t la Craiova, probabil prin 1 839, deoarece într-un anuar
al învăţămîntului public din România pe 1 864- 1 865 figura ca avînd vîrsta
26 ani. A ici , în capita:la Ol teniei a
fă:cut el cursuri1le pri m ar e ca şi pe
.

,

ce�e secundare.
Curînd după

absolvirea liceu
lui, a venit I:a Bucureşti, înscriin
du-s·e la Facultatea de li tere. Dornic
d e a învăţa, deşi rezu�tatele primelor
examene erau mai mult deci t mu1ţumi to::�re, a fost n evoit ca în anul
al Il-lea să-şi întrerupă studiile şi
s 3.-şi caut e un mi j�o c de trai.
ln t o am na anului 1 864, cind
a l ua t fiinţă �imm.ziul din Ploieşti,
îl gălsim în acest oraş, UJl)de se şi
stabi•leşte, fiind num it profesor. Aid
îşi va des.făşura el întreaga carieră
did a-ctică.
In primul an, clin d şcoala nu
ave:�. decit două clas·e, i s -au încre
dinţat spre precbre toate di<Sciplinele
de parte literară : româna, iatina,
istoria şi geografia. Aceleaşi obiecte
le-a prooa t şi în anul u rmător cind
IOAN I. ROMANESCU
se îniiinţase şi clasa III-a, iar din
toamna lui 1 866, cînrd gimnazîu1 este
comp:let şi cind a fost numit şi Constantin Iennescu, a dmas num3.i cu
limba română şi rrimba latină. ln sfîrşi t, 5ncepînd cu anul şcolar 1 87 1/1 872,
imparte şi pre darea acestor obiecte cu P. Manueles·cu, oprinld.u-şi d asele
a III-a şi a IV-a. Orele de română şi [atină, la u1timi1e două dase ale
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cursului inferior, îi vor constitui de acum încolo catedra pînă la
pensionare.
Ioan I. Romanescu iubea obiectele pe care le preda şi în deosebi
limba română, înţelegînd însemnătatea ei pentru formaţia intelectuală şi
patriotică a elevilor, de aceea făcea lecţii pline de căldură, chiar şi la
orele, mai aride, de gramatică. Din acelaşi motiv era şi deosebit de sever,
îmbinînd însă exigenţa cu înţelegerea faţă de şcolari, cu omenia.
Printre primii săi elevi au fost Ion Luca Caragiale şi Grigore Toci
lescu. Fără să exagerăm meritele lui Romanescu, nu putem nega faptul
că marele nostru prozator şi dramaturg datorează ceva din excelenta teh
nică a scrisului şi din cunoştinţele de gramatică şi unicului profesor pe
care l-a avut. De asemenea, i nfluenţa acestuia trebuie văzută şi în lim
bajul sobru, dar suplu şi cursiv, al marelui nostru istoric Tocilescu.
Preocuparea sa pentru educaţia elevilor a trecut şi dincolo de orele
de limba romană. In tot timpul carierei sale, cînd nu a ocupat alte func
ţii, a fost diriginte al clasei a III-a sau a IV-a, îndeplinindu-şi datoria
într-un mod care i-a adus recunoştinţa elevilor săi. De asemenea, decenii
întregi, îl găsim preocupat de recomandarea şi procurarea cărţilor pen
tru premii, contribuind la înlăturarea practicii de mult înscăunate, de a
se dărui premianţilor manualele pentru anul viitor.
Vreme îndelungată, Ion Romanescu a condus cu competenţă şi au
toritate liceul ploieştean. A fost numit director în toamna anului 1 865,
cînd şcoala era numai gimnaziu. De fapt el este primul director al acestei
instituţii, căci cel care a condus-o în primul an al existenţei ei, 1 8 64/1 865,
institutorul superior M. I. Georgescu, era numit cu titlu onorific.
Primul directorat al lui Romanescu a durat trei ani, pînă în
toamna anului 1868, după care a urmat un altul mai scurt, de un an
(1869- 1 8 70} şi, în sfîrşit ultimul, mai lung, cel din anii 1 8 73-1889. In to
tal, deci Ioan I. Romanescu a condus liceul ploieştean două decenii.
Cîteva din cele mai importante evenimente din viaţa acestei insti
tuţii s-au p�trecut sub directoratul său, din iniţiativa şi în urma stă
ruinţelor sale. Putem cita astfel terminarea catului de jos al edificiului
gimnaziului şi mutarea şcolii în el (în primul an funcţionase în localul
şcolii nr. 1 de băieţi}, înfiinţarea cursului superior (clasa a V-a în 1 8 78)
şi transformarea în liceu (1 880}. Sub conducerea lui au avut loc şi pri
mele tratative în vederea construirii localului monumental de pe bule
vard. De asemenea Romanescu a prezidat şi sărbătorirea împlinirii unui
sfert de veac de la înfiinţarea liceului, la care au participat, invitate de
el, o serie de personalităţi, printre care Alexandru Odobescu.
Exigent şi plin de prestanţă, el a impus o atmosferă de seriozitate,
care a ridicat calitatea învăţămîntului şi a făcut ca prestigiul şcoalei să
atragă elevii de la mari distanţe (Călăraşi, Giurgiu etc.).
Pentru interesul şcolii nu a şovăit să intre în conflict chiar cu au
torităţile. Astfel, la construirea clădirii gimnaziului, Primăria îşi rezer
vase dreptul de a folosi sala cea mare de la parter, drept de care abuza
adesea.
Dacă Romanescu a încuviinţat uneori folosirea, cînd i s-a părut
raţională, alteori s-a împotrivit din răsputeri. La 1 2 martie 1 869, nepu8
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tind împiedica cedarea unei săli pentru alegeri, a suspendat cursurile
pentru ca elevii să fie scutiţi de spectacolul pe care acestea il ofereau pe
atunci (bătăi, înjurături etc.) De asemenea, a refuzat în ianuarie 1 678,
să permită ca "salonul" gimnaziului să serveasc·ă drept loc de instrucţie
pentru garda civică.
Dar lupta cea mai dîrză a desfăşurat-o pentru curmarca ţinerii in
trunirilor electorale, generatoare de scandal, în localul şcolii. Pentru
aceasta, el a hotărît chiar, în vara anului 1888, să despartă sala cea mare
de la parter printr-un zid, în două clase, lucru cerut de altfel şi de creş
terea numărului de elevi. Primăria nu a vrut să accepte şi a fost nevoie
de intervenţia ministrului Titu Maiorescu, de venirea lui la Ploieşti,
pentru a-l determina pe director să suspende lucrările.
Activitatea social-culturală a lui Ioan Romanescu a fost la fel de
vie şi în afara şcolii, el nerămînînd străin de nici o acţiune mai impor
tantă petrecută în oraş. La 1 6 noiembrie 1 6 73 a fost numit în comisia
pentru reorganizarea şcolii comerciale din Ploieşti. Mai tîrziu a avut un
rol important în înfiinţarea externatului de fete (viitorul liceu Despina
Doamna) şi a condus comitetul care s-a ocupat de construirea localului
acestuia, piatra fundamentală fiind pusă la 9 septembrie 1 890. In mai
multe rînduri a fost preşedintele comisiilor de examinare pentru ocu
parea unor postur� de învăţătoare şi învăţători (la Mizil în 1 879, la
Ploieşti în 1887 etc.) sau i s-a încredinţat sarcina de a controla desfăşu
rarea examenelor de sfîrşit de an la şcoli particulare din oraş.
Ca şi ceilalţi doi stîlpi ai dăscălimii ploieştene, a activat intens şi
în cadrul secţiunii Prahova a Societăţii pentru învăţătura poporului
român. Mai bine de două decenii, vicepreşedinte al secţiunii, el a pre
zentat în mulţi ani raportul de activitate al acesteia (ca de pildă la
4 aprilie 1 883, raportul pe 1 882/1863), a predat gratuit limba romană la
şcolile societăţii, a sprij init toate iniţiativele lui C. Iennescu.
Prestigiul de care se bucura, l-a desemnat deseori pentru a fi fo
losit în acţiuni care aveau drept scop îmbunătăţirea activităţii şcolilor
şi a disciplinei cadrelor didactice. Incă din primul an de funcţionare a
gimnaziului il găsim în consiliul care judecă conduita profesorului de
limba franceză Augustin Pique. In ianuarie 1879 este trimis să cerceteze
cazul institutorului Frăsineanu de la Valea Călugărească, care nu deschi
sese încă şcoala, iar fii martie i se încredinţează aceiaşi sarcină la şcoala
de fete din Mizil, ca urmare a unei reclamaţii împotriva învăţătoarei
Pîrvulescu.
Activitatea didactică a lui Ioan I. Romanescu a luat sfîrşit odată
cu anul şcolar 1893/1 894, fiind pensionat în decembrie. A continuat să
funcţioneze însă pînă în vara următoare, fiind înlocuit cu C. Rigu la
1 septembrie 1 894.
Munca lui Romanescu nu s-a limitat numai la învăţămînt, ci a
avut şi aspecte ştiinţifice şi publicistice.
Un prim rezultat în această direcţie l-a constituit "Stilu episto
lariu, conţinendu modele de varie specii de epistole". Carte de 164 pagini,
editată în 1 8 74 de librarul ploieştean, G. Carjean şi imprimată în tipo
grafia lui Ion Costescu, această lucrare nu a fost ceea ce avea să înţe1 14
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l€agă mai tirziu sub un asemenea titlu şi anume o culegere de ciorne,
adeseori ridicole şi totdeauna dulcege pentru scrisorile de amor. Ea era
�.m adevărat manual de corespondenţă, cuprinzind şi modele de scrisori
cu caracter diferit, dar şi exemple de petiţii către autorităţi etc. Toate
erau sistematic organizate în zece capitole.
Capitolul I era intitulat ,;Percepte generali" şi cuprindea patru
părţi. Prim a se intitula "Despre stil" şi conţinea o serie de indicaţii pen
tru ca o scrisoare să aibă unitate, să reprezinte un tot armonios, plin
de claritate şi convingător. Se critica obscuritatea şi stilul umflat, un
defect atit de obişnuit pe atunci. Urma o a două parte, "Conversaţiunea"
(in care se arăta că scrisoarea, ca şi o conversaţie, trebuie să fie simplă ,
elegantă, instructivă, variată, reciprocă, modestă şi pură) şi o a treia,
"Despre stilul epistolariu" (unde se indică ca in cazul în care avem o
epistolă, deci o conversaţie scrisă, se mai cer cel puţin încă două con
diţii : observarea regulilor gramaticale şi bunul gust). In sfîrşit, partea
a IV-a trata "Despre forma materială a epistolelor" şi dădea indicaţii
asupra unor aspecte ca : hîrtia, scrisul, data, începutul epistolelor, cu
prinsul, încheierea, împăturirea şi sigilarea epistolei, adresa).
Capitolele următoare tratau : II
"Despre petiţiuni", III
"Epi
stole de felicitaţiune, gratulaţiune, transmitere şi invitaţiuni, IV
"Epi
stole de condoleanţă sau consolaţiune", V - "Epistole de scuse, de justi
ficaţiune", VI
"Epistole de mulţumire", VII
"Epistole de cerere,
reclamaţiune, oferire, recusare", VIII
"Epistole de recomandaţiune şi
răspunsuri", IX
"Epistole de consiliu, imputare, plîngere", X
"Epi
stole de afaceri". Fiecare din aceste capitole avea două părţi : prima
denumită "Precepte speciali, cu cîteva reguli precise şi logice, a doua
inserînd citeva exemple din genul respectiv.
Cit de necesară era o asemenea lucrare, prima de acest fel la noi,
ne-o arată felul în care era scrisă corespondenţa vremii, felul în care
erau redactate petiţiile şi actele oficiale, agramat şi confuz, depăşind
uneori stilul personajelor carageliene. De altfel, că lucrarea s-a dovedit
necesară o atestă şi reapariţia ei î ntr-o a doua ediţie, la acelaşi editor
ploieştean, in 1883 (152 pagini). De astă dată este restructurată pentru
a servi ca manual şcolar, după cum se specifica de altfel şi in subtitlu.
Exemplele, mai restrînse acum ca număr, erau precedate de o -serie de
elemente de topică a limbii române şi de o a doua parte vorbind despre
tropi sau figuri de stil.
"Stilul epistolar" a cunoscut o largă răspîndire. In 1 88 1 el era re
comandat de minister tuturor şcolilor secundare ca manual pentru
clasa a IV-a.
O altă lucrare care 1-a făcut cunoscut pe Ioan Romanescu a fost
"Manual de gramatica limbii române" pentru gimnazii şi licee. Volumul
I a apărut, in prima ediţie, în 1 883 ( 1 60 pagini) în editura Carjean, iar vo
lumul al II-lea, subintitulat "Sintaxa", a apărut tot la Ploieşti, dar edi
tat de librarul Zaharia Nicolau (188 pagini), în 1 8 9 1 , odată cu ediţia a
doua a primului volum. Ambele Yolume au cunoscut mai multe ediţii.
In sfîrşit, o ultimă lucrare a lui Romanescu care s-a bucurat şi ea
de popularitate, a fost broşura de 32 pagini, intitulată "Ortografia limbii
-

-

-

-

-

-

-

-

1 15
https://biblioteca-digitala.ro

române" după regulile primite de Academia Română. Apărută la acest
ultim editor, tot în 1 8 9 1 , era prima încercare de a răspîndi in mase noile
reguli adoptate de Academie şi care apropiau cu încă un pas scrisul ro
mânesc de cel de astăzi.
Romanescu nu a mai trăit decît cîţiva ani după pensionare, sfir
şindu-se odată cu veacul trecut. Dar amintirea lui a dăinuit multă vreme
in oraş, iar cetăţenii, recunoscători, au dat numele său uneia tiin străzile
centrale ale Ploieştiului.
NICOLAE CRAPEL LIANU

De numele lui Nicolae Crapellianu se leagă începuturile predării
matematicii în oraşul Ploieşti, se leagă o viaţă de muncă închinată şcolii.
S-a născut la Craiova, la 30 noiembrie 1 843. ln oraşul natal a făcut
liceul, la şcoala de veche tradiţie de acolo, după care s-a înscris la Fa
cultatea de ştiinţe din Bucureşti. Copil sărac, a fost nevoit să se gîn
dească foarte devreme la cîştigarea existenţei. ln 1 864, deşi trecuse cu
mult succes în anul al II-lea, auzind despre înfiinţarea gimnaziului din
Ploieşti şi despre existenţa unei catedre libere, s-a grăbit s-o solicite,
părăsind studiile.
La 17 noiembrie 1 864, cînd de-abia împlinise 21 de ani, a fost numit
la catedra solicitată, stabilindu-se pentru totdeauna la Ploieşti. Timp de
3 ani, pînă la completarea gimnaziulului, a predat matematica şi ştiin
ţele naturale la toate clasele. Incepind de l a 1 septembrie 1 867, cînd a
fost numit profesor de naturale şi fizică N. I. Micescu, el a rămas numai
cu orele de matematică. Treizeci de ani de acum în colo catedra îi va
fi formată de clasele 1-IV, iar după dublarea gimnaziului şi de clasele
1-IV A. Aici, la gimnaziul (devenit liceu) Petru şi Pavel , a obţinut ti
tlul de profesor provizoriu, apoi profesor definitiv, şi rînd pe rînd cele
trei gradaţii.
Nicolae Crapellianu s-a dovedit un excelent pedagog. Avînd o
deosebită claritate in predare şi fiind foarte exigent în notare, el a
obişnuit pe elevii săi cu disciplina în studiu, cu munca individuală, le-a
format deprinderi de calcul etc. Pe aceste baze solide, puse de el, colegii
săi care, după 1878, au predat la clasele cursului superior, au înzestrat
elevii cu o pregătire serioasă la matematică, apreciată în întreaga ţară.
Nicolae Crapellianu a activat intens şi pe linie educativă. ln acest
domeniu, trebuie amintită iniţiativa lui de a pune bazele unei societăţi
ştiinţifico-literare a elevilor. La 20 decembrie 1 8 72, el cerea pentru
aceasta permisiunea direcţiei şi o sală de clasă, arătînd că scopul este
cel fixat în primul punct din statutul proiectat "Dezvoltarea cunoştin
ţelor între membrii săi şi răspîndirea lor între concetăţenii noştri". Prin
această societate, prima sau în orice caz una din primele din ţară, erau
anticipate, desigur în germene, cu aproape un secol, cercurile de elevi
de astăzi.
Munca educativă şi-a desfăşurat-o şi în calitate de diriginte, pe
care a deţinut-o permanent (cu excepţia anilor cît a fost în conducerea
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şcolii) şi căreia îi acorda o deosebită preţuire şi atenţie. Obişnuia sa 1a
o serie de elevi de la clasa 1 şi să-i conducă pînă în clasa IV-a, stră
duindu-se să sădească în ei dragostea de muncă şi de patrie, deprinderi
de comportare civilizată, spiritul de ordine, însuşiri care 1-au caracteri
zat şi pe el, în cel mai înalt grad.
N icolae Crapellianu a fost prezent în cele mai variate aspecte din
viaţa şcolii. Vorbeşte la serbarea împărţirii premiilor în primul an de
funcţionare a gimnaziului şi de multe alte ori după aceea, face parte
deseori din comisia examenului de admitere în clasa 1 ( 1 868, 1 872, 1 878
etc) , semnează o serie de propuneri judicioase către minister, recomandă
cărţi pentru premii, este membn1 în consiliul de administraţie al i nter
natului încă de la înfiinţarea acestuia.
N icolae Crapellianu rămîne legat de liceul ploieştean şi prin postul
de director pe care 1-a ocupat îndelung şi mai mult decît onorabil
( 1 868-1869 şi 1 8 9 1 - 1 899).
Multe evenimente importante din istoria liceului s-au petrecut sub
directoratul lui. Este de amintit construirea monumentalului local de
pe Bulevard, de la semnarea memoriului către ministru, la adunarea
fondurilor, punerea pietrei fundamentale ( 1 1 iunie 18 95), pînă la mu
tarea în el a şcolii.
Dar rolul lui în promovarea î nvăţămîntului a depăşit cu mult ca
drul liceului. A fost folosit in repetate rînduri in inspecţii făcute unor
cadre didactice sau în organe de anchetă.
A funcţionat deseori în comisii de examinare pentru ocuparea postu
rilor de învăţători sau in cele de examen de sfîrşit de an de la şcolile
particulare din oraş. ln anii 1 8 8 1-1883 a fost membru in consiliul gene
ral al instrucţiunii publice, tocmai în perioad a în care se elaborau pla
nurile de învăţămînt şi programele şcoalelor noastre secundare, la care
şi-a adus o recunoscută contribuţie.
La 22 octombrie 1 896 este pensionat, cu ordinul Ministerului
nr. 8872. La cererea stăruitoare a autorităţilor superioare, acceptă însă
să funcţioneze în continuare, atît ca profesor de matematică cît şi ca
director al liceului. După trei ani însă, datorită vîrstei înaintate, demi
sionează, şi la 20 august 1 899 este numit în locul său, Bucur Spirescu.
Crapellianu s-a distins şi ca un activ publicist. A semnat multe
articole în presa vremii, colaborînd în special la ziarul local "Vocea
Prahovei", scos de colegul său C. Iennescu. Aici a scris materiale de
popularizare ştiinţifică, dar mai ales de interes şcolar (îndeosebi în
legătură cu activitatea secţiunii de Prahova a Societăţii pentru învăţă
tura poporului român).
Dar, Nicolae Crapellianu s-a remarcat mai ales ca autor de ma
nuale şcolare. Pe atunci literatura noastră didactică era abia la înce
puturile ei. Programele şcolare erau ca şi inexistente, profesorii predau
după bunul lor simţ şi după ceea ce învăţaseră, adeseori fiind nevoiţi
să-şi improvizeze chiar şi manualul.
ln 1 8 72, Crapellianu tipărea la Ploieşti primul său manual
"A
ritmetica elementaria pentru usulu şc6leloru de ambele sexe". Formu
lînd cu claritate regulile şi definiţiile, renunţînd la limbajul pretenţios
-
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şi confuz de pînă atunci, ca şi la demonstraţiile complicate, a realizat,
cu mica lui carte de 160 pagini, u n preţios auxiliar pentru profesori şi
elevi 'in însuşirea matematicii la clasa I secundară.
Lucrarea avea şi un pronunţat caracter practic. La sfîrşit, se dă
deau patru tabele : prima cuprindea "Valorile crescinde ale unui leu,
dat cu dobîndă compusă, de la 1 pînă la 30 ani", a doua cu "sumele ce
trebue să plătim la finele fiecărui an pentru amortizarea unui capital
de 1 leu, de la 1 la 30 de ani", ultimile două erau pentru "transformarea
măsurilor metrice în măsuri vechi româneşti" şi invers a "măsurilor
române î n acele ale sistemului practic". Acest caracter, vizibil şi în
felul cum erau formulate problemele , dovedea o adîncă înţelegere a vre
murilor de rapidă dezvoltare economică pe care le cunoaştea pe atunci
România.
Manualul s-a bucurat de o entuziastă primire, fiind retipărit
aproape în fiecare an. Incepind cu ediţia a XIII-a (Ploieşti, 1 889), nu
mărul de pagini este sporit l a 1 92, întrucît sînt introduse şi "deprinderi
de raţionament". El a continuat să fie folosit multă vreme, chiar după
ce autorul ieşise la pensie.
De un succes asemănător s-a bucurat "Geometria elementară" pen
tru usulu şc6leloru de ambe sexe" (Ploieşti 1 8 78,90 pagini cu ilustraţii).
Utilizată ani de zile la clasa a III-a a şcolilor secundare, ea fost perma
nent 'îmbunătăţită şi dezvoltată , ajungînd în 1 899 la ediţia a IX-a
( 1 12 pagini).
In ultimii ani, mai elaborează încă un manual, cu care 'incheie
seria, "Algebra elementară pentru clasa a IV-a de licee, gimnasii şi
şcoale secundare de fete", a cărei ultimă ediţie a apărut in Ploieşti, 'in
1902.
O recunoaştere a meritelor acestor lucrări didactice este faptul că,
la începutul anului şcolar 188 111882, Ministerul le recomandă şcolilor
din întreaga ţară, alături de manualele pentru alte clase elaborate de
cunoscuţi 'învăţaţi ca Melic şi Spiru Haret.

IZVOARE
- Arhiva liceului 1. L. Caragiale Ploieşti.

- Anuarul şcoalelor secundare, superioare, normale, speciale pe anul
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RASCOALA ŢARANILOR DIN ANUL 1888
IN JUDEŢUL PRAHOVA

SITUAŢIA ECONOMICA, SOCIALA ŞI POLITICA A ŢARANILOR
DIN JUDEŢUL PRAHOVA IN AJUNUL RASCOALEI.
ION BARBU PREDA
şi N. 1. SIMACHE

In j udeţul Prahova, repartiţia proprietăţii era aceeaşi cu ceea consta
tată pe intreg cuprinsul ţării. In general, proprietatea moşierească era
dominantă la cîmpie. In regiunea de munte şi dealuri predomina mica
proprietate, mai ales cea moşnenească, care rezistase mai bine. Ţăranii,
care formau 94% din totalul l ocuitorilor, stăpîneau 44,560/o din totalul
pămînturilor, în timp ce marii proprietari , care formau 1 ,590/o, stăpîneau
55,44% ; 1 5 000 ţărani nu aveau deloc pămînt. Din totalul moşiilor, 25
erau muncite î n dijmă. 1 Potrivit datelor referitoare la legea rurală, î n
Prahova a u fost improprietăriţi 25 296 ţărani. 2 D i n numărul total al
împroprietăriţilor, Prahova a participat cu 5,2%, iar suprafaţa acordată
acestora era de 96 079 ha. 3 Legea rurală nu s-a ocupat şi de situaţia
moşnenilor, ale căror proprietăţi erau cu totul neînd estulătoare. Pe la
1 864 in judeţul Prahova erau 1 0678 moşneni, care locuiau in 64 comune
.şi posedau o suprafaţă de pămînt de 75 547 ha. 4
Potrivit Legii de vînzare a bunurilor statului din 1 88 1 , în judeţul
Prahova (al treilea din ţară după importanţa cumpărărilor), numărul
cumpărătorilor a fost de 244, iar întinderea moşiilor cumpărate de
1 14 5 ha. Ţăranii cumpărători au plătit o sumă de 384 1 2 9 lei, anuitatea
de plătit fiind de 22 8 1 2 lei în curs de 24 ani 6. Cu ocazia aplicării Legii
l"W'ale, în judeţ s-au făcut numeroase abuzuri, mulţi ţărani, care aveau
dreptul la improprietărire, au rămas în continuare neîmproprietăriţi, iar
cei care au fost împroprictăriţi, de cele mai multe ori erau înşelaţi la
măsurătoarea pămînturilor pe care trebuiau să le primească. Mulţi ţă
rani au primit pămîntul cel mai steril de pe moşii, departe de vatra
"Satului din care erau. Numeroase au fost plîngerile ţăranilor, care re1 Răscoala tăranilor din 1907 în reg. Ploieşti
(acte inedite) , Comitetul de
redacţie : Virginia Ionescu, C-tin Ripeanu şi N. Simache, Ploieşti, 1957, p. 17.
2 G. D. Creangă, Proprietatea rurală în România, Buc. 1 907, p. XXVI.
a Răscoala ţăranilor din 1907 în reg. Ploieşti, p. 17.
" I. Iancovescu, Repartiţia proprietăţii rurale, Buc., 1903, p. 30.
5 A. P. Agricola, Asociaţiuni sătenesci, Buc. 1903, p. 29.
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clamau că marii proprietari nu aplicau cinstit Legea rurală. Unii pro
prietari născoceau tot felul de mijloace pentru întregirea moşiilor lor ;
ba închideau drumurile pe <.:are treceau ţăranii, ba erau unele izlazuri ,
iar de cele mai multe ori hotarele, care despărţeau moşia de pămîntu
rile ţăranilor, erau pe locurile acestora. 6 Cu toate că în multe cazuri,
ţăranii primeau mai puţin pămînt decît prevede a Legea rurală, ei erau
obligaţi să plătească pentru tot pămîntul ce li se cuvenea după lege.
Locuitorii din satul Palanca, comuna Buda, cer Ministerului de Interne,
la 7 aprilie 1 888, să li se dea pămîntul ce le fusese cedat prin Legea ru
rală, pentru că ei au primit mai puţin decît prevede legea "cei cu două
vite ne-am hrănitu cu 5 pogoane in locu de 7 pog. şi 19 prejini, după
cum prevede legea, ia cei cu braţele cu 3 pog. in locu de 4 pog. şi 15 pre
jini, plătindu de atunci şi pînă acum pe deplin despăgubirea clăcii şi
impozitul fonciar pentru incomplectu acestu pămînt. Astu felul că
astăzi, din această cauză ne aflarăm muritori de foame, neavindu de
unde ne hrăni" 7 Ţăranii cer împlinirea lipsei de pămînt cît mai curind
" . . . că am suferit destulă sărăcie de atunci şi pînă acum şi de aici înainte
nu mai putem suferi cu nici un chip... " 8
Mulţi însurăţei nu au fost trecuţi pe tabelul de la lit. B. din Legea
rurală, rămînînd astfel muritori de foame şi siliţi să îngroaşe păturile
sărace de la oraşe, iar dintre cei trecuţi pe acest tabel, puţini au fost
împroprietăriţi. In plaiul Teleajenului, majoritatea comunelor nu aveau
la 1 888 nici măcar aceste tabele. 9 In judeţul Prahova populaţia era mai
deasă faţă de celelalte judeţe, iar lipsa de pămînt se resimţea tot mai
mult. Mari suprafeţe de pămînt erau expropriate pentru utilitate pu
blică (legată de dezvoltarea industriei petrolifere). Relaţiile de producţie
capitaliste se dezvoltă în Prahova mai de timpuriu şi mulţi ţărani din
zona deluroasă nu mai au ocupaţia de bază cultivarea pămîntului. Cu
toate acestea, pămîntul care dădea roadele necesare hranei, era pentru
ţărani un simbol al unui trai mai bun. Instinctul de conservare al ţăra
nului era mult prea mare şi el nu se putea lipsi uşor de pămînt. Ţăranul.
acest demiurg al pămîntului, era foarte mulţumit cînd roadele pămîntu
lui său îi umpleau hambarul şi-i asigurau traiul întregii sale familii.
Era adînc înrădăcinată în mentalitatea ţăranului convingerea că pămîntul
pentru care luptase veacuri de-a rîndul, era un drept al său. A-1 lipsi
de pămînt însemna a-l lipsi de libertatea sa. Ţăranii dintr-o comună din
Prahova răspundeau la o anchetă din 1 905, la chestiunea nr. 80 - relele
din comună - că în comuna lor, precum şi în altele din ţară, s-a în
mulţit foarte mult populaţia, astfel că pămînturile lor de muncă au de
venit insuficiente, din care cauză sînt forţaţi a lua pămîntul pentru cul
tură de la proprietar şi arendaş. 1 0 Şi trebuie să avem în vedere, că la
1888 situaţia nu era cu mult mai bună. Colonelul Algiu, şeful statului
major al corpului II armată, spunea la 1 888, în memoriul său către rhi6 Arh. ist. centr, fond. Ministerul Afacerilor Interne, dos. 66/1888, f. 5.
7 Ibidem, f. 1 .
8 Arh. ist. centr., loc. cit.
o Ibidem, f. 8.
10 G. D. Scraba, Starea socială a săteanului, Bucureşti, 1907, p. 45 ..
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nistru! de război, că ţăranii din Prahova reclamă că nu au pămînt destul
de muncă, fiindcă "proprietăţile lor rurale s-au împărţit, cele mai multe
între copii, astfel că se poate zice că nu mai au pămînt, rămînînd ca ou
vrieri agricoli". 11 Nu numai că ţăranii nu mai aveau pămînt
în posesia lor, dar puţini puteau să ia pămînt, atît cît le trebuia, de la
proprietari sau arendaşi, pentru a-l munci. Preţul pămîntului era prea
scump din cauza arenzilor luate pe moşiile statului, astfel că ţă
ranul era constrîns să facă învoieli prea grele. Adesea arendaşul prefera
pentru învoială locuitori străini de localitatea unde se afla moşia, mai
cu seamă pe cei veniţi de la munte, pentru că aceştia dispuneau de bani
peşin şi plăteau mai bine. Nu de puţine ori se produceau certuri şi bătăti
pentru alungarea acestor munteni de pe moşie. Aşa s-a întîmplat în co
munele Balta Doamnei din plasa Cîmpul, Tîrgşor şi Homorîciu din plaiul
Teleajenului. 12 Invoielile agricole au evoluat în Prahova în aşa măsură
încît au devenit insuportabile. Am vorbit mai sus despre o anchetă fă
cută la 1905 în ceea ce priveşte situaţia socială a ţăranului. Iată răspun
surile ţăranilor din cîteva comune prahovene la chestiunea nr. 29, pri
vitoare la evoluţia învoielilor agricole : ţăranii dintr-o comună l3 afirmă
că l a 1865, învoielile agricole erau astfel : pentru un pogon de pămînt
se lua arendă 1 4 lei şi doi lei pentru pîndărit, iar pentru lucrările în
dijmă se lua din trei părţi o parte. Aceste învoieli au început să se
schimbe mult pe la anul 1 8 75, 14 Intr-o altă comună, avem un tablou
aproape complet al evoluţiei învoielilor agricole ; astfel, la 1 864, ţăranul
lua 6 părţi din recoltă, iar arendaşul lua numai una, fără alte sarcini
către ţăran. De la 1865 la 1 86 7 , ţăranul lua 4 părţi, iar arendaşul una.
De la 1 868 la 1884, ţăranul lua 2 părţi, iar arendaşul una, cu obligaţie
pentru ţăran de a face două zile la sapă la porumb, plătite de arenda�
cu 1 , 1 0 lei. De la 1 884 pînă la 1 886, arendaşul lua din trei una şi ţăranul
mai făcea un pogon de seceră.
De la 1 886 la 1 890, tot din trei una, dar la 4 pog. ţăranul făcea un
pogon arat, secerat, legat, clăit şi cărat. 13 Intr-o comună, la 1 864 dijma
era din 10 una, după 1 864 a fost din şase una, la 1 870 din cinci una, la
1880 din trei una, iar după 1 880 din cinci două. 16
I ntr-o altă comună, se poate vedea că de la 1 864 şi pînă la 1 873
ţăranul lua cind părţi din recoltă, iar arendaşul una, ierbăr1tul de vită
mare era de 4 lei şi de cea mai mică 50 bani. De la 1 8 7 5 pînă la 1 890 au
fost dijma din trei, una lua proprietarul, ţăranul lua două, ierbă·ritul de
vită mare de la 1 0-1 5 lei, de v1tă mică 2-3 lei·. 1 7 !n sfîrşit, într-o comună
dijma în bani, după 1 87 2, era de 1 6-22 lei pogo.nul. Hl După cum se vede
11
;�

V.

M. Kogălniceanu,

Chestia

ţă1·ănească,

Bucureşti, 1906,

(anexă)

p. 9 .

Ibid€m.

u l n ancheta citată nu se specifică numele comunelor, ele deosebindu-se·
prin împărţirea în chestionare.
H G. D. Scraba, op. cit. p. 64.
15 Ibidem, op. cit., p. 122.
1� Ibidem, p .123.
1; I b idem, p . 199.
1 8 Ibidem, p. 123.
,
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mai sus, învoirile agricole au evoluat foarte rapid după 1872, în sen
sul îngreunării lor. Adesea proprietarii sau arendaşii arendau un loc de
pămînt de mai multe ori pe an, astfel că un proprietar, după ce arendase
ţăranilo r locuri de fîneaţă , după coasă, tot aceste locuri le mai aren'da tot
ţăranilor pentru ierb ăritul sau păşunatul vitelor. 19 G relele învoie'li a gri 
cole cu a rendaşii erau reclam ate de toate comunele din ju d eţ, astfel că
colonelul Algiu e nevoit să recunoască în memoriul său, că ţăranii se
plîng de "apăsarea arendaşului, atît în 'invoieli şi în plata păşunatului
cit şi l'a măsurarea pămîntului, ce le dau de luc ru . Mai toţi arătau spune Algiu - că arendaşul la măsUJrătoarea pămîntuh.ti, le dă în lOiC
de 6 nultla i 4 pogoane, sau în loc de 8 numai 5. Astfel că ei . l�ază:
întotdeau na pentru <lalltităţi rna;i mici decît plătesc. Afară de aceasta,
locuitorii mai reclamă că li se ia cîte 20 lei de vită mare şi cîte 10 lei
pentru cea mk ă , pentru păşune" . 20 La dijmuit, după ce ţăranii dau una
şi una, arendaşul le mai ia un coş de porumb pentru "perderiqe prin
rupere verde de copt" şi alt coş pent ru . pindări t. Aceste a rătări, conchide
Algiu, s-au constatat pe m ai multe locuri ca adevăra te, iar arendaşi i
argumentau că ei treb u i au să scoată arenda ce t rebuie să plăt-ească mai
·cu seamă la stat, unde s-a urcat peste m ăsu ră " . 2J Arendaş i i foloseau
orice mijloc pentru a stoai'Ice munca ţă·ranilor, astfel că pe moşia B'ăă 
dneşti, luau plată de la ţărani, pentru ci aceştia culegea u urzici şi
ştevie din pădure, sau în alte comune pentru gîştele ce pasc pe i�az. 22
La în robirea şi jefui rea ţ ăranilo r , un rol important 1-a a vut admi
nistraţia nedreapt ă şi venală, care în judeţul Prahova lăsa muU de dorit.
ln multe comune din judeţ, ţărani-i s-au rirdiicat contra primariJo.r şi a
autorHăţilor administrative. Aceasta probează, după reclamaţiile ţ ă ran i 
Jar, ·că p ri m arii nu sînt decît agenţii arendaşilor care îi asupresc, astfel
că n icio dat ă nu-Şi găses>c dreptate nici la primar. nici la s u bp refect et:c.
In unele comune, ţăranii care se răsculau contra arendaşilor, se răscu1au şi contra p rimarilor, cînd aceştia erau în relaţii bune cu arendaşii.
Mul ţi dintre primari au fă�ut formalităţi false în p rivin ţa apli
cării art. 5 din Legea rurală, parte d in însurăţeii cu drept la împroprie
tărire fiind excluşi din tabele şi incl u ş i diferiţi locu itori care puteau să
dea mită. 23
Reclamaţiile ţăranilor, oridt de multe, nu er:au luate în s eam ă de
autorităţile j u deţene şi nici chiar atu nci cînd se ordona vreo anchetă
nu se rezolva nimk, pentru că primarul era mînă în mînă cu arenJdaşul.
cu subprefectul etc. Mai mulţi locuitori din comuna Cosmina redamau
-că primarul ac-estei comune P.ste un satrap. In anul 1 887, fără ş.tLrea
Consiliului �om unal , a "dăruit" ca din parte-i un loc pentru cimitir lo
cu1torilo r, care nu era cîtuşi de puţin bun, şi care era şi pe o rîpă cu
pămînt alunecos. Tot în anul 1887, locuitorul Nicolae Si m ach e, prinzînd
în pădurea sa nişte ca.pre ale p rimaru� u i, le-a închis în curtea sa, in
��

Ibidem. p.

39.

20 V. M. Kogălniceanu, op. cit. (anexă) p .9.
21 Ibidem, p. 10.
�2
21
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Ibidem.

Arh. Stat. Ploieşti, fond cab. II de instrucţie, dos. 1/1888, f. 1 5.
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lipsa UJn.ui obor comunal. Din această cauză a fos t arestat şi i s-a dresat
un proces-verbal de învinovăţire de hoţie. R ez ultatU!l a fost d �ajutorul}

subprefectului, după ce mai întîi a încercat să "ci!upească" pe învmovăţit
de 100 lei, in cele din urmă a închei at un proces-verba� de împăciuire
falsă. 2" De ll'ema·reat că mulţi dimtre primari erau şi îngrijitori d e moşH.
Tot oa necorecVLtudine a pr1m:arHor, este menţionat de -către colonelul
A!lgiu, in memo riu[ său, un caz .cunoscut aldlrni ni.strat iei, acela că un pri
mar nu a voit să trim�tă pe un ţăran boa'nav la SpLtal, în- Ploi�ti, pină
<:e mai intii nu i-a dat · 3 lei ; boala s-a agravat, după spusele ţăranului,
pînă ce a

putut

găsi cei 3 lei . 2:;

D upă cum s-a văzut din acest capi.tol, si.tuaţia ţăranilor di,n j ud eţul
Prahova, nu .� deosebită de cea generală, astfel că în primăvara anu
lui 1888, ţăran-ii din acest judeţ şi-au manifestat nemulţumi·de lor in
mod vioLent, punm'd în per iiCdl , prin ri dicarea lor în masă, p roprietatea
şi ordinea burgheză.
DESFAŞ URAREA

ŞI REPRIMAREA RASCOALEI

ŢĂRANILOR DIN 1 888 IN JUD. PRAHOVA

La inceputuil anU!lui 1888, opozi ţ ia unită i111ten•Sifică lupta pentru
răsturna.rea guvernului liberal, p rez ild·at de I. C. Brătianu . I n capLtală şi
în împrejurimi au loc numeroas-e intruniri de pro tes t împotriva guver
nului. Atacurile opoziţiei unite, la adresa guvernului, ajung la apogeu
în l u na martie, cînd în Bucureşti au loc adevărate manifeSitaţii de
stradă. Ministerul Brătianu se retrage definitiv, şi la 23 martie/4 aprilie
noul cabinet Rosetti - Carp - Marghiloman intră în funcţiune. Răs
coala

ţărani�or •a izbucnit la Urzi.ceni, în judeţul Ialomiţa, la

21

martie,

cu dO'I.lă ziJe înaintea căderii definitive a cabi net ull u i liJberal. T ulb u ră rile
de la UrzLcen1 ş i simptomele

de

prinprejur

nu pl'ea au

fost

•l uate 'in
preo

seamă la început, opinia publică românească şi autorităţile fiind

cupate •CU preluarea puterii de către noU!l cabinet. Ră:scoo.la ţărani.Ior s-a
întins repeJde în satele din Ia� om i ţa şi IUov. Un alt focar al răscoalci a
fost Fierb!ilnţ1i, mai în apropie.re de Bucureşti, unde intensitatea ei în
trecea cu mult pe cea de la Urz icen i . 26 De la Fierbinţi răscoala se întinde
spre suld, unde se uneşte cu focarul de răscoa.J:ă de la Afumaţi, înspre

unde trece calea ferată şi şoseaua naţi onal ă B ucu reş t i - Bl oieşti,
:şi înspre nord, în judeţul Prahova. '!.i
La începu t ul anului 1888, frămîntări1le ţărăneşti din judeţul Pra
hova iau o amploare d1n ce in oe mai mare, fHnd nevoie tot mai des

apU!S,

de i ntervenţia autori tăţilo r.
2"

"Democratul " , Ploieşti, anul XII (1888), nr. 468, 3 1 martie.
M. Kogălniceanu, op. ci t. (3.nexă) p. 8.
26 Al. Beldiman, O crimă de stat. Răscoala sătenilor din
1888, Bucureşti, 1888, p. 19.
2·1 V.

primăvam anului

2i Ibidem.
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Incă la 2 februarie, în comuna Cepturq. elin plasa Podgoria Cricov,
are loc o revoltă a ţărani[or. :!<'l In areas·tă zi o ceată de 50 de ţărani pă
trunde în localul primăriei, cerînd socoteală primarului Spiridon Cluce
rescu. 29 Acesta, împreună cu membrii consiliului comunal, abia au pu
tut scăpa cu fuga. Notarul comunei a fost prins şi bătut orunt de către
ţărani, ia·r dosarele la care lucrau membrii consiliului comuna!! au fost
luate. JO Locui·torii din CQmuna Ceprtura au reclamat despre abuzurHe
primarului, atît Ministerului de Interne cît şi p!•efectuaui judeţului, d:w
n-au primit nicio satisfacţie. 31 La 1 1 februarie, acelaşi an, primarul,
împreună cu doi că!l:ăraşi, a încercat să-1 aresteze pe fostul notar, Gri
gore Roman, în timp ce acesta redacta o petiţie a ţăranidor in contre pri
ma:ru:lui, însă ţăranii s-au opus şi 1-au arestat pe primar, ţinîndu-1 în
chis pîn ă a doua zi, dînd în comună a sosit ajutorul subprefectului. 32
La soskea acestuia, în faţa primăriei se a.J)lau 60 ţărani, care cereau si
giUul şi a rhiva primăriei. 33 Totuşi Spi ridon Olucerescu, fiind rudă cu
subprefectul, a rămas în continuare primar al comunei Ceptura. S piri
tele ţărani·lor n u s-au potolit, pellitru că la 16 februarie, subprefectul a
veni.t în comună ou intenţia de a spăla faptele de OCl!re era acuzat pri
marUJl. 34 Ţăranii trimit o nO'Uă petiţie, de astă dată procuroruiui gene
ral . In această petiţie, primaruil. este acuzat că, fiind şi caS'ier comunal,
a delapidat mai multe sume de bani. Tot primarul a deposedat
comuna d e 36 pogoane de pămînt arabil, provenit după dispoziţiile

art. 5 din Legea rurală, pentru care comuna a plătit peste 3000 lei în
dacă şi dijmă. :�;; De asemenea, primarul a folosirt mai mulţi ţărani la
lucrul vie·i saJle, în loc de prestaţie. 36 După cum se vede nemulţumif'ile
ţă ranilor erau jUS�tiificate, dar prin petiţii ţăranii nu au cîştigat nimic.
Abia în 1luna septembrie, acelaşi an, prima·rul Spiridon Clucerescu este
scos din funcţie şi amendat cu suma de

3 000 lei.

37

Frămîntări[e tot mai frecvente ale ţăranilor din judeţ au fost fa
vorizate atît de tul'b urări'le politice care au dus la schimbarea guvernu

lui cit şi de răscoala ţăranilor din judeţele Iail.omiţa şi Ilfov.
Dar răscoala ţărani'lor din j udeţul Prahova nu se explică numai
prin 8JCeS te influenţe, acestea fiind pe u n plan secundar. Răscoala ţăra
nilor din acest juldeţ îşi are ră<lădnile în situaţia acestora.
Ţăraruii din Prahova s-au răsoulat, după cum a răt au dînşi i , pentru
că :
28

A rh.

Stat. Ploieşti, loc. cit., f. 1.

29 Ibidem.
:lfi

Ibidem.
Ibiciem,
�� Ibidem,
33 Ibidem,
� " Ibidem,
:J.j Ibidem,
36 Ibidem.
37 Ibidem,
��
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1 . Arendaşii nu voiau să le dea pămînt cu învoială, "iar a•tund
dnd le dă, le pun condiţii prea grele, astfel că ei se aleg numai cu
munca, n erămîmindu-J.e nici un profit" .

2. Vitele le mor de foame, neavînd locuri pentru izlazuri, pentru că
arendaşili nu vor să-i învoiască.
3. Arendaşii, fiind greci (expresia lor - arnăuţi), "sînt fără milă
către dînşii şi îi despoai·e prea mu11t prin condiţiill.e cele grele, care le
impun la toate invoielli[·e ce le fac cu dînşii" .
4 . Rezervli:Ştii şi însurăţeiî n u au pămînturi, c ăJci pe cele pe care
le...au aVIUt părinţii lor după Legea rura1ă, s...au împărţit între 3 şi 8
fraţi .

5 . Şi sint bine inf o rm aţ i , că de la "stăpmiîre" a verut "poruncă să
1i se dea pămînt, cît vor Yrea ei şi să dea arendaşilor o zecime şi că
subt prefectul şi primari i , unindu-se cu arendaşii, ţiu ordinul ascuns,
şi lor nu voiesc a le pune în vedere şi a le face dreptate" . 38 Nu lipsite
de importanţă sînt şi promisiunile pe care le făcea majoritatea candi
daţi!Lor pentru un loc de deputat în colegi ul a'l III-1lea din Prahova. Ma
joritatea ţăranilor spuneau că dacă ar fi fost ales deputat preotul Ioa
chimescu din P�oieşti, aceSita le-ar fi dat pămînt. 39 Bieţii ţărani. ! Ei
nu-şi puteau da seama că promisiunile făicute de către candidaţhl în a!le
geri şi mai ales cea de a da pămînt ţărani�or, rămîneau simp!le promi
siuni, iar oaandidatu'l care re uşea in allegeri, nu se mai gîndea şi la cei
care-i dăduseră voturile :lor. Pentru toate acestea, ţăranii au pornit în
masă, setoşi de a-şi fa·ce dreptate s'inguri şi a se răzbuna pe cei ca·re-i
împi�au. Semnificativ este faptul că răscoala s-'a manifestat, în general ,
în ·comun€1le de la dîmp. Aceasta se e�pJjJcă prin faptul că situaţia ţă

ranilor de l a cimp era cu mult mai grea decît
dealuri şi munte. La
mînt era

r·esirrnţi.tă

cimp

foarte

a acelo�a din zona de

predomina marea proprietate şi l]psa de pă

mult

de ţărani. Majoritatea ţă ran i•lor de la

dmp trăia exclusiv din cultivarea pămîntului. In regiunea de deal şi de
munte predomina mica propri.etate ţărănească ; m1.11lţi ţăre.ni fiin'd moş
neni din timpuri străvechi. In general, situaţia ţăranill.or din regiUinea de
deal

şi

de munte era mai bună, ei ocupindu-se şi de S�lte meserii ; aici

se dezvoltase

mai de timpuriu economia de schimb. In regiunea de cîm

pie rămăşiţele relaţiilor feudale erau pregnante în agricultw-ă.

RăsOOaJ.a. ţăranillor din 1 888 a fost puternică în cel-e două plase de
Podgoria Cri100v şi Cîmpul Tîrgşor, dar s-a manifestat şi în
plasa FihpeşU şi s-au semnalat hvl'burări pe Valea Prehovei şi pe cea a

}a cîmp :

Teleaj.enului. Cu cît urcăm mai in amonte pe

aceste

două văi, ·revO'ltele

ţăranilor sînt tot mai slabe, ca pînă la urmă ele să nu se mai manîfeste
deloc.
J.� V. M. Kogălniceanu, op. cit. p. 57-58 (anexă
lui Dona, care a condus
unul din detaşamentele de armată, pentru reprimarea răscoalei din judeţul
Prahova.
J� Ibidem, p. 58.
�
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a) Desfăşurarea şi reprimarea răscoalei
în plasa Podgoriei Cricov.
Prima comună răsctflată din această plasă este Fulg�, situată la li
mita j uldeţU!lui dinspre B uzău şi aproape de cel ail. lalomiţei. După in
tensitatea 11ă.sooalei, se pare că aceaSită comună era un foca·r pUJternic,
care a infiluenţat Ş'i pe ţăranii din comunele învecÎIJl•ate.
In după amiaza zi[ei de 2 aprilie, ţăranii din acestă comună în nu
măr de 300, adunaţi cu ocazia alegerii delegaţilor pentru deputatu!l. Co
legilu!l.ui al 111-J.ea, au ocupat locailu[ primărie1, luînd arh!i'v>a, apoli au de
vastat casele proprietari.ll.or din comună. "0 Presa timpului preziruti
răscoala ţăranhlor din FuD.ga ca o mişcare care ar fi avut ca principală
cauză nemuJ.ţUJm.itrea ţărani[or datorită falsilfiâirii buD.etinelor de vot.
Iată ce scrie "Democrabul" din Ploieşti : "în Prahova, ca primu� caz de
miŞICare a fo s t acela al a1egerilor pentru ·deputaJtul COlegiului al 1111-lea,
din ziua de 3 aprillie, în comuna Fulga, unde s-au făcut oarecari bătăi,.
din cauza falsificării buJetinclor de v01tare" . H
Dar ţăranii au devastat casele propri·etarillor mai mari din co
mună "2, şi mai ales cea a arendaşu[ui Ni·colae Ionescu, care fusese pre
ven]t şi fugtilse la Ploieşti. "3 A�sta dovedeşte că ţărani� s-au răSculat
datorită situaţiei grele, a refuzulLri arenda5u�ui de a-i invoi . Că ţăranii
erau nemlrlţJumiţi de fal•sificări�e de voturi, nu putem contesta. Tntr-a
devfu", se răspînldise zvonu[ că delegaţiii pentru alegerea din lun a ianua
rie, a acelui a şi an, a doi deputaţi, au fos;t mituiţi .cu cîte 500 lei fiecare. v�
P reotu� Ioa'Chimescu din Ploieşti. pe care ţăranii voiau să-1 aleagă ca
deputat al ColegiulU!i. al IIJ ....lea, făgălduise pămînt ţărani�or şi dijma din
ze:ce una. Nu trebuie ignorat nid zvonul că la primărie s·e găsea un.
anume o.rdin de la Bucureşti pent r u a li se da pămînt ţărandor. "5 In.
sfîrşit, comuna Fu[lga era aproape de Urziceni, loctill de unde începuse
răscoala şi und e se găseau în acel moment reprezentanţi ai guvernului,.
mulţi ţărand rnan.i.festîndu-şi do·rinţa de a merge la Urziceni . Toate
acestea au p rodus o mare ifmpresie asupra ţăraniQor, ·C3re au consieierat
că a veni(t pri'lejtill de a căpăta pămînt şi drept1te. Violenţa ţăranilor s-a
manifestat pregnant, ei avînd i ntenţia de a-1 omorî pe arendaş, dar ne
găsin'du-1 pe acesta, ei îl maitl'atează pe fratelle fostului arenda5, care
rămăsese să facă socoteala unor datorii a1l e ţ ăranino r. 46 Autorităţi[e co
munale au cerut imediat interven ţia armatei, 'i•ar prefectul Furduiescu
telegrafia la 3/1 5 aprilie p rim'ldui ministru, că are nevoie de trupe multe,
deoarece comuna Fulga era o co mu nă mal'e. t.7 In �eiaşi zi autorităţHe�.

t,O Documente şi mărturii
privind ist01·ia Repu blicii Populare Române, în
grijite de Acad. Mihail Raller - Răscoala ţăranilor din 1888, Editura Academiei,
Bucureşti, 1950, p. 67 (in continuare Doc. răscoala din 1888).
to l "Democratul" , Ploieşti, anul XII (1888), nr. 474, 21 aprilie.
" 2 V . M. Kogălniceanu, op. cit. (anexă) p. 35.
1,3 "Românul" , anul XXXII/(1888), 27 aprilie.
"" Doc. răsc. din 1888, p. 187.
45 Ibidem.
46 Ibidem, p. 67.
�7 Ibidem.
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judeţelne impreună cu un detaşament de soldaţi, condus de coloneiui
Şişman , soseau in comună pentru reprimarea răscoalei. Ţăranii, adunaţi
în faţa primăriei, sînt bătuţi prin lovituri de sab i e , într-un iureş îng ro 
zitor aJ. căllăraşi.rror ; cei ce au !putut scăpa "au fost scoşi in goană şi lo
viţi pînă afară din comună, părăsindu-şi casele, soţiile şi c opii i , şi risi
pindu-se care pe unde a re uş i t să aj u n g ă cu fuga. . . " "8 Au f o s t arestaţi
19 ţăran i şi daţi în j udecată pentru că tu1buraseră or'dinea publică-' In
telegrama din 5/1 7 ap ri lie, prim"'Proourorul El efter esc u afinnă către
Ministerul Jus ti ţiei!, că ţăranii au fos t linişti ţi "fără m ijloace VJiorlente" .
Elefterescu îşi exp rimă temerile, c ă ţăran i i din comu n ă se vor opune
la ridicarea celor arestaţi. 49 In aceeaşi zi, 5/17 aprili e, citeva sute de ţă
rani din comunele învecinate, ce erau in fierbere, au inc ercat să intre
cu forţa in comuna F'lulga . Arma:ta a respins cetele de ţărani, are stî nd 6
di n tre ei. 50

D upă restabiJi·rea ordinei, în comună a fost lăsată o co mpani-e de
dorobanţi , pentru ca ţăranii să nu se răsco ale din nou, după plecarea
autorităţHor civile şi militare. 51 Ţăranii prinşi au fost maltrataţi şi
transportaţi la Ploieşti sub escortă, iar aici au fost înch işi în penitencia
rul din l'Ocaii tate. Dar iată cum arată un corespondent al "Democratu
J ui" si tuaţia din Fulga, după 8 zile de la răscoala ţă r anilor : "In ziua
de 10 apria:ie , pe cînd am intrat în -comuna FUJl.ga, n-'am văzut dec'i t un
aspect foarte grozav. Ţăran ii s ta u f u ga ri pe cîmpuri şi morţi de foame.
Circiumile toate închise. Mergînd în casă la Rădulescu Alexiu, pe care
1-am zărit pe fereastră, unde m a i erau şi aJ.ţi o3.meni, pentru afaceri de
m uncă , ne-am pomenit deodată cu d. căpitan Elef terie Vasile şi o ceată
de soldaţi 'Că înconjoară şi ne arestează pe toţi, sub cuvînt că bem vin,
fără să fi băut, şi diru:iu-ne în primirea soldatului pus la uşă, ne-'a ap[:i
cat fiecăruia cîte 3 loviri în spa te ·CU patuil. de puş-că •şi după aceea a
ordonat darea drumului Ia 4 buţi cu vin ce se aflau în pivniţă, curgind
to t. Mai ad ăugi:n.d că pe m·i<!e fugar elin comună, Cînd este prins, îl duce
la curtea boierească şi-1 bate cu mp li t de se aud ţipetele din depărtare". 52

După cum se vede, nroi d upă 8 ziJe armata nu părăsise comuna,
prinşi erau bătuţi la curtea a ren dăşe ască d nu la primărie.
De remarcat că nu numai ţăranii din Fulga şi comune'l.e învecinate
au î ncercat să elibereze pe ţăranii a·res taţrl., ci şi o răş enii şi muncitorii
din Miz11. Prefe'Ctul Furtluiescu remarcă faptuil. că aducînd Ia gara Mizil
pe ţăranii ar·estaţi din FuJ.ga, spre a fi transportaţi la Bloie şti� locuitori[
din Mizi[, . .� erau adtmaţi in ma re număr la gară, au făcut demonstra
ţi i de a Hbere pe arestaţi, 1nsă şetu\1. detaşamentul.'Ui de gardă a ordon at
încă·rcarea armelor şi i-a somat să se retragă" . 53 Aooliaş i �ucru îl men
ţ ionează şi "România liberă'' din 1/19 apriJie 1888 : " . . .oborenii de la
iar ţăranii

�s
fo9
r.o
5t
52
53

"Democratul" , anul XII (1888), nr. 474, 21 aprilie.
1888, p. 97.

Doc. răsc. din
Ibidem.

1888, p. 97.
"Democratul", anul XII/(1 888), nr. 474, 21 aprilie.
Doc. răsc. din 1888, p. 98.
Doc. răsc. din
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Mizil au voit să libereze în gară pe arestaţii de la Fulga ; însă îndată
ce coman<iantul detaşamentului . a făcut somaţiunile şi a comandat în
cărcarea, răsvrătiţii adunaţi s-au ÎITllprăşt:i.at ca o droaie de potirni,chi·" M

Nu ştim cît de repede s-au împr�tiat aceşti oboreni, dar un lu
cru este neîndoielnic, că a fost nevoie şi de încărcarea armelor de către
soldaţi, pentru că la cele trei somaţii oborenii nu au dat inapoi. După
aceasta oraşui Mizil a fost supravegheat de autori tăţ.iJJ.e miJi.tare în tot
timpul răscoalei, ceea ce dovedeşte că au:torităţHe se temeau de o nouă
solidarizare cu răoc ulaţii , a o,ră şenilor rnizitleni.
Incă în timpul reprimării răscoalei din comuna Fulga, comunele
din. j ur au început să se agite, ţăranii se duceau în faţa primăriilor şi
apoi, în cete, porneau spre casele arendaşi.J.or.
La 5/1 7 aprHie, prefectul Furduiescu telegrafia mini.strui'lli de in
terne, că s-au răsculat ţăranii din Parepa. Ţăranii din această comună,
înarmaţi cu ciomage, au asediat casa arendaşului Ştefan Gheorghiu. Aces
ta s-a baricadat în casă, împreună cu preotul satului, dar ţăranii, pentru
a-d sili să iasă din casă, au dat foc la grajdurile arendăş·eşti. In a·cest
timp a sosit un detaşamertJt de călăraşi de la Fulga, oare a arestat pe
capii răsculaţilor, iar ceilalţi au fost împrăştiaţi. Sti Tot la 5/1 7 aprilie,
p rim-procurorul El.efterescu telegrafia din FUJJ.ga ministrului de j ustiţie,
că s-au răscullat ţămn.ili din Sălciile, Ciorani, Adîncata, H ă teărău şi Dră
găneşt1, din aceeaşi plasă, Podgoria Criocov, fiind nevoie de intervenţia
grabnkă a arm atei. "7
In comuna Săll.:ciile, ţă·ranii erau în fierbere încă elin 27 ma i"tie, cind
se zvoruse în comună că 1la Urzireni. a venit un ministru care dă pă
mînt ţăranilor. Primarul şi notarul comunei au fost siliţi de ţărani să le
facă o petiţie către acei ministru, în care să arate dorinţele lor "de a
li se da pămînt şi d--a se fixa oostutl ierbă:r1tu1ui . " i>ll
Cîţiva ţărani au mers cu petiţia la Urzilooni, dar s-au întors fără
nici un rezultat. Ţăranii au ·cerut primarului să le dea din moşia aren
da şului "lipsurile ce le aveau." :,9 Un consilier comun·al le-a măsurat pă
mîntul la toţi şi' într-adevăr a gă�i.Jt lipsă. Ţăranii au luat cu forţa din
moşia arendaşwlui restul de pămînt ce le ti:psea. 60 La 4 aprilie, ţăranii
au siht pe primar să le facă o nou ă petiţie în care reclamau pămîntul
pentru porumb, iar cîţiva s-au dus cu petiţia la Fulga, "zicînd că d. mi
nistru se af[ă în acea comună". 6! Cei care au plecat la Fu[ga au fost
are staţi . LogofăJtuil. moşiei a fost bătut de către ţărani, deoarece, ame
ninţase cu bătaia pe consiNerul comunal care le măsurase pămînturile.
Doi negustori, care veniseră la moşie ca să cumpere porumb de la arendaş,
au fost şi ei bătuţi şi goniţi, ţă·ran1i spunînd că ei "nu înca.I'că porumbu,
că-ci au v1tele slabe şi drumul este greu". 62 Şi ţăranii din acestă comună
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au cerut primarului un pre tin s ordin venit de la guvern, şi ca re spune
că ţăranii să dea dijmă din zece una. 63 Unul dintre ţăranii participanţi
la răSCOială, spune �a i111 terogatoriu, că ţăranii voiau "d ac ă se putea să
ni se dea şi nouă celor care nu avem păm'int, drept dle a cumpăra p ă
mînt din m�ii�e statului". 61. Ţăranii au fost liniştiţi cu aj UJto rul armatei,
capii de răscoală fiind arestaţi. La 6/1 8 apri.lie erau tră!scu!laţi ţăranii
din Cioranii de Sus, Tom'?B.Jli, Rusani, Degeraţi şi Arbeştii de Muru, şi
s ubprefectu l plăşii Podgoria Cricov cerea de urgenţă trupe de la co
mandamentllll garnizo<mei din Ploieş t i .
In cătunul VadUJl Părului·, diJl1. comuna Ail.beştii de Muru, răscoal-a
ţăranilor a ţ in ut 3 z He . In dimineaţa zill.ei de 5/1 7 aprillie, o ceată de
107 ţărani din Vad� Păruil.ui s-au adunat la p rimărie şi au dat prima
rului o petiţie prin care cereau exproprierea cu forţa a moşiei arenda
şului. In petiţie s e spunea : " . . . Noi locmtorii cu obştea întreagă a suszi
sului ·cătun, sîntem to ţi hotărîţi chi ar as·tăzi, 5 apriJ.ie corentu, s ă ex
p ropriemu din moşia noastră, Vadull. PăPUil.u�, pe Dlu. arendaşu Radu
Veli•cu ... " 67 In ·continuare, ţăranii arată pămînturhle pe care voiau să le
ia, în sumă "ca la 300 pogoane" şi că ei vor să-şi împa.rtă aceste pămîn
turi între ei şi în plus încă 360 pogoane, pe care voiau să le ia după ce
arenJd�ul îşi va fi luat bucatele de pe ele. Ţăranîi pre feră să plătească
start;Uilui ori•ce sumă de bani, numai s ă nu mai aibă arendaş. "Nu voim
cu nici un preţ a mai avea aren:daşu în această moşi•e, pentru motivu
c ă am răm:as u săraci de pămîntu şi nu mai avem unde munci pentru
hrana noastră şi a familiilor noastre, căci nu mai putem suferi şica
nele şi nedreptăţille ce face acest. Dnu. arendaş u . · . " 68 PămînM expro
priat voiau să-1 împartă 'intre ei, "după cum interes ul îi voru povăţui",
adică după necesiltă ţhl e fiecărui•a . Autorităţile comunail.e au refuzat să
sati:sfa'Că cerrl. nţele ţăraniil.o r, dar a c eştia , după ce au a menin ţat pe pri
mar că nu le face dreptate, au pornit înfuriaţi spre casa arenda.•;mll.ui,
pentru a se soCO:ti cu omul acestuia. După ce au i ntrat cu forţa în ca'Sa
a rend�ului, s-'au dus la moşia acestuia şi au m ăsurat 300 pogoane de
pămînt arabi[ şi 1-au împărţit între ei. 69
A d oua zi ţăranii din Vadul Părului s-au ridicat din nou, silind
autorităţile comunall.e să-i pună î n drepturi legale asupra pămîntului
e�ropriJat. In dimineaţa ziJlei de 6/18 ap rHie, ţăranii răs·cllllaţi cutreie
rau pr1n ·com un ă "sbierînd şi s trigînd u c-au izbuti•tu de au luatu cu
forţa moşia dlui , arendaşu Radu Velicu" 70 Autorităţile comunale au
anUil1ţat subprefeotura pliaSei Podlgori:a Cricov, că locuitorii din cătunul
Va:du Părului s-.au răsculfat. 7 1 In seara aceleiaşi zile, o companie de do
robanţi şi un pluton de căllăraşi au sosit în c omu n ă . Locuiitorii cătunului
•
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s-au adunat din nou la chemarea goarnei ţăranului Ioniţă Tătaru. "La
somaţia fă'Cută de comandanJtwl companiei şi de autorităţile comunale
de a se duce pe la casele lor, din contră s-au împotrivit armatei şi
pr1n forţa ba.ionetei i-am arestatu ... " , se spune în procesul verbal în
tocmi·t de ajutorul de primar Vasiil.e Munteanu. 72 Compan1a de dor<r
banţi a fost împărţită în patrule ce merg·eau "prin toate stradele acestui
cătun pentru linişte-a celorlalţi locuitori" . In ziua de 7/19 aprilli e ţăranii
din Vad:Uil Pă.rului s-au adunat pentru a treia oară, "voindu a cere contu
d-lui comandant de a libera de subarestu pe capii lor, căci şi ei stau
contra.·." 73 La com3:11.da comandantului de companie, soldaţii i-au 'în
conjurat pe ţărani. Nereuşind să-i 1iniştească pr1n cele 3 som::tţ i i , co
mand81J1Jtul companiei a ort:lonat so]daţ1lor "ca priJn loviri de patlll'i de
puşcă abia au putut să-i puie in respectu, ducindu-se fiecare pe la casele
lor. . . " 7-i lQ. comună a fost nevoie în continuare de 50 de soldaţi ca să
patrulez·e pe străzhl.e cătun'U!lui Vadul Părului, pînă l:a li niş tirea tota•lă a
ţăranilor. 75 Ziarul "Românul" din 1 5/27 aprilie 1888 remarcă în răscoala
ţăranilor din Vadul Părului un element neconsemnat n ici în petiţia ţă
ranilor şi nici în procesul verbal întocmit de autorităţi. "Românu1••
spune că "ţeranii au alungat pe munteni să ia pămînturi cu arendă şi
s-au împărţirt; ei pe aceste locuri. Venind însă mhl.iţia, a daJt di n nou drep
tul de a ara şi semăna muntenilor care ţineau cu arendă pămentul" 7&
Nu ştim în oe măsură este adevărată relatarea "Românu�ui " , dar
un lUJcru este ·atestat în cîteva documente ou pPivire la răsroala ţăra
nilor din P raho va , acela că în multe cazuri arendaşii preferau să încheie
învoicli cu ţăranii veniţi de la munte, pentru că aceştia a ve au bani şi
p uteau plăti o dijmă mai mare. Tot ziai"Uil "RarnânuJ" ne dă inform3ţi i
preţioase despre răscoala ţăranilor din comunele Magula ş i Cioceni,
ambele din plasa Podgoria Cricov. La Magula ţăranii s-au răsculat con
tra primarului şi notarului . Notarul a scăpat cu fuga, ckir p rim arwl a fost
pri.ns, bătut şi silit să--şi dea demisia. Ţă.mnii au procedat la a'legerea
unui nou notar. Primarul demis a fugit la Fl.lllg a, de unde s-a intors
însoţit de un detaşament de soldaţi, care a l iniştit pe ţă>rani . 77
La Cioceni, ţăranii s-au răsculat in frunte cu preotul din sat, ce
rinrl să li se facă o nouă măsurare a pămînturilor ce li se dăduseră in
anwi 1 887, din moşia lui Ştefan Greceanu, dar au fost liniştiţi de ar
mată. 78
La 5/17 aprilie s--au răscuQat şi ţăranii d1n satua Buşani, in apro
piere de Fulga. Un detaşament de 40 soldaţi, a plecat din F'ulga pent-I"u
reprimarea răscoalei ţăranilor din Buşani. 79 La 6/1 8 aprilie prefectul�
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primprocurorul şi colonelW. Şişman. cu puterea armată, au reprima t
răscoala ţăranilor din Degeraţi. 80 Tot ia 6/8 aprilie 1888, noul prefect
Criveţeanu telegrafia primului ministru, că şi ţăranii din Tomşani, co
mună situată î n tre Parepa şi Albeşti, s--au răsculla t· 111 Comandantui gar
nizoanei din Ploieşti este informat pentru trimiterea forţelor necesare şi
în această comună. Şi în Cioranii de Sus, răsculaţii au fost potoliţi cu

ajutoru� căJăraşil.or. S-'au făcut şi aici bătăi şi arestări. Unul dintre cir
ciumari a fost bătut şi apoi arestat pe motiv că a fost �a F ulga , în timpul
schingiuirii ţărani.lor din aoea com ună şi apoi înto�cîndu-se la Ciorani ,
a instigat pe ţărani la răscoal ă. 8 2
'b)

Desfăşurarea răscoalei ţăranilor din 1 888 în plasa Cîmpul
Tirgşor.

ln acelaşi timp cu ţăranii din Fulga, s-au răsculat şi cei din Gher
ghilţa şi comunele înv·ednate, Ciumaţi şi Balta Doamnei . Ţăranii din
Bailita Doamnei şL Ciumaţi erau nemulţumiţi din cauza arendaşi[or Do
meniului coroanei . Cete de ţărani voiau să meargă la Gherghiţa, reşe
dinţa arendaşu[ui d!in aceile locuri·, dar au fost opri ţ i IJ.a 2/ 1 4 ap ri J ie de
subprefectul plăşii Cîmpului Tîrgşor, care le-a promis că li se va da pă
mînt. ln acelaşi timp la Gherghiţa au venit ţăranii din cătunele Merii
Petchii şi Nuci, din judeţul Ilfov, şi împreună ou cei din Gherghiţa au
pătruns în localul primăriei, bătîndu-! pe primarul comunei. 83 Cu toate
că se afla în Gherghiţa şi subprefectul plăşii, ţăranii au devastat casa.
arendaşull ui, dis•ti"llgi nd regi s t rele moşiei şi toate a-ctele de "comptabioli
tate, apoi le-au sechestrat şi bătut pe subprefect". A doua zi d imineaţa,
răsculaţii adunaţi la Gherghiţa erau în nu m ă r "întreit", după cum avea
să relateze su bp refect ul, care reuş!'se să fugă la P.loieşti. !l4 Procurorul
Nicolae Dorobanţu, voind să meargă la Gherghiţa, a fost oprit în drum
de ţăranii din Balta Doamnei, care au incercat să-1 prindă, dar
a scăpat, 'întorcîndu-se la Ploieşti. 85 Anun;ţate de urgenjţă:,
auto

rităţile din PJoieşti a u încredinţat maiorului Dona, reprimarea răscoalei
din Gheorghiţa şi comunele învecinate. Două companii de so�daţi, sub
comanda acestuia, însoţit şi de procurorul Nicolae Dorobanţu, se şi
aflau în comunele Balta Doamnei şi Gherghiţa, în dimineaţa zi

lei de 4/16 aprihe. Ţăranii din Balta Doamnei şi cătune�e Cui'ICUbeu şi
Lacul Turcului, s-au răsculat, deoarece - după cum

afirmă maiorul

Dona in memoriul său - �i s-a spus, cînd au fost unii la Ploieşti, că a
fost un ordin de la guvern la primărie, ca la toţi locuiltorii fără loc de
arătură să li se dea
80
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aren d�ului dj imă d in zeoe u na , fără alte con diţii şi loc de izlaz oriunde
ar voi să...oşi aieagă, şi să Plătească un l eu de pogon pen tru vi:tă mare şi
1 0 bani pentru una milcă, iar primanrl şi subprefectul ţin ascun·s acel
ordin . 86 Un asemenea ordin n-a fost dat de guvel'ln, dar zvonu'l că u n
asemenea oroin ar fi exi,stat la primă ri i este cons emn at de to ate docu
mentele răscoalei, atît în judeţul Praho va, dt şi în celelaite judeţe. Să
nu uităm, că dacă ar fi existat, într- adevăr, un asemenea ordin, ar fi
î nsemnat mult pentru ţărani şi zvonul ex i s ten ţei sale a fost, desigur, o
scînteie în focul mocnit ail. ţărani� or . De fapt a ces t pretins ordin ·coind
dea în mare pare cu cererile ţăranilor. Ţăranii se mai plîngeau, că aren
daşii din Gherghiţg, n-au voi:t a m ai face �cu dînşii nici o învoială, ci au
p referat pe cei din cătunun. Turba ţi, din j u deţJu'l Ilfov, iar pe e i i -a u
lăsat fără locuri, cu toate că şi ei au oferit tot 60 lei ha., ca şi cei llin
Tu rbaţi . Aren'daşul prea le pune m ul te dări la învoieli, atît pentru locu
rile d e arătură, cit şi pentru locurile de i zl az , şi că "nu mai pot suferi
atîtea greutăţi", spuneau ţ ăranii îndureraţi . 87 Dar la Ba:J.ta Doamnei
consemnăm un nou element, acela că rezerviştii şi îns urăţ eii nu au ni'Ci
cel pu�in un pogon de loc pentru a-Q mund şi a-şi scoate h ra na zilrnică. 88
Trecînd în Ghergh i ţa, aurto rităţiile mmtare şi civile au inspectat mai
întîi casa arendaşului de aid, care f u sese, in ziua de 3/1 5 aprilie, obi ec
tul principal de devastare al ţăranilor din cătunele Merii Petchii şi Nuci,
din judeţul Ilfov, precum şi al celor din Gherghiţa şi cătunul Ungureni,
din ju:deţul Prahova, unde au găsit " 3. rh iva " arendaşul ui distrusă şi
t oate geamuriil!e sparte. 89 In acest ti mp în faţa p rimăriei , s-au 3.dunat
ţărani, care aşteptau, d upă cum spu neau ei', "a ven:i locuitorii din cătu
ncle Ungu ren i şi Belciugu, de a lua cu dlînşii şi pe cei di n Gherghi ţa,
că în uni,re să meargă h1. �curtea aren da şulu i , spre a devasta magazii'le
cu porumb şi griu . . . " 90 După puţin timp, au venit Ja p!l"iD:nări� ţăran ii
din cătunul Belciugu, înarmaţi cu ciomege groase. La întrebarea maio
rului Dona, "ce voiesc ?", ţănan i i au ·răspuns să le dea "porumb şi pă
mînt pentru hrană" . 9 1 Ţăranii au fos t împrăştiaţi ,cu aj utorul doroban
ţilor ş� că!lăra:şilor. Capii răscoalei au fos t arestaţi şi deferiţi j u s tiţiei .
Cele dou ă companii au răm as în continuare în oomuna Gherghiţa, care
era un focoar de răscoală, majoritatea ţ ăran i,lor din com unele i nvecirnate
manirf�tindu -şi i ntenţia de a veni l a Gherghiţa. La 5 aprilie s-au răscu
lat şi ţăranii din Ciumaţi, iar la 6 aprilie toţi locuitorii acestei comune,

înarmaţi

şi conduşi

de însuşi primaruil.

comunei,

S-'SU îndreptat

spre

Gherghiţa, zicînld că .. �e-a venit ordin de la brigadierul fm-estier al co
roanei, ca să ple:oe spre Gherghiţa şi să-şi ia locuri; de i�laz, după nu
mărul vHelor ,ce le pos·edă fiecare " . 92 Ţ ăra ni i din Ciumaţi au prezentat

maiorului Dona

o Hstă în care era arătată suprafaţa
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d e izllaz pe care

o

voia fiecare ţăran, precum şi numărul de vite pe care le poseda fiecare.
Maiorull a resp1ns această listă, spunînd <:ă nu cre'Cle ca briga:dierui fo
restier să fi dat un asemenea ordin. Datorită atitudinii îndrăzneţe a ţă
rani'lor, ,care au încei'ICat să se opună armatei, maiorul Dona a ordonat
călăraşilor o şarjă în !toată regula, pentru a-i face pe ţărani să se 'in·
toar:că în comuna lor. Primarul din Ciumaţi, împotr1vindu-se la arest a
rea lui, a fost rănit chiar de către maiorul Dona, ·care 1-a lovi t cu sabia
în umăr. 93 Ţăranii au fost duşi cu forţa în ·comuna lor de cătr:e '20 de
călăraşi, i a r cei care s-'au împotrivit, ·au fost arestaţL Totuşi trebuie re
marcat că un asemenea ordin despre care pomeniseră ţăranii din Ciu
maţi•, se pare că fusese dat de brigadierul forestie r al Domeniului coroa
nei. O fi ciosul "România liberă" d i n 1 5/17 apri!lie, arăta în coloanelle sale
că "pentru a micşora plîngerile ţăran ilor pînă la întocmirea· <.'Omisiuni
lor, care vor căuta a îndul ci raporturile lor cu proprietarii şi arendaşi i ,
Ministerul Domeniilor a a u tori zat păşunarea vitelor î n pădurile sta
tului". 9"

O al t ă zonă, unde răscoala ţăranilor s-a mani·festat foarte puternic,
a fost cea de-a !lungul şoselei naţionale Bucureşti-Ploi€1Şiti. In aceste co
mune răscoala ţăranilor a fost înăbuşi.tă de armată îna1nte de a ajunge
la intensitatea maximă. Documentele ·consemn ează în unanimitate, că
în aceas tă zonă se pregătea o răscoală generală, în toate comun�e de
la Ploie şti la Cri vina.
,

Prima comună răsculată este Bărcăneştii. Aici situaţi a ţăranilor era
pur şi simplu strigătoare la cer. L oc uito r ii din Bărcăneşti au fost siliţi
să facă î nvoi'eli pentru cul esul urzi:chlor şi a şteviei din pă'ci'ure, cu ad
ministratorul moşi·ei . un străin, pe nume Iacob Tkker.t . !1:> Acesta, ne
vrînq să împrumute pe ţă.rani cu o sumă de bani pentru nevoi:J.e lor, ei
au fost nevoiţi să se împrumute la un proprietar mărginaş cu care au
făicut şi învoi,eli pentru mun<'a cîmpu1ui di'n ll'cel an . Iaoob Ti1ckert le-a
desfiinţart; drumtcl. care ducea 1a moşia vecină, şi, deşi exis ta un contract
pe 3 ani, nu le--a mai dat voie să lase vitele pe izlaz. Ţăran'ii, ale căror
femei şi copii' se duceau să adune urzici şi ş tevie pe moşie, au fost for
ţaţi să facă două zi[e de muncă pe moş ia Băreăneşti . 96 Dacă şi p en tru
nişte buruieni ţăranii au fost shliţi să presteze muncă, o rice comentariu
despre suferinţele ţărani·l or din Bărcăneşti este de pr1sos. Răscoala ţă
raniJI.or din această comună a

fost înăbu şi•tă în faşă ; locuitorii, adunaţi

de însuşi primarul comunei, au fost împrăştiaţi cu ajutorul trupelor. !17
In ·comuna Româneşti s-.a manifestat tend'inţa ţăranhlor de a

veni şi ei

la Bărcăneşti•, pentru a cere socoteală arenda�udui de aici. To{llll ai în
ac es t timp au sosit în comună o companie de dorobanţi

şi

rm pluton de

călăraşi în frunte cu căpitanul Zăhăreanu şi procurorul Paul Teodoru. 98
93

Ibidem, p. 56.
"România liberă", anul XII, (1888), nr. 3177, 5/17 aprilie.
� "Democratul" , anul XII, (1888), nr. 472, 1 4/26 aprilie.
96 "Democratul", anul XII, ( 1 888), nr. 472, 14/26 aprilie.
97 Doc. răsc. din 1888, p. 96.
98 Arh. St. Ploieşti, fond Tribunal Prahova, Secţia I-a, Dos. 1 8,/1888, f. 1 3.
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La intrarea in Româneşti armata a fost i ntimpinati de o ceată de ţă
rani, in frullla
lte căreia se afla oonsi:lieru1 comunal Stoica Matei. Majo
ritatea locuitorilor din Româneşti a reclamat pămînt "că mai bine in
puşcărie să stea, decit cu legea aceasta care nu-i da pămi nt", spunea
utru1 d!i.ntre �- 99 Al'Jllata a arestat trei ţărani şi un negustor olar, venit
pe aceste meleaguri din Buzău, pentru că acesta şi-a exprimat compăti
mirea faţă de legarea şi maltratarea ţăranilor- La Rom âneşti rem arcăm
un element semnilficativ ; nu toţi ţăranii voiau să se răscoale .

Cei mai hotăriţi erau cei cu pămlint puţin. Cansi·lierul oomunal
care e ra în fvuntea lor, avea casă şi 4 pogoane şi 1'5 pră
j ini, ca pălmaş. 100 Nu acellaşi �ucru se po81te spune despre Radu Oprea
Rumânescu. care decliară în deyoziţia sa de martor, că , .e u care am
şeapte copii şi pement destllll , n-am V·rut să mă du<: �la răscoaiă
- n.a.). 10 1 Deci se poate spune că diferenţierea de avere dintre ţărani,
se fă'Cea simţiltă în hotărîrea ţăranâuor săraci de-a obţine pămînt prin
răscoală şi participarea în mai mică măsură sau deloc a ţăranib cu
păm1nt mai mult. Furia ţăranilor era adeseori înd rep ta tă şi impotriva
chiaiburilor, aşa cum s-a întîmpJ.at şi la Româneşti , unde Radu Oprea
Rumânescu a fost bătut de ţăranii răsculaţi, pe motiv că nu voia să
participe şi el la răscoală. 102
Tot în ziua de 4/16 aprilie 1 888 s- au răsculat şi ţăranii din co
muna Puchenii Moşneni . De dimineaţă, ţăranii s-au adunat în cete la
primărie, iar de aici voiau să meargă cu toţii la moşia lui Pană M.ainta
şi să o impal'tă între ei. Primarul com·unei, ameninţat <m moartea, a
fugit in păJdure, împreună cu toată IamHia, unde au stat ascunşi pînă
a doua z i . 1°3 Ţăranii au ridicat toate pa�lanţeile şi mă!surhle dle la celle
trei cî rciumi din comună, ameruinţîndu-t pe di"Ciumari <:a să nu mai
V'indă cu ,.ocalele cele noi " , pentl'u că sînt prea mici. tor. La răspunsul
unuia dintre cîr'ciumari, că acestea, sînt "ocalele stăpîn i rii " , ţăranii au
spus că s-a schimbat guvernul. 1°5 Oare, de ce erau ţăranri împotriva
folosi rii de către cîrciumari a noitlor măsuri ? Pentru că nu numai cei
din Româneşti reda:m:au schimbarea nohlor măsuri, ci şi cei din alte co
mune din această zonă, precum şi cei din jurul Că!lăraşHor, din juldeţul
Ialomiţa. Explicaţia, cred, poate fi următoarea : măsurile cele mai noi
erau î n primul rînd mai mici decît cele vechi, folosite pînă nu de
mu!1t ; toţi OÎI1ciumarii vindeau da ţăram cu noille măsuri, mai mici, dar
cumpărau mărfuri de la aceştia cu vechile măsuri, mai mari, dar preţul
fiind echi·valent între cele două măsuri, evident că ţăranii rămîneau în
pierd ere . Dar lucrul acesta nu se rezumă numai la un schim'b numai
Stoica Ma tei.,

99 Ibidem.
100
101
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intre circium.ari şi ţArani, ci şi la faptul că dacă înainte un ţăran cum
păra o .,dnzeacă" de ţui'Că la un preţ anwnirt, acwn ţăra.Jl'Ul cumpără
o .,cinzeacă" mai mică cu o treime decit cea veche, dar plătea circiu
marului arelaşi preţ ca mai înainte. Imedilat după izbucnirea ră1icoalei,
proprietarii Ail.ecu Penescu şi Pană Manta au fugit la Ploieşti şi nu s-au
întors decît însoţiţi de armată. Răscoala ţăranilor din Puchenii Moş
neni a fost înăbu'Şită i·n seara zilei de 4/16 aprilie. Cetele de ţărani au
refuzat să se retragă !la somaţi�'le procurorului Theodoru şi a!le căpitanu
lui Zăhăreanu, fiind nevoie de intervenţia călăraşilor. 106 Ciţiva ţărani
au fost arestaţi şi închişi in arestuJl subprefecturii din comună. I n acela�
timp cu ţăranii din Pudhenii Moşneni, s-au răsculat şi cei din Puchenii
Miroslăveşti. Şi aici ţăranii au luat toate măsurile de la cele patru cir
ciumi din comună, parte spărgindu-ile, parte ducindu-le la primărie. A
doua zi, dupJ c um afirmă ajtlWrw de primar îllitr-o declaraţie, ţă.ranii
"aveau de gind să se dud m· silnicie la arendaşu de la Crivina, să�i i n
troducă vitele în holde" 107, lucru confirmat şi de unul dintre cîrciu
mari, care spune că ţăranii "aveau de gind să intre cu oile în izlaz, dacă
nu venea armata prin prejur " . 108 Deci, ţăranii s-au liniştit numai atunci
cind au auzit că armata a intrat in comunele vecine. In comuna Gorgota
şi cătunul Potigrafu, ce aparţinea de această comună, răscoala a fost
"
mai . ,serioasă , după cum declară şi autori!tăţi�e trimise să ·reprime
această răscoală.
Moşia Gorgota era ţinută în arendă de 12 ani de fraţii Iorgu şi
Alecu Pirvulescu. Aceştia erau în relaţii foarte proaste cu ţăranii, deoa
rece o parte din moşie o arendaseră unor lipoveni. Incă de duminică,
3/15 aprilie, ţăranii din Gorgota şi Potigrafu erau în fierbere, adunin
du-se in cete în faţa localului primăriei. tO!J Ei cereau pămînt, iar ier
băritul să se facă un leu de vită. A doua zi ţăranii au intrat cu forta in
localul primăriei şi apoi au atacat casa arendăşească, situată în faţa
primăriei. Majoritatea ţăranilor erau înarmaţi cu bîte, unii dintre ei
avînd în vîrful lor spăngi. Arendaşul Iorgu Pirvuleascu a fugit peste
arături spre gara Crivina şi de aici la Ploieşti, unde a anunţat autori
tăţile judeţene. Ţăranii au luat toate "ocalele cele mici" ale cîrciuma
rilor şi le-au dus la primărie. Moara arendaşuiui a fost devastată, fiind
sparte coşul morii şi nişte "mertice" (baniţe - n.a). După toate aces
tea, . ţăranii au intrat cu plugurile in moşia arendaşului, deoarece acesta
strimtase drumul ce ducea de la izlaz la adăpătoarea de vite. 1 10 Anali
zind documentele privitoare la răscoala ţăranilor din Gorgota şi Poti
grafu, reiese faptul că răscoala era îndreptată împotriva stăpînirii, a
legilor ţării, a proprietăţii. Ţăranii spun că fac "revoluţiune" şi "s-a
isprăvit toate daraverile în Ţara Românească, nu mai e lege şi ei sint
totul". 11 1 Ţăranii îndemnau pe cîrciumari să nu mai plătească licenţa
106

107
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Ibidem, f. 82.
Ibidem, f. 121.
Arh. St. Ploieşti, loc. cit., f. 1 74.
Ibidem, f. 122.

135
https://biblioteca-digitala.ro

către perceptori. · Unul dintre lipovenii, care arendaseră pămînt de la
arendaş, a fost bătut şi izgonit de pe moşie, ţăranii spunînd "că din
cauza lipovenilor, dînşii nu mai au locuri îndeajuns". 112 Un cîrciumar,
bătut de ţărani, declară autorităţilor militare că "ei m-au bătut, că de
ce n-am stat să merg cu ei cu ciomegele la revoluţie. Ei ziceau că se
face revoluţie pentru izlaz, pentru pămînt, pentru ocale şi pentru toate
legile". 1 1 3 I n general ţăranii mai bogaţi din aceste sate nu au partici
pat .decît in mică măsură la răscoală. Unul dintre ei, găsindu-se in
timpul răscoalei pe moşia arendaşului, a fost adus cu forţa la primărie
şi bătut de către ţăranii răsculaţi, Dacă avem in vedere că ţăranii bo
gaţi, nu aveau interesul de a se răscula - după cum reiese din docu
mentele răscoalei - atunci, negreşit, că ţăranii s-au răsculat indeosebi
datorită invoielilor agricole, care erau foarte apăsătoare. I n comuna
Gorgota, numai 3 ţărani nu erau învoiţi. lată ce spune Grigore, intrebat
la interogatoriu, cum de se face că era între ei (răsculaţi - n.a.) : "eu
n-am fost învoit nicăieri şi deci n-am avut nici un interes se me rescol ;
ceilalţi s-au răsculat pentru a lărgi drumul de la izlazul loru la apă,
care se strîmptase de nişte lipoveni învoiţi de dl. arendaş, lîngă noi şi
care se întinsese şi strîmptaseră drumul" . 1 14
Ioniţă Ioan Neamţu, care avea 7 pogoane şi 18 prăjini, declară şi
el : "N-am luat parte la ea (răscoală - n.a) ; eu, Grigore şi Gheorghe
Vasile căci nici nu sîntem învoiţi nicăieri şi deci n-am avut vreun in
teres de a ne revolta. " 115 Gheorghe Vasile, care avea numai două po
goane de pămînt, dar era de profesiune zidar, spune : "Eu n-am luat
diloc parte la ea (răscoală - n.a.). Eu nu sînt diloc învoitu cu nimic l a
nimenea, căci nici n-am vite " . 1 16 Dar cei neînvoiţi erau numai trei,
deci o minoritate infimă în comparaţie cu ţăranii învoiţi. Cauza ime
diată a răscoalei ne-o redă unul dintre ţăranii răsculaţi, Neculae Apostol
al Stanchii, care spune : "noi luaserăm izlazul de la Alecu Pirvulescu ,
lăsîndu-ne d-lui şi drum de trecere cu vitele de la izlaz la apă. D-lui
însă, închiriind unor lipoveni o bucată de pămînt, ne-a strîmtat acel
drum, din care cauză văcarul ne-a lăsat vitele, căci i-era frică să nu
le scape în semănături. Din astă cauză locuitorii s-au zvonit şi s-au
adunat la primărie, de unde primarul a trimis să cheme de d-1 Iorgu
Pirvulescu, care n-a vrut să vie. Atunci oamenii au plecat cu toţii acolo,
să lărgească drumul, şi l-a şi lărgit, trăgînd brazdele." 117
Răscoala ţăranilor din Gorgota şi Potigrafu a fost reprimată de
acelaşi detaşament de soldaţi, care reprimase şi răscoala ţăranilor din
comunele Bărcăneşti , Româneşti şi Pucheni. Detaşamentul a sosit in
seara zilei de 4/1 6 aprilie. Noaptea au fost arestaţi la casele lor, mai
mulţi ţărani, capi de răscoală , reclamaţi de primar şi cîrciumari. A
doua zi dimineaţa, în faţa primăriei s-au adunat o mulţime de ţărani,
1 12
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care spuneau că "au a face cu arendaşul moşiei şi cereau să meargă cu
toţii la Ploieşti". 1 18 Ţăranii au refuzat să se retragă la cele trei somaţii
şi soldaţii au primit ordin de a-i împrăştia cu baionetele, iar plutonul
de călăraşi, a parcurs tot satul Potigrafu, împrăştiind orice agl!Jme
raţie. 119 La 5/1 7 aprilie, 1888, procurorul Paul Theodoru telegrafia mi
nistrului de justiţie, că ordinea s-a restabilit pe deplin în comunele
Bărcăneşti, Puchenii Moşneni, Puchenii Miroslăveşti , Potigrafu şi
Gorgota, spunind că au fost arestaţi "22 de şefi răzvrătitori" din aceste
comune şi trimişi sub escortă la Ploieşti. "Măsurile întrebuinţate conchide Theodoru ---'- au fost omeneşti şi eficace" 120 Dar procurorul
Theodoru ascundea faptul că el fusese acela care dăduse ordin solda
ţilor ca să se folosească baionetele împotriva ţăranilor ; că aceştia din
urmă erau bătuţi şi maltrataţi : că unii dintre ei au fost arestaţi ca
răsvrătitori în contra ordinei publice, iar cei scăpaţi zăceau ascunşi prin
pădur.i. Şi în comuna Crivina frămîntările ţăranilor erau gata să se
traducă într-o revoltă. Dar Crivina era un punct prea bine păzit de u n
batalion de linie, 121 întrucît aici s e aduceau arestaţii din comunele
răsculate în această zonă, pentru a fi trimişi cu trenul spre Ploieşti
sau Bucureşti. Ţăranii din Crivina erau foarte agitaţi. Ei se aflau în
tr-un proces cu proprietarul moşiei , pentru o lipsă de 60 de pogoane
pămînt dat după Legea rurală. Apărător al ţăranilor era fostul notar
al comunei. Acesta, fiind bănuit că ar putea traduce reclama ţăranilor
pentru pămînt într-o revoită, este pus la index şi ministrul justiţiei,
avînd ca secretar al său pe cumnatul proprietarului din Crivina, dă
ordinul de arestare, iar fostul notar este nevoit să fugă din comună. 1 22
La 5/1 7 aprilie 1 888, procurorul Paul Theodoru telegrafia ministrului
justiţiei, că s-au răsoulat şi ţăranii din comunele Buda-Palanca, Poe
narii Burchi şi Apostoli , iar primarii acestor comune cer de urgenţă
intervenţia armatei.
Ţăranii din Buda Palanca se plîngeau că ei au primit pămînt mai
puţin decît prevedea Legea rurală şi cu toate acestea ei au fost obligaţi
să plătească despăgubirea clăcii şi a impozitului funciar pentru întreg
pămîntul ce li se cuvenea. Ţăranii spun că nu au pămînt pentru hrana
lor zilnică şi că ei nu mai pot suferi cu "nici un chip". 1 23 Ţăranii se
mai plîngeau că arendaşul acelei moşii nu vrea să le dea pămînt, nici
cu bani şi nici în dijmă ; taxa de 2 bani de vită, ce ia pentru trecerea
pe un podeţ de pe izlazul proprietăţii, nu este aprobată de guvern ; că
mulţi ţărani, care au luat parte la războiul din 1 8 7 7-1878, nu au pri 
mit pămînt de muncă nici pînă acum. 12" In zilele de 7-8 aprilie, răscoala
a cuprins şi comuna Ciupelniţa. 125 La 7/19 aprilie, arendaşul moşiei
Ciupelniţa şi Sicrita informa pe Comandantul companiei a VII-a, Tăus
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12 1

137
https://biblioteca-digitala.ro

tăranu, care se găsea la Buda-Palanca, că locuitorii s-au răsculat, cerînd
pămint de arătură şi că-i este teamă <re a nu fi omorît de răsculaţi . 126
La sosirea armatei, răsculaţii se aflau in cătunul Trestieni, ce aparţinea
de Ciupelniţa. După denunţurile primarului, au fost arestaţi cîţiva ţă
rani şi înaintaţi la Ploieşti. 127 La 6/18 aprilie 1888, primarul comunei
Rîfov anunţa autorităţile din Ploieşti că locuitorii acestei comune şi a
<·elor 3 cătune aferente s-au răsculat, cerind pămînt şi izlaz. t 2S Colo
nelul Constantin Poenaru comandantul trupelor din Prahova, menţio
nează, in memoriul său, şi comuna Goga, lingă Ploieşti, unde ţăranii
"au ameninţat cu moartea pe arendaş şi au bătut pe circiumar, insă la
somaţia trupei s-au liniştit, lăsind a se aresta capii". 1 29 La 7/1 9 aprilie
1888, răscoala era reprimată in aproape toată plasa Cimpul Tirgşor.
Mai erau agitate citeva comune mai ales cele din apropierea oraşului
Ploieşti, dar şi acestea a fost liniştite destul de repede. In zilele de
9,10 şi 1 1 aprilie, numeroase patrule de călăraşi erau trimise in satele
Coslegi, Netoţi şi Moara Domnească, pentru a-i linişti pe ţăranii agi
taţi. 130 La 9/2 1 aprilie, colonelul Constantin Poenaru raporta corpului
II armată, că in tot judeţul Prahova este linişte şi "mai toţi ţăranii au
ieşit la cimp" 131 Patrule de călăraşi erau trimise prin comunele care
au fost răsculate şi prin cele în care se manifestau simptomele unor
răscoale.

c

Frămîntările ţărăneşti în restul judeţului Prahova.

Răscoala ţăranilor din cele două plăşi : Podgoria Cricov şi Cimpul
Tîrgşor a influenţat şi comunele şi satele din restul j udeţului. Nume
roase localităţi din restul judeţului erau agitate, in unele existind
simptome de revoltă.
In comuna Scorţeni, din plasa Filipeşti, este semnalată sosirea a
doi străini, in seara zilei de 9/21 aprilie 1 888. Aceştia îndemnau pe ţă
ranii din comună, ca împreună cu copiii şi femeile lor, să se înarmeze
cu pari, topoare etc. şi să se răscoale contra arendaşului şi proprietari
lor din comună "căci nu mai e de suferit cu greutăţile impuse asupra
lor, căci acum este timpul de a scăpa din robie . . . " 132 Cei doi străini
reproşau ţăranilor că ei "nu văd sclavia in care au ajuns" şi le poves
teau despre cele întîmplate la Gherghiţa, Fulga şi-n alte localităţi, unde
se răsculaseră ţăranii contra arendaşilor şi proprietarilor şi că "ţăranii,
în general, au dreptul şi trebuie . . . " (să se răscoale - n.a.). 133 In legă126 V. M. Kogălniceanu, op. cit.,
1 27
Ibidem.
128 Doc. rdsc. din 1888, p. 122.
129 V. M. Kogălniceanu, op.
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cit. (anexă), p. 35 (memoriul colonelului
Poenaru).
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t31 Doc. rdsc .din 1888, p. 1 49.
132 Fotocopie de la Muzeul de istorie al jud. Prahova (fotocopia este luată
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încă 6 pagini scrise.
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tură cu prezenţa celor doi străini, in comuna Scorţeni , "Democratul"
din Ploieşti afirmă că aceştia erau doi ploieşteni, "d. Nache Popescu
�i un evreu bătrîn, care merseseră acolo să vadă o pădure, ce voiau să

.cumpere". 134 Autorităţile comunale, temîndu-se ca ţăranii din comună
să nu se răscoale la instigarea celor doi străini, i-a arestat pe cei doi,
fiind trimişi sub escortă la Ploieşti, unde au fost eliberaţi. 135 N u pun
la îndoială afirmaţia "Democratului" in privinţa arestării şi apoi a eli
berării celor doi ploieşteni, însă un lucru este cert ; că cei doi "ne
gustori" au indemnat pe ţăranii din Scorţeni la răscoală. Cred că cei

doi sint socialişti sau in orice caz simpatizanţi ai acestora ; limbajul lor
este caracteristic socialiştilor, care începuseră să se afinne in acel timp
în România.
Tot in această perioadă sînt semnalate frămîntări ale ţăranilor de
pe Valea Prahovei şi a Teleajenului. Autorităţile din Cimpina şi din
Vălenii de Munte au cerut intervenţia annatei, pentru a calma agitaţiile
locuitorilor. 136 La Cimpina a fost trimisă o companie însoţită de primul
procuror. La 9/1 2 aprilie, acesta telegrafia la Ploieşti că spiritele s-au
calmat şi că nu sint temeri de tulburări, dar cei bănuiţi că ar voi să
tulbure ordinea publică, sint puşi sub supravegherea armatei, iar cir
ciumile din tot oraşul sint închise de autorităţile militare. 137 De la
Cimpina, compania de soldaţi a mers pe Valea Prahovei pî nă in co
muna Breaza de Sus, pentru a aresta pe locuitorul Ion Morărescu, din
Breaza de Jos, pentru că acesta lupta ca delegat al ţăranilor contra ca
sei Zoiei Brincoveanu şi a arendaşului său, care voiau să le ia pămîntul
rural cu care sint improprietăriţi. 138 In mai multe localităţi din jude
ţul Prahova este remarcat faptul că mai mulţi proprietari şi arendaşi,
care aveau neînţelegeri ou ţăranii, asupra unor terenuri sau altor da
raveli, chemau de îndată armata şi astfel conflictul cu ţăranii era re
zolvat rapid în favoarea celor dintii. La Vălenii de Munte s-au semna
lat agitaţii în mahalale, în ziua de 1 1 /23 aprilie. De la Ploieşti au fost
trimise un pluton de dorobanţi şi un escadron de călăraşi, iar doi lo
cuitori din Văleni au fost arestaţi , ca instigatori. 139 Profitind de fap
tul că armata era in trecere spre Văleni, mulţi primari şi proprietari
au cerut ajutorul soldaţlior sub cuvint că ţăranii din comunele lor s-au
răsculat. La trecerea prin comuna Boldeşti, călăraşii au ridicat de la
plugurile lor, in ziua de 1 2/24 aprilie, pe locuitorii Nicolae Pană, Cons
tantin Popa şi Ion Călimănoiu, la cererea primarului Ion Vasilescu,
pentru că "aceşti locuitori voiau să-şi are nişte pămînt rural al lor.
pe care primarul caută să-1 hrăpărească" . 1 �o
Armata a fost cerută şi în comunele Măgurele şi Gornet. Locui
torii din Gornet au fugit cu familiile lor in păduri, pentru a nu fi
m

,.Democratul" , anul XII (1888), nr. 474. 21 aprilie.
Ibidem.
I:JG Mon. Of. (1888), voi. II, p. 184, 10 '22 aprilie (vezi doc. răsc. din 1888, p.
1 50, "Democratul" , anul XII (1888), nr. 472, 14 aprilie).
1.1; Doc. Tdsc. din 1888, p. 1 50.
138 ,.Democratul" , anul XII (1888), nr. 474, 21 aprilie.
13!1 Doc. Tdsc. din 1 888, p. 66 (vezi ,.Universul" , an-ul V (1888), nr. 97, 13/25 apr.)
HO
"Democratul" , anul XII (1888), nr. 474, 21 aprilie.
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maltrataţi de călăraşi. lH De asemenea, pe Valea Teleajenului, est�
semnalată o ceartă între locuitorii din Homorîciu şi cei din Teişani ;
cei dintîi voiau să-i împiedice pe cei din Teişani, de a lucra pămîntu
rile luate cu chirie, în comuna lor. A fost trimis un pluton de călăraşi,
iar la 1 2/24 aprilie, noul prefect al judeţului Prahova, Vlahuţi, tele
grafia Ministerului Justiţiei, că ordinea s-a restabilit de către subpre
fectul şi locotenentul de călăraşi, trimişi aici. m
• * *

Trupele folosite pentru reprimarea răscoalei din Prahova au fost.
pînă la 6/1 8 aprilie 1888, sub comanda colonelului Şişman, iar de la
această dată comanda trupelor din Prahova a fost preluată de colo
nelul Constantin Poenaru. In timpul răscoalei existau următoarele lo
ealităţi, centre de staţionare a trupelor : Fulga, Cioranii de Sus, Gher
ghiţa, Buda Palanca, Albeştii de Mur şi Puchenii . Din aceste comune
armata avea sarcina de a supraveghea comunele învecinate, atît_ prin
patrule cît şi prin intervenţie masivă în caz de nevoie. H3 Indată ce co
munele răsculate au început să se potolească, fiind şi des "vizitate" de
patrule de călăraşi, care îndemnau pe ţărani a ieşi la cîmp, şi văzînd
că mai toţi se apucă de lucru în ziua de 1 1 / 1 3 aprilie 1888, colonelul
Constantin Poenaru a ordonat retragerea treptată a trupelor spre
Ploieşti, deplasîndu-se încet prin comunele mai apropiate, supraveghind
de aproape pe acelea ce părăseau Fulga şi Gheorghiţa. w. In urma tru
pelor retrase se trimeteau patrule de călăraşi, care raportau că ţăranii
s-au liniştit şi au ieşit la muncă. La 1 5/2 7 aprilie s-a ordonat descon
centrarea trupelor. La 5 companii locale s-au lăsat cîte 40 de doro
banţi concentraţi şi cîte 6 călăraşi.
In oraşul Ploieşti au rămas o companie de dorobanţi cu un efec-
tiv de 1 20 oameni, un escadron de călăraşi local de 100 oameni şi două·.
escadroane permanente de călăraşi de la Focşani. H5 Colonelul Cons
tantin Poenaru afirmă, în memoriul său, că nu a fost nevoie de focuri'
de armă, fiindcă ţăranii, "îndată ce vedeau trupa, sau după somaţie,.
sau cei mai hotărîţi cînd vedeau că se încarcă armele, se puneau jos,.
cerînd iertare" . H6 Prima dată li se trecea cu vederea, continuă Cons
tantin Poenaru, arestîndu-se capii răscoalelor, însă la a doua răscoală:
î n aceeaşi comună, ordinele erau foarte severe, în sensul întrebuinţării
focului "pentru a nu se perpetua aceste răscoale şi a nu se întinde şi'
mai mult." 147 Un lucru pare de necontestat : acela că în j udeţul Pra-
hova nu s-au semnalat morţi în rîndul ţăranilor răsculaţi ci numai ră
niţi. Foarte mulţi ţărani au fost însă schingiuiţi şi daţi în j udecată.
Hl

Ibidem.

H2

Doc. răsc. din 1888, p. 1 75.

g:;
HG

Ibidem.
Ibidem, p. 37.
Ibidem.

11 3 V. M. Kogălniceanu, op. cit.
(anexă) , p. 36 (memoriul colonelului Constantin Poenaru) .
Ht, V. M. Kogălniceanu, op. cit. (anexă) , p . 36.
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După înăbuşirea răscoalei, comandanţii de trupe au pus în vedere
proprietarilor şi arenda�ilor de a se reintoarce la proprietăţile lor. Mulţi
proprietari şi arendaşi s-au întors destul de tîrziu la proprietăţile lor,
fiindu-le teamă de noi tulburări din partea ţăranilor. 148 In unele co
mune, autorităţile administrative locale şi-au părăsit posturile, în al
tele, unde armata i-a găsit culpabili pe primari, au fost înl ocuiţi prin co
misii interimare. In multe localităţi ofiţerii au fost autorizaţi a lua can
ti tăţile de porumb strict necesare de la proprietari sau arendaşi şi a le
impărţi ţăranilor lipsiţi de hrană. H9
După înăbuşirea răscoalei ţăranilor, autorităţile j udecătoreşti, din
j udeţul Prahova, au continuat instrucţia ţăranilor arestaţi, începută
încă în timpul răscoalei din Fulga şi Gherghiţa chiar în aceste
comune. La 1 5/27 aprilie 1 888 zăceau în penitenciarul din Ploieşti 1 2 0
de ţărani arestaţi. 150 Toţi aceştia erau deţinuţi numai cu mandat
de aducere, cu toate că legile ţării prevedeau, că nu poate fi cineva
<:lepus decît cu mandat de depunere sau arestare. Ţăranilor arestaţi li s-au
:intentat procese pentru "rebeliune" contra ordinei publice. Mulţi din
tre ţăranii arestaţi , au fost eliberaţi, fără a fi j udecaţi. Ţăranii consi
deraţi capii principali ai răscoalelor din comunele aşezate de-a lungul
�oselei naţionale Bucureşti-Ploieşti, în număr de patru, au fost amen
<:laţi cu cîte 50 lei . Cei 4 ţărani, nemulţumiţi de această sentinţă, au
declarat apel prin grefa Tribunalului Prahova, la 25 iulie 1 888 . 15 1
Ia 1 1 decembri e, primul procuror Elefterescu telegn.fia ministru
lui j ustiţiei, că în cele două sesiuni ale Curţii cu Juraţi din Prahova
se vor j udeca şi ţăranii răsculaţi din comunele Fulga şi Gherghiţa. 152
Ţăranii arestaţi din Fulga au fost depuşi în penitenciarul din Ploieşti :
1 8 în ziua de 14 aprilie 1 888, iar restul la 14 mai, acelaşi an. 1 53 Procesul
ţăranilor din Gherghiţa awa 33 acuzaţi, dintre care 1 9 depuşi la 7 iu
nie, iar restul la 1 6 aprilie 1888 . l M
Instrucţia acuzaţilor a fost terminată încă în prim a jumătate a
lunii a u g ust, dîndu-se rechizitorii şi ordonanţe definitive. 1 55 La 20
decembrie 1888 s-a judec at procesul acuzatilor din comuna Fulga ;
7 acuzaţi au fost condamnaţi l a 5 ani reclusiune, iar 1 1 la cîte un an
închisoare corecţională. 156 Autorităţile burghezo-moşiereşti au ţinut
să fie foarte severe cu răsculaţii, pentru ca ţăranii să nu se mai răscoale
"contra legilor ţării". Nu e mai puţin adevărat, că în urma răscoalei
ţăranilor din 1 8 8 8 , guvernul junimist a încercat să ia unele măsuri de
îmbunătăţire a situaţiei lor. De altfel, lozinca guvernului junimist,
118

Doc. răsc. din 1888

din 9 aprilie
1 1�

r.o
1.; 1
m
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1 :.1
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1 81111.

(anexă), p. 20, (copie după raportul corpului armată,

(anexă), p. 20.
"Lupta", anul V, ( 1 888). seria a II-a, nr. 527, 16 aprilie.
Arh. St. Ploieşti, loc. cit., f. 275.
Doc. răsc. din 1888, pp. 293-294.
I bidem, p. 294.
Ibidem p. 294.
Doc. răsc. din 1 888,

I bidem.

1·-,r: Doc. răsc. din 1888, p. 529.
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in privinţa răscoalei ţăranilor era : "întîi a reprima răscoala şi
apoi a vedea ce est"! de făcut". 157 După izbucnirea răscoalei s-a votat
un credit de 5 milio� :1e lei, pentru porumb, de la marii proprietari şi
arendaşi, de către stat, în baza Legii din 1 1 decembrie 1 887, privitoare
la ajutorul ţăranilor lipsiţi de hrană. 1 58 Prefectura judeţului Prahova
publică în "Democratul" din 1 7 aprilie 1888 un anunţ prin care făcea
cunoscut că în ziua de 21 aprilie 1888 va ave a loc, în localul prefecturii�
o licitaţie pentru cumpărarea porumbului, "ce urmează a se distribu i
locuitorilor lipsiţi de hrană, din acest judeţ". 1 59
După răscoala ţăranilor din 1888, oamenii politici români erau de
acord, că în ţara noastră se impunea o îmbunătăţire a situaţiei acesto
ra. Răscoala îi făcuse pe mulţi să-şi dea seama că ridicarea la
luptă a ţăranilor era un mare pericol pentru marea proprietate. Dar
î mbunătăţirile de care vorbeau oamenii politici români nu erau izvo
rîte dintr-un sentiment de echitate şi de umanitate, ci mai curînd din
tr-un sentiment de frică faţă de o eventuală ridicare a maselor.
Răscoal a ţăranilor prahoveni este parte integrantă a răscoalei din
1888 din România, aşa încît în lucrarea de faţă am avut in vedere acest
lucru.
Autorităţile judeţene au afirmat că răscoala ţăranilor din judeţul
Prahova s-a datorat faptului că acest judeţ se afla in apropierea jude
telor Ialomiţa şi Ilfov. unde răscoala ţăranilor a fost foarte violentă şi
de aceea in judeţul Prahova s-au răsculat indeosebi ţăranii din cele
două plase din zona de cîmpie.
Desigur că nu aceasta este explicaţia ci una mai profundă ; aceea
a situaţiei deosebite a ţăranilor de la cimp, în comparaţie cu cei din
regiunea de deal şi de munte.
Răscoala ţăranilor din 1888 a inaugurat şirul unor conflicte mai
adînci. deschise, intre ţărănime şi moşierime, conflicte ce s-au caracte
rizat în numeroase răscoale ţărăneşti, culminind cu marea răscoală a
ţăranilor din 1907.

J57
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t59

"Lupta" , anul V (1888), seria a II-a nr. 517, 5 aprilie.
"Democratul" , anul XII/1888), nr. 273, 17 aprilie.
Ibidem.
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CU PRIVIRE LA LEGATURILE
LUI SPIRU BARET CU J UDEŢUL PRAHOVA
Prof. 1. JERCAN

Spiru Haret, remarcat în ţară de către Titu Maiorescu, 1 se afirmă
peste hotare ca m are om de ştiinţă, prin teza sa de doctorat din
3 1 .1. 1 878, ,.Asupra invariabilităţii axelor mari a orbitelor planetare" 2�
această lucrare reprezentînd o noutate şi o contribuţie preţioasă la te
zaurul ştiinţei mondiale.
Revenit in ţară, se afirmă şi ca mare pedagog. Este numit aproape
simultan ca profesor în invăţămîntul mediu şi superior la diferite in
stituţii ca : Gimnaziul Mihai Bravul, Universitatea din Bucureşti, Şcoa
la de poduri şi şosele 3 etc.
Face inspecţii in şcolile secundare din ţară intre care şi la Plo
ieşti 4•
Foarte de timpuriu, la 3 iulie 1879, Haret e ales membru cores
pondent al Academiei Române. El va deveni, datorită unor opoziţii,
abia mai tîrziu membru activ al Academiei, la 3 1 .III. 1 892. 5
In calitatea sa de ministru al instrucţiunii publice, " a luat mă
suri pentru extinderea reţelei şcolilor primare săteşti şi a şcolilor de
meserii, precum şi pentru atragerea învăţătorilor în munca de răspîn
dire a culturii in masele ţărăneşti". 6
Lui Spiru Haret îi datorăm liceul trifurcat de mai tîrziu. care
avea in cursul superior o secţie clasică, un a modernă şi una reală (Re
forma învăţămîntului secundar şi superior din 1 898). Tot lui Haret i
se datorează reforma învăţămîntului profesional din 1 899. Aceste re1 Gh. Adamescu,
Buc., voi. 1, p. 18-19.
2

Operele

lui

Spiru

C.

Haret,

Editura Cartea Românească.

Dicţionarul enciclopedic român, voi.

II, litera H, Editura politică, Buc., 1 964.
Haret, Editura Cartea Românească,.

Dicţionarul

vol.

:l Gh. Adamescu, Operele lui Spiru C.
Buc., voi. 1 p. 22-23.
" Ibidem, p. 24 şi 30.
5 Ibidem p. 28-29.
6

Buc., 1 9114.

enciclopedic

rom4n,

2,
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Editura
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forme au adus o organizare unitară a î nvăţămîntului de cultură gene
rală, o orientare mai realistă şi o mai mare atenţie acordată ştiinţelor
naturii. 7
Spiru Haret, spre deosebire de alţii, a făcut politică cu scopul ca
odată ajuns cît mai in virful "piramidei" să poată introduce reformele
şi să ia măsurile de care ţara avea atunci nevoie .
Aşa a făcut în privinţa învăţămîntului cît şi pe linia ridicării
economice şi culturale a pop0rului, ridicare despre care el spunea că :
"una nu merge fără cealaltă". 8 Tocmai de aceea, începînd cu anul 1898,
Spiru H aret ia pe seama sa băncile pop!.1lare (instituţii de credit şi eco
nomie), 9 create în scopul sustinerii acelui "război pentru indepen
denţă" al ţăranilor, despre care vorbea Nicolae Iorga. 10
Cum s-a mai arătat, î n impunătoarea sa operă de ridicare a sa
tului românesc, Spiru Haret s-a sprijinit pe învăţători. Dintre cei mai
răsăriţi, cităm pe Dumitrescu-Bumbeşti din Gorj şi pe Dumitru 1. Bre
zeanu din Teişani - Prahova. I t
Cu Dumitrescu-Bumbeşti, Haret a venit în legătură . mai ales pe
tărîmul băncilor populare. Cu D. 1. Brezeanu însă şi-a încrucişat acti
vitatea, nu numai in domeniul economic ci şi în domeniul învăţămîn
tului şi culturii. Spiru Haret este acela care, neţinînd seamă că Bre
zeanu este sărac, apreciindu-i munca şi capacitatea, 1-a numit consilier
la Casa centrală a băncilo r populare, 12 l-a sprijinit in activitatea sa
culturală şi de învăţămînt.
Poate că într-o măsură, alegerea lui Brezeanu, în 1 90 6 , ca preşe
dinte al "Asociaţiei generale a î nvăţătorilor din România", se datoreşte
şi felului cum ştia Haret să impună pe cei de jos, care s-au dovedit a
fi demni de increderea poporului. 13
Că Haret a luptat pentru ri dicarea poporului, nu mai încape în
doială. Aceasta e dovedită atît de activitatea sa practică cît şi de cea
teoretică, concretizată în lucrări ca : ,,Chestiunea ţărănească " . Buc.,
1 905, Revista Convorbiri didactice" nr. 7
8 din august - septem
brie 1 900, Revista populară "Albina", "Liga Deşteptarea", revista cu
acelaşi nume şi altele.
-

O puternică probă, în această direcţie, o constituie învinuirea ce

i s-a adus că a provocat răscoalele din 1 907. 14

Vorbind de abuzurile trustului arendăşesc din Moldova, Haret
�mintea o represiune sîngeroasă în Bucureşti în 1 906 şi termina aşa :
7

Ibidem.
8 Gh. Adamescu,

Operele

lui

Spiru

Haret,

Editura Cartea Românească,

nuc., voi. I, p. 37.

9 Enciclopedia României,
1o
"Istoria românilor",

Jl.

11

N. Iorga,
"Curierul

23-24.

băncilor",

1 938, vol. IV, p. 639.
vol. X, p. 287.
Buc., Anul 1 şi 2, nr. 24-27,

mai-iunie

1905,

12

Ibidem.
"Răsplata muncii pentru învăţămînt, clasa 1-a (1902). (în original la fa
m i lia D. 1. Brezeanu-Teişani).
1" Gh. Adamescu, Operele lui Spiru C. Haret, Editura Cartea Românească,
1 luc., voi. I. p. 51-52.
13

10

-

c.
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"dacă a fost permis ca singele să stropească stradele capitalei pînă şi
in anul jubiliar, pietrele s-ar ridica singure să ne love_ască dacă am
tolera ca alt singe să mai plătească şi drepturile cîştigate ale lui Mochi
Fischer". 15
Haret este acuzat pînă şi în parlament de către unii deputaţi ca
N. Filipescu : "Faţă de noi, poziţia acestui primejdios sectar e foarte
n etedă. Prin manifestările sale incendiare din timpul răscoalelor, d.
Haret poate avea pe conştiinţă uciderea a mii de ţărani. După infor
maţiunile noastre, d . Haret continuă şi azi pe sub mînă aceiaşi politică
subversivă şi se pregăteşte pentru noi răscoale". 16
Pentru edificare, amintim articolul din ziarul "Universul" anul
iXXV, nr. 89 din 1 .IV. 1907, p. 2, unde se relatează despre percheziţia
ce a făcut în Jud. Prahova, lui C. Ionescu - Lungu (fost preşedinte al
, .Asociaţiei generale a învăţătorilor din România"), şeful siguranţei
(Romulus Voinescu), care a confiscat peste 15 broşuri, intre care şi
"Chestiunea ţărănească" a lui Haret şi discursuri ale lui V. G . Mortun ,
toate acestea fiind considerate material incendiar.
Spiru Haret este învinuit cu atît mai mult, cu cit şi celălalt adept
al său, D. I. Brezeanu (atunci preşedinte al Asociaţiei generale a învă
ţătorilor din România). bănuit ca instigator la răscoală, este anchetat,
de către parchet, aşa cum se arată în ziarul "Universul" anul XXV,
nr. 100, din 1 2.IV. 1907, 17 în care citim : "Parchetul va cerceta pe dom
nii învăţători D. Brezeanu din Teişani şi Cristu Atanasiu , cumnat cu
d. Ionescu - Lungu, contra cărora sînt indicii că fac parte din asociaţia
1,ărănească secretă". 18
D. I . Brezeanu a văzut pentru prima dată pe Spiru Haret, în anul
şcolar 1 8 8 7 - 1888, cind acesta a inspectat Şcoala normală Carol I din
Bucureşti în calitatea ce avea atunci de Secretar general al Ministerului
Instrucţiunii Publice. Despre această întîlnire cu viitorul mare ministru ,
Brezeanu mărturiseşte- : , .Ne-a inspirat simpatie şi respect". 1 9
A doua oară l-a cunoscut pe Haret ministru , în ziua de 23.1II. 1903,
cind i-a vizitat şcoala din Teişani (Prahova) şi Banca populară "Telea
jenul" din Homorîciu. 20 Legat de această vizită, în mărturiile autobio
grafice lăsate de Brezeanu, citim : "A rămas mulţumit la şcoală în
Teişani, şi multă vreme apoi îmi pomenea şi mă întreba despre "Socie
tatea filantropică - culturală Sirius", înainte mergătoarea eforiilor
şcolare de mai tîrziu, pentru care mi-a dat atunci 20 lei ca să-I înscriu
ca membru ; dar scopul pentru care venise - după cum ib-a dovedit
mai tîrziu - era să vadă mersul băncii populare Teleajenul din
Homorîciu " .
,.Acolo s-a oprit în special şi cu mult interes. asupra stării econo
mice a satelor şi asupra folosului ce poate aduce banca pentm înflori
rea regiunii".
15

IG

Ibidem.
Ibidem.

17 "Flamura Prahovei" , seria a II-a, anul XIX, Nr. 4579 din 4.XI. 1966.
I n manuscris la familia D. 1. Brezeanu-Teişani.

18
19

20

Ibidem.
Ibidem.
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·

Dumitru Brezeanu-Teişani

"De atunci ne-am văzut de multe ori şi am schimbat multe scri
sori intre noi " , glăsueşte mai departe Brezeanu.
Şi acum cuvintele lui Spint Haret dintr-o conversaţie cu mai sus
amintitul Brezeanu : "Aveţi duşmani mulţi, domnule Brezeanu, dv. în
văţătorii, duşmani interesaţi şi bine înarmaţi . Fiţi prudenţi şi n u d aţi
înapoi, căci opera de deşteptare a poporului şi de îmbunătăţire a tra
iului este cea mai acută _şi mai de seamă operă naţională ce se face".
"Nimic mai greu decît să ridici moralul unei armate, pe care n-ai
cu ce o hrăni. Î nvăţătorii stau rău materialiceşte şi mie nu mi se pun
mijloace la dispoziţie, ca să le îmbunătăţesc starea. Sînt mulţi, ţara
săracă. Mi-i teamă să nu se încurce în socotelile băncilor populare.
Daţi-le grije !" 2 1
21

In manuscris la familia D. I. Brezeanu-Teişani.
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Despre băncile populare Spiru Haret aflase într-un timp că unele
cad. Socoteala lui era însă următoarea : "una cade, două se ridică ; ni
velul creşte" 22 Dacă se întîmpla să nu poată aştepta pe cineva căruia
ii acordase audienţă, Haret îi scria îndată şi-i fixa altă zi. Un exemplu
este şi scrisoarea ce urmează :"
"Stimate Domnule Brezeanu,
Te rog să mă ierţi că vinerea
trecută afacerile m-au împiedecat
să fiu întors în Bucureşti la vreme
ca să mă poţi găsi.
Cînd vei fi să mai vii la Consiliu,
mai încearcă. Sper că mă vei găsi.

Haret"
Este bine cunoscută strădania sa pentru înfiinţarea bibliotecilor
populare. Pentru unele a contribuit personal. Iată cazul bibliotecii de
la Homorîciu.

�
""'

y t. J.

,kv\A\ t�t.

Scrisoarea lui
22

Haret către Brezeanu

din 9

In original la familia D. 1. Brezeanu-Tei şm
: i.
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noiembrie

1911

Bucureşti 9 noiembrie 1 9 1 1 .
"Stimate Domnule Brezeanu,
"Azi sau mâni expediez la adresa D-tale vre-o
două sau trei pachete cu cărţi pentru biblioteca
populară Teleajenul.
Dupe ce le vei primi, te rog să-mi dai un
cuvint de înştiinţare, arătîndu-mi cîte anume
pachete ai primit.
Al D-tale

Haret"

Acestei biblioteci infiinţată cu multă trudă, la banca "Teleaje
nul" din Homoriciu, D. 1. Brezeanu îi dăduse numele lui Spiru Haret
şi o inzestrase cit mai bine, ca să poată fi folosită de popor.
"Nimeni n-a iubit pe ţărani in ţara aceasta mai mult şi mai sincer
ca Haret şi nimeni n-a pus la ordinea zilei mai îndrăzneţ şi mai serios
ca el chestia ţărănească".
Scrisoarea 23 ce urmează ne scuteşte de orice comentariu în această
privinţă :
Bucureşti, 28 Aprilie 1 906.
"Stimate Domnule Brezeanu,
Scrisoarea D-tale mi-a produs şi părere de rău,
pentru necazurile ce ai avut D-ta in familie,
dar de altă parte şi bucurie, pentru bunele ştiri
ce-mi dai in privinţa mersului băncilor
populare, şi în deosebi a celor ce se fac in regiu
nea D-tale. In mijlocul supărărilor de toată
ziua pe care mi le fac ştirile ce am de pe aiurea
şi ruina atîtor lucruri bune ce erau începute, cind am cîte o scrisoare ca a D-tale,
mă mai face să prind curagiu .
Cele ce se petrec la administraţia centrală a
băncilor populare pe mine mă cam ingrijesc.
Mă tem că de-şi va băga politica coada acolo, va
fi vai de instituţie. Am şi eu incredere in
Duca : dar va putea oare rezista el singur ?
Trebuie însă luptat înainte, cu toată stăruinţa.
Am informaţii că în multe părţi cămătarii
au pus mîna pe băncile populare, intrind in ele şi
împrumutindu-se ei cu toţi banii ce intră, aşa
că cei nevoiaşi nu m ai găsesc nimic, cind le
trebuie. Manopera aceasta e favorizată şi de
sistemul ce au comitetele băncilor, de a preferi
să facă imprumuturile cele mari, pe cind, din
73

I bidem.
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Statutele Soc. Cooperative de credit şi economie
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contra, ar trebui să se dee preferinţă celor
mici. E de făcut ceva aici.
Ţi-urez spor şi curagiu la lucru. S-a
făcut bună treabă, dar mai este încă multă
de făcut.
Al D-tale devotat Haret"
Rîndurile de pînă acum im;lreptăţesc afirmaţiile unui alt mare
iubitor al poporului român, savantul Nicolae Iorga, care, în Istoria
Românilor vol. 1 0, p. 287, precizează : "Haret va ajunge, printr-o vastă
corespondenţă, plină de iubire, fără interes de club, prietenul lor de
fiecare zi" (al învăţătorilor, n.n.).
Că a fost aşa cum afirmă Nicolae Iorga, o putem doYedi în conti
nuare şi cu alte probe. Dăm una, şi anume participarea lui D . 1. Bre
zeanu, fiu de ţărani săraci din plaiul Teleajenului, la banchetul prin
care a fost sărbătorit Spiru Haret la 12 decembrie 1 9 1 1 , aşa cum ne-o
dovedeşte "Cartea de intrare la masa dată pentru sărbătorirea d-lui
Spiru Haret". 2t, Pe versa la această carte, îm·ăţătorul de Ia Teişani,
emoţionat şi entuziasmat, notează : 1 2.XII. 1 9 1 1 "Am luat parte la această
magnifică manifestare de dragoste către marele fost ministru Haret. Nu
a fost pină Ia aceasta o sărbătoare mai fn1moasă şi mai sinceră".
Dum. Brezeanu - Teişani
Comesenii din sala Liedertafel, din 1 9 1 1 , nu-şi puteau închipui,
că în anul următor, marele sărbătorit va pleca dintre cei vii. l'\u-şi pu
teau imagina acest lucn1, dar, era de aşteptat, căci, decenii în şir s-a
dăruit in întregime poporului român, pentru a cărui ridicare a lucrat
necontenit, încît în 1 9 1 2 era "foarte obosit", aşa cum spune Nicolae
Iorga la moartea acestuia.
Vasta şi fructuoasa activitate ce a desfăşurat fără preget dădea
posibilitatea lui Spiru Haret să afirme aproape de sfîrşitul vieţii : "Plec
din lume cu mulţumirea că nu am pierdut vremea şi că mi-am înde
plinit datoriile atît pe cît puteam să mi le îndeplinesc în împrejurările
in care am trăit şi in marginea puterilor mele fizice şi intelectuale.
Aceasta să fie şi mîngîierea acelor care m-au iubit şi care ,·or rămînea
după mine". 25
Ultimele 3 rînduri se referă mai ales la soţia s a, Ana Haret (fostă
Ana Popescu, originară din Buzău,) despre care in testamentul său din
8.1 . 1 9 10, precizează că : "a făcut tot de a putut ca să-mi asigure viaţă
liniştită şi mulţumită. 26
In incheiere dau cuvintele lui D. I. Brezeanu :
"Lui Haret nimeni şi nimic nu-i poate ştirbi din manre, pentru
că s-a înălţat prin muncă, prin cinste şi modestie ; a cftpătat respectul
prin bunătate şi a ajuns Ia glorie prin marea lui iubire de ţară şi de
popor". 27
:M N. Iorga, Pagini alese, Editura pentru literatură. Buc. 1 965, p. 41-42.
2.j Gh. Adamescu, Operele lui Spiru C. Haret, Editura Cartea român ească,
Buc., vctl. 1, p. 64.
2r. Ibidem, p. 63.
27 In manuscris la familia D. 1. Brezeanu-Teişani.
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA ORAŞULUI BREAZA
INCEPUTUL INVAŢAMINTULUI IN BRFAZA DE JOS (1856-1893)
N. 1. SIMACHE
M. E. STANCIOIU

Pe un încintător platou situat în dreapta sprinţarei Prahova, între
Cîmpina şi Comarnic, la o depărtare de 103 km de capitala ţării, sînt
presărate, ca nişte mărgăritare pe un covor verde, aşezările brezenilor.
In faţa ferestrelor, în straturi verzi, în ghivece de lut sau în cutii
de tablă, muşcate mari, roşii şi albe, îmbălsămează cu parfumul lor
aerul curat ce-ţi umple plămînii.
Lîn[ ă fiecare casă o livadă întinsă, acoperită cu meri, pruni, vi
:;.ini, nuci şi cireşi încărcaţi de roade bogate, dedesubtul cărora un covor
verde inrourat în fiecare dimineaţă.
Breaza este o aşezare urbană, staţiune climaterică, aşezată în
nordul judeţului Prahova, în plină zonă a dealurilor subcarpatice.
Păq_urile de mesteacăn, fag, stejar şi ulm ce îmbrăcau odinioară
cele doua versante ale Prahovei, au căzut de mult sub lovitura securilor
pentru a face loc cît mai mult păşunilor pentru turmele de oi şi vite
cornute, cît şi livezilor ce se întind pînă sus pe culmi, şi printre
care se mai văd şi astăzi pîlcuri de arbori, relicve ale pădurilor de odi
nioară.
Casele se risipesc pe pante, pe poieni şi livezi, sau sînt grupate
în lungul terasei ce însoţeşte apa Prahovei pe o lungime de 1 1 km.
dîndu-i aspectul unui adevărat "Cîmpulung prahovean".
Astfel, satele vecine, Nistoreşti, Frăsinet, Podul Corbului, Ograda,
Surdeşti şi Irimeşti se răsfiră printre copaci şi poieni pe dealurile din
jur, in timp ce Gura Beliei, Capul Cîmpului, Breaza de Sus, Breaza
de Jos, Podul Vadului şi Valea Tîrsei, se grupează în lungul ulucurilor
sau al teraselor, ocupînd o suprafaţă de 45 km2.
Solul fiind în bună parte argilo-calcaros şi nisipos, nu îngăduie
cultura cerealelor.
In afară de porumb, pe care locuitorii I-au semănat pe suprafeţe
mici, arborii fructiferi, şi mai ales prunii, merii şi perii au alcătuh din
vechi timpuri o bogăţie aleasă pentru locuitorii de aici.
Dacă masivul din nord-vest al munţilor Bucegi a constituit un
zid în calea vînturilor din nord şi nord-est, apele I-au ferăstruit
153
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Fig.

nreaza. Pîlr de mesteceni

Fig. 2. Valea Beliei
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în voie, consti tuind o mulţime de pasuri sau trecători, adevărate
porţi larg deschise, canale de scurgere a populaţiei din nord in sud,
şi invers.
Prin aceste ade\·ărate coridoare, s-au perindat, de-a lungul vremii ,
numeroase valuri de populaţie rom<inească ce descalecă pe versantul
sudic al Meridionalilor, înjghebind temeinice aşezări de sine stătătoare,
alături de cele existente, ,.pămintene". 1
De nu se mai ştie cind, pasul mărunt al turmelor de oi a bătut
drumul îngust prin inima codrilor, sau pe malurile şerpuite ale Pra
hovei, către cîmpiile din sud.

Fig. 3 . 13reaza

Cătunul Surdeşti

Mii de păstori de ,.dincolo", se îndreptau spre colinele mindre din
sud : veneau primăvara şi se întorceau toamna, iar la fiecare întoarcere
rămîneau mulţi dintre ei pe aceste plaiuri indrăgite pentru bogăţia pă
şunilor.
Coborau cu oile in căutare de hrană, fiind cunoscuţi sub numele
de "mocani" din toată Ţara Dîrsei şi a Făgăraşului, sau fugiţi de urgia
jugului feudal, mai apăsător acolo ca dincoace de munte.
Veneau în număr destul de mare şi se aşezau cu deosebire in
partea de nord a judeţelor Buzău, Praho\·a şi Dîmboviţa 2.
Tradiţia populară, cu toate Yariantele pe care ni le poate înfăţişa
o legendă transmisă oral din generaţie în generaţie, reţine ca interne1 N I. Simache. Contrilmţii la monografia satelor Poseşti, Rîncezi şi Nuc
Muzeul de istorie al j u d . l'ruhova.
2 Ibidem.
..

şoara,
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ietor al satului Breaza, pe unul din miile de păstori care... "plăcîn
du-i poziţiunea şi avînd păşune îndeajuns, s-a hotărît să rămîie aci
pentru totdeauna. Intr-o dimineaţă, soţia păstorului, punind pe foc
laptele muls de la oi spre a-l închega, adoarme în jurul focului, laptele
se umflă, dă în foc şi o atinge şi pe păstoriţă pe obraz, şi-i lasă nişte
semne pe faţă" 3.
O altă variantă spune că. .. "păstoriţa, fată de o rară frumuseţe,
avea în cosiţele-i negre o şuviţă de păr alb, şi că era îndrăgostită de un
schimnic tînăr şi frumos, un fost haiduc, pentru care doinea din fluie
rul său de răsunau v'lile" "·
Legenda ciobanului descălecător nu poate să-şi aibă izvorul doar
într-o simplă şi neînsemnată imaginaţie a unui anonim.
Cine va fi pus temelia acestui sat Breaza, nimeni nu mai poate şti
astăzi. Legenda aceasta simplă însă, urmă a filonului folcloric ce
leagă sufletele atîtor generaţii şi pe care şi-au transmis-o ca pe un dar
din generaţie în generaţie, face să iasă în lumină originea păstoral-ar
delenească a primilor locuitori, lucru confirmat şi de unele mărturii
octogenare, iar unele aproape centenare, care şi-au spus din tată în
fiu, că brezenii - primii locuitori - sînt descălecaţi din Ardeal.
Nu:;-,,ele de familie ce-l au mulţi locuitori ca : Aldea, Vrabie, Gai
băr, Şovăială, Solomon, Focşeneanu, Mănoiu şi Ungureanu, nume ce se
întîlnesc destul de frecvent în părţile Sîmbetei, Branului, Săcele şi în
mai toată Ţara Bîrsei şi Făgăraşului, vin parcă anume să întregească
afirmaţia legendară.
S-a născut oare frumoasa aşezare din umilele colibe de lîngă ţarcu
rile în care zburdau mieii şi mioarele ?
Lucrul este cu putinţă, şi cu atît mai mult cînd argumentele, chiat·
multe la număr, pledează în favoarea celor ce-şi manifestau dorinţa de
a căuta satului Breaza, obîrşii mai îndepărtate şi mai plăcute decît
gustul zerului în care ciobanul descălecător pe această vatră, îşi spăla
cămaşa.
Numele "Focşeneanu", atribuit multor familii din oraşul de azi,
ne spune că sînt descălecaţi din satul "Focşa", de lîngă Breaza de
Făgăraş.
Despre acestă dislocare a populaţiei de "dincolo", aşezată prin
aceste locuri , ne vorbeş� cu destulă convingere şi portul naţional, care
într-un început era cel "mocănesc" , şi care datorită climei şi influien
ţei de peste munte, a suferit unele modificări.
Portul femenin cunoaşte două variante net deosebite : cel zis "mo
cănesc" , mai vechi, şi cel mai nou, cunoscut sub numele de "costum de
Breaza" 5.
Referitor la topicul "Breaza" , toponimia românească reliefează
faptul că şi-ar avea origina în cuvîntul slav , .breaza" 6, care în tradu
cere românească ar însemna mesteacăn - pădure de mesteceni.
3

Marele dicţionar geografic al României.

Ed. 18[)8.

" C. N. Carpen, Pe urmele Mioriţei. Ed.. 1968, p. 64.
6 N. I. Simache,

Muzeul de artă populară din Valea Superioară a Prahovei.

6 I. Iordan, Nume de locuri româneşti. Ed. Acad. Ed. 1952, p. 58 ..
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Fig. 4. Vedere spre Dealul Sinoiul

Fig. 5. Breaza. Moară pe Prahova.
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De aceeaşi părere sint mai mulţi cercetători de toponimie, ŞI lpo
t.eza este cea mai verosimilă, confirmîndu-se şi prin existenţa unor
pîlcuri de mesteceni ce se mai intilnesc şi astăzi in partea de nord şi
vest a localităţii, relicve ale mestecăni�ului de odinioară.
Documentar, satul Breaza este atestat în anul 1510, printr-un
hrisov emis de cancelaria statului feudal Ţara Românească, în prima
decadă a veacului al XVI-lea, în nemea domniei lui Vlad cel Tînăr
Vlăduţ (februarie 1 5 1 0 - ianuarie 1 5 1 2), care ... dăruieşte acest hrisov
al domniei mele lui Jupan Neagoe al lui Drăghici cu fiii lui ori cîţi îi

Fig. 6. Casa lui. C. Vasilescu

va lăsa Dumnezeu, sau fii sau fiice şi nepoţilor lui ... ca să le fie satele
anume : Mărginenii toţi... Filipeştii toţi . . . Băneştii toţi... şi Breaza toată,
cu muntele ei de la Florei şi de la Negraşi . . .
D e aceea le-am dat ş i domnia mea c a s ă l e fie acele toate mai sus
zise sate şi ţigani de ocină şi de ohabă, lor şi fiilor lor şi nepoţilor ş i
strănepoţilor lor şi de nimeni neatins după spusa domniei mele ...
Şi eu Oancea am scris în cetatea de scaun Bucureşti, luna mai.
27 zile, în anul 7 0 1 8 ( 1 5 1 0).
Io Vlad Voievod, din mila lui Dumnezeu domn 7•
Iată deci că acum 461 ele ani, Breaza exista ca sat şi este întăr�tă
"de bună voie" , fără intervenţia unei presiuni elin afară, lui Jupan

vol. J

7 Documente privind istoria
1 501-1525. Doc. n :·. 36.

României.

Veacul
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XVI.

B.

Ţara româneasc4.

Neagoe al lui Drăghici, boier din Mărgineni, printr-un hrisov prin care
sînt întărite drepturile feudalului asupra proprietăţilor funciare.
Documentul indică cu certitudine că Breaza era un sat care avea
în stăpînire munţii Floreiul şi Negraş u l , folosiţi în exclusivitate
pentru păşunatul turmelor de oi şi vite cornute.
Intărind ocinile feudalilor, domnia precizează î n mai toate hri
soavele emise că. .. "de aceea le-am dat şi domnia mea că să le fie acele
toate mai sus zise sate şi ţigani de ocină şi de ohabă . . . " .
Prezenţa acestei clauze in document, constituie garanţia dată de
domn in calitatea sa de stăpîn suprem al pămîntului.
Cind Vlad cel Tînăr a dat acest hrisov în ziua de 27 mai 1 5 1 0, î n
care se pomeneşte pentru prima dată numele satului Breaza, înseamnă
că el a găsit aici o aşezare mai veche denumită astfel.
Hrisovul nu este un act de naştere, ci unul de danie, deci satul
Brcaza are o vechime mult mai mare, origina pierzîndu-se in negura
\Temii.
Iată deci, cum de-a lungul Prahovei , pe care circulau din vechi
timpuri, turme, şi apoi călători şi mărfuri, la ieşirea dintre munţi, pe
vechile terase, s-a dezvoltat de timpuriu, o puternică aşezare ce a pri
mit numele de la flora existentă în această zonă, şi care dintr-un ince
put are un rost bine definit, fiind vreme îndelungată primul popas pen
tru aceşti păstori bîrsani care cutreierau munţii din împrejurimi şi
unde se făcea tunsul oilor, plătindu-se la ieşire vama linii de 40 de
bani pentru vechea măsură a poverii.
Poziţia sa geografică în valea superioară a Praho\·ci, la ieşirea din
munţi, îi aduce şi o altă funcţiune , fiin d şi locul de vămuire a mărfurilor
braşoveneşti , fapt scos la iveală şi de harta tipărită în 1 5 :32 la Basel, de
J ohann Honterus ( 1 4 9 8- 1 549), unde Breaza apare printre vămile Ţării
Româneşti şi unde se mai î ntîlneşte menţiunea aşa cum precizează şi
Dionisie Fotino în Istoria generală a � Daciei ( 1 8 1 9) , că plaiul acesta are
nouă poteci de trecere spre Transilvania, şi anume :

1 . Pe la satul Breaza prin muntele Gurguiata,
2. Pe la mănăstirea Sinaia prin muntele Furnica,

3 . Pe
4. Pe
5. Pe
6. Pe
7. Pe
8. Pe
9. Pe

la
la
la
la
la
la
la

Comarnic prin muntele Gîrbova,
Secăria prin muntele Steiasa,
Teşila prin muntele Pisopu,
Trăistieni prin muntele Ojogu,
Posada prin Parakle,
Kăşeria de pe poduri prin Muşiţa,
Teşila prin Doftana.

Iată deci că marfa braşoveană, fie că se cobora pe drumul princi
pal de pe apa Prahovei, fie pe unele din potecile laterale, ajungea la
locul de vămuire, de aici de la Breaza 9,
In anul 1 84 2 1 0, domnitorul Gheorghe Bibescu ( 1 842- 1 848) mută
vama de la Breaza la Posada, şi apoi la Valea Rîşnoa\·ei la Predeal.

�- C. Ştefănescu, Valea Prahovei
9

Ibidem

-

ghid.

Duc. 1968, p. 37.
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Este simnificativ faptul, că spre deosebire de alte ţinuturi, in
zona Cîmpina - Breaza - Comarnic, portul şi obiceiurile ce reflectă,
cu multă autenticitate, originea pastorală a locuitorilor, s-au păstrat
pînă în zilele noastre.
Breaza a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri ca unul din
cele mai însemnate centre de meşteşugari săteşti ; doagele, butoaiele,
ciubărele , putinile, doniţele şi alte vase cu incrustaţii au făcut faima
tîrgurilor de altădată.
In 1 6 1 7, ianuarie 7, Jitelniţa Maria, fiica Jupanului Staico din
Bucov, vinde moşia Breaza... "Apoi, atunci dacă a văzut Jitelniţa Maria
pe capul ei atîta răutate şi nevoie şi ea n-a putut să biruie , şi s-a intoc
mit de a ei bună voie cu Jupan Ghinea, mai sus spus, de a vinde părţile
ei de ocină şi din satele mai sus spuse, î nsă satul Breaza l-a dat tot, pen
tru 1 30 de galbeni gata, asemenea din sat din Gurguiaţi toată partea
ei, pentru 140 galbeni gata şi din Filipeşti toată partea ei, pentru 1 30
de galbeni gata însă cu toţi vecinii, cîţi vor fi din aceste părţi de sate
mai sus zise ...
Şi eu N egoe logofăt, am scris repede în cetatea Tîrgovişte, luna
ianuarie 7 zile, curgători în anul 7 1 25 ( 1 6 1 7).
Io Alexandru Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn" 1 1 •
Documentul precizează în continuare că ... "aceste sate care au
fost mai sus zise, ele au fost vechi şi drepte ocine şi de moştenire a Ji
telniţei Maria, mai sus zisa, de la părinţii ei de moşie şi de stră
moşie . . . " 12.
Documentele precizează limpede că este vorba de "ocină" , termen
care înseamnă proprietate ereditară, moştenită de la părinţi, şi pe care
proprietarul (boierul) era liber s-o vîndă, s-o lase moştenire sau s-o dă
ruiască. De subliniat că partea din valea superioară a Prahovei, a ve
cniului ţinut de la Cîmpina, Breaza, Comarnic, constituie un tot
organic ; satele au progresat la fel, s-au susţinut reciproc în trecut ca
şi în prezent, iar din mijlocul lor s-au ridicat Cîmpina şi apoi Breaza.
Ocupaţia principală a locuitorilor a fost păstoritul.
Ca urmare a intensificării comerţului, Breaza creşte ca număr de
locuitori, datorită descălecărilor ulterioare în lungul terasei, unde omul
s-a întins cu aşezarea lui , nepărăsind drumul comercial al Braşovului,
ci apropiindu-se de el şi luînd parte activă la avantajele ce i le oferea
zilnic şi în mod sigur 13 şi întemeiind cu timpul un al doilea sat, lîngă
cel vechi, Breaza cea nouă, sau "de jos" .
Vechimea celor două aşezări Breaza de Sus şi Breaza de Jos, mai
este atestată destul de amplu şi prin existenţa fundaţiilor religioase.
Pisania bisericii din Breaza de Sus ne spune că : "Această sfîntă
şi dumnezeiască biserică se cinsteşte cu hramul Sf. Nicolae, şi s-a zidit
din temelie şi s-au înfrumuseţat cu zugrăveală după cum se vede, în
1°

C. Ştefănescu, Valea Prahovei, ghid, Bucureşti , 1968, p. 37.
Documente privind istoria României. Veacul XVII. Vol. III
Documentul nr. 69.
11

12
13

Ibidem.

Stoica Teodorescu, Monografia oraşului Cimpina. Ed. 1924.
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1616-1620.

zilele prea înălţatului Domn Ion Alexandru Ipsilante Voievod de robii
lui Dumnezeu : Popa !van, duhovnic ot Breaza, presbita Stanca, . . . Popa
Moldoveanu, Simioana,
Mihai, Nicolae Frincu, Istrate, Rada, Radu
Hadu, Anghela. Noiembrie 1 5- 1 777".
In Breaza de Jos, pisania mărturiseşte că "Această sfîntă şi dum
nezeiască biserică ce se prăsnuieşte cu hramul Sf. Gheorghe, s-a zidit
din temelie în zilele lui Grigore Dimitrie Ghica Voievod, cu osteneala
şi cheltuiala dumnealui Slugerului Nicolae Saegiu, şi împodobită prin
alergarea părintelui Popa Staico Duhovnicul la 1830, iulie 23".
Dezvoltarea producţiei de mărfuri în marile centre meşteşugăreşti
ardelene, are ca urmare intensificarea schimbului de mărfuri de o parte
şi de alta a Carpaţilor.
Intensul trafic comercial şi legătura cu marile centre economice
şi culturale determină şi un flux de idei înnoitoare. Cărturari, dascăli,
pictori şi sculptori trec de peste munte şi din alte colţuri de ţară, şi
alături de cei existenţi, îşi încep acţiunea de luminare, făcînd ca
Ploieştii să aibă o veche şcoală normală.
După anul revoluţionar 1 848, şcolile ce luaseră fiinţă, conform
prevederilor Regulamentului Organic, îşi încetează activitatea pe mo
tivul că lăsaseră să pătrundă idei prea liberale şi mult prea patriotice,
iar o parte din învăţătorii săteşti participaseră la revoluţie 14.
Ajuns din nou în 1850, membru al Comisiei tehnice la Direcţiunea
lucrărilor publice, Petrache Poenaru manifesta o tot mai mare dorinţă
pentru a deschide şcoli în toate satele ţării.
Aceste idei deschizătoare de drumuri luminoase, propagate cu
energie şi patriotism de Gh. Lazăr, Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru
şi alţii, găsesc teren fertil în anul 1 856, cînd în Breaza de Jos, şi după
exemplul celei din Breaza de Sus (1 850), ia fiinţă o şcoală de fete şi
una de băieţi.
Manifestîndu-şi o deosebită dragoste pentru luminarea copiilor
locuitorilor de aici, şi avind la dispoziţie localul primăriei vechi din
Breaza de Jos, Constantin Popescu "duhovnicu ot satu Breaza", cu
noscut în mijlocul locuitorilor şi sub numele atît de familiar de popa
"Din" (1 800-1870), pune bazele unei şcoli de fete şi de băieţi în anul 1 856.
Documentele, care pentru o perioadă lipsesc, sint înlocuite cu
unele mărturii de la persoane de vîrstă octogenară, iar altele aproape
centenare, cît şi cu ştiri transmise unor foşti elevi şi învăţători. Ele
pun în lumină greutăţile, înlesnindu-se calea spre înfăţişarea ta
bloului de început al şcolii , cît şi a metodelor pedagogice folosite, în
cele două şcoli, de fete şi de băieţi, din Breaza de Jos.
De la foştii învăţători la această şcoală, de la Niţă şi Constantin
Preoteasa, de vîrstă aproape centenară (96 ani), primim ştirea că elevii
m ai mari şi mai buni la învăţătură, învăţau pe cei ce asimilau mai
greoi, şi chiar întreaga clasă.
H

11

-

Din istoria pedagogiei româneşti. Edit. did. şi pedagogică, 1957.
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Fig. 7. Incredintare
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Clasele sînt supravegheate, şi învaţă chiar, sub directa conducere
a unui sedator (elevii se învăţau unul pe altul după metoda alilodidac
tică, adică metoda Lancaster, combinată cu tabelele de litere tipărite).
Acelaşi Niţă Preoteasa, ne mărturiseşte că reţine de la părinţii
săi, cum că elevii erau aşezaţi pe trei bănci dispuse împrejurul sălii de
clasă, şi ascultau cu luare aminte îndrumările lui Constantin Popescu
(popa Din), ce stătea cu nuieluşa în mînă la o masă aşezată în faţa ca
reului de scaune.
Ore în şir stăteau pe aceste bănci şi murmurau lecţiile de religie
pe care le memorau, iar sîmbăta, dumineca sau cu prilejul unei alte
�ărbători de ordin religios, erau duşi la biserică, unde ascultau cu aceeaşi
l uare aminte, slujba aceluiaşi învăţător, preotul Comstantin Popescu .
Aceleaşi mărturii demne de luat în seamă, alături ş i de altele, vin
să ne confirme că într-un început şcoala folosea ca local clădirea pri
măriei vech i, care era situată în partea de sud a noului local de primă
rie din Breaza de Jos.
Clădirea ce ţinea loc de şcoală şi-n acelaşi timp şi de primărie, era
construită din bîrne, în stilul caselor vechi din Breaza, şi avea trei ca
mere, din care două erau destinate şcolilor de fete şi băieţi, iar cea de-a
treia cameră folosea ca birou pentru consiliul comunal.
Mărturia se confirmă şi prin însemnarea medicului de plai, care
notează că ... "apa de băut pentru copii se serveşte dintr-o singură do
niţă l a o sută de copii, şi tot aceeaşi doniţă serveşte şi la primărie" 16•
Localul nu era proprietatea comunei, ci aşa cum şi mărturiile con
firmă, a fost averea moşneanului Niţă Stănescu, care ne mai pu
tîndu-şi plăti dările, pe care le avea către autorităţile fiscale ale vremii,
pierde una din cele trei proprietăţi de care dispunea.
Incepind cu anul 1 860, documentele de care dispunem sînt ceva
mai darnice, confirmîndu-ne faptul că intre anii 1 860 - 1 865, funcţio
nează ca învăţător al celor două şcoli - de fete şi de băieţi - fiul pri
mului învăţător şi fondator, David C. Popescu, născut în Breaza de Sus
în anul 1825. 17
Invăţătorul David C. Popescu se căsătoreşte cu Stanca, fiica moş
neanului Balea din cătunul Gura Beliei, din a căror căsătorie au rezul
tat opt copii, printre care şi viitorul învăţător, Samson D. Popescu.
Cine a mai funcţionat la aceste două şcoli şi ce progrese vor fi
făcut între anii 1865 - 1 8 70, nu se mai ştie azi şi nici documentele nu
se învrednicesc să facă mai multă lumină.
Abia la 1 decembrie 1 870 este transferat, în baza ordinului nr. 355,
emis de Revizoratul şcolar al judeţului Prahova, învăţătorul Ion Şte
fănescu, fiul lui Ştefan Ionescu Sachelarie, din comuna Breaza de Jos.
Ion Ştefănescu, începe şcoala primară în anul 1 858, la şcoala din
Breaza de Sus, unde învaţă clasa 1 şi a II-a cu învăţătorul Ioniţă Conts

Prefectura judeţului Prahova, Dosarul nr. 78/1867, p. 20.
de inspecţie specială, volumul

16 Arhivele şcolii Breaza de Jos. Registrul
I/1893, p. 5.
17 Ibidem. Dosarul numărul 1/865. p. 1.
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stantinescu, iar clasa a III-a şi a IV-a le învaţă la Şcoala Domnească din
Ploieşti.
ln anul 1862 susţine examenul de admitere la Seminarul Central
din Bucureşti, pe care-I absolvă în anul 1869, şi tot acum îşi dă echi
valenta la Şcoala pregătitoare de îm·ăţători din Ploieşti.
Trece cu succes acest examen, şi la 1 septembrie 1 869 este numit
î r1văţător la Şcoala primară în comuna Comarnic, unde funcţionează ca
diriginte al acestei şcoli rurale pînă la 1 septembrie 1 8 70, cînd este
transferat în funcţia de diriginte al şcolii rurale de băieţi din comuna
lui natală, Breaza de Jos.
Vine de la Comarnic şi aduce cu sine şi condica de prezenţă pe
anul şcoiar 1 869 - 1 8 70, din care rezultă că " . . . deşi în această zi la
orele 8,30, m-am prezentat la şcoala acestei comune, Breaza de Jos,
conform ordinului domnului revizor şcolar nr. 355, spre a începe cursul
lecţiunilor, cu toate acestea nu s-au inceput pînă la 7 ale curentei , din
cauza neglijenţei onor, pri mării, nefiind sobe şi cele necesare în şcoală,
cu toate că vă înştiinţasem prin adresele nr. 1 7 şi 1 8" lR.
Animat de dorinţa de a contribui la luminarea tinerei generaţii
din comuna natală, învăţătorul Ion Ştefănescu întreprinde acţiuni ener
gice pe lîngă autorităţile locale, în scopul construirii unui nou local de
.şcoală, corespunzător cerinţelor moderne de atunci.
Ca urmare a unui lung şi nei ntrerupt şir de adrese trimise auto
rităţilor locale, acestea din urmă contractează construcţia viitorului
local, care este dat în folosinţă abia în anul 1 885 HJ, şi este situat pe
malul drept al văii Cacova, mai precis, la intersecţia acesteia cu şo
seaua naţională Bucureşti - Braşov.
Odată terminată construcţia acestui local, acelaşi diriginte stă
ruie, în continuare, să i se pună la dispoziţie grădina din faţa acestui
nou local.
Insistă, şi reuşeşte ca în ziua de 12 iunie 18 72, să convoace în şe
dinţă extraordinară Consiliul comunal, cu care prilej îi sint repartizate
şase părjini pentru curtea localului, necesare exerciţiilor militare, intro
duse în urma deciziei Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice
nr. 302, şi şase prăjini pentru deprinderea elevilor la "operaţ.iunile
agricole" conform ordinului Prefecturii judeţului Prahova nr. 2351 din
1 870, prin care sînt luate măsuri de a se forma pe lîngă fiecare şcoală
cîte o curte şi o grădină împrejmuită.
ln urma şedinţei Consiliului comunal, prezidată de primarul
Gheorghe Andrei şi de notarul Ion Iliescu, se aprobă propunerile făcute,
îndeplinind prin aceasta dorinţa tînărului î nvăţător.
Cînd a cerut această suprafaţă, î nvăţătorul a avut în vedere fap1 ul că la această şcoală sînt chemaţi să înveţe şi copiii din cătunele
Valea Tirsei (cătunul Surdeşti aparţinea de Breaza de Sus), Ograda,
Irimesti si Podul Vadului , cătune aferente teritoriului administrativ
al co � un�i Breazza de Jos, şi care la un loc totalizau peste 400 elevi 20•
18
19

20
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Fig.

8. Zi

de tirg in Breaza

Fig. 9. Hora la "Nea Lache"
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Fig. 10.

Alături de această clădire se ridica altădată localul vechi ce ţinea loc de
primărie şi şcoală

Fig.

11.

Localul modern de şcoală din 1885
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Fig.

12.

Localul nou al şcolii de azi din Breaza de Jos

Şcoala de fete funcţionează paralel cu cea de băieţi, folosind ace
laşi local, dar documentele nu ne dezvăluie decit că în anul 1 875 era
învăţător Ion Niculescu, despre a cărui activitate didactică nu ştim
mai nimic.
Astfel, dintr-un document ce ni s-a păstrat, desprindem faptul
că pe atunci nu erau matricole şcolare, deci nu putem şti mare lucru
privind progresele celor două şcoli, numărul mare sau mic de elevi ce
le frecventau 2 1 .
ln noiembrie 1 873, î nvăţătorul Ion Ştefănescu face cunoscut Re
vizoratului şcolar că " . . . după cum cunoaşteţi şi domnia voastră, şcoala
din această comună n-a funcţionat în acest an din cauză că localul şcolii
n-a fost terminat, - domnul primar din mai multe cauze particulare,
r:..u voieşte a-mi atesta statul -- cauza nefuncţionării cunoaşteţi şi dom
nia voastră, că nu este din mine, ci tot din autoritatea locală, care n-a
executat condiţiunile contractului,
i-am adus mai multe invitaţiuni
şi n-a luat consecinţe. Pentru care cu respect supun la cunoştinţa dum
neavoastră cele cuvenite". 22
21 Ibidem. Dosarul nr . 1/1865,
22 Ibidem. Dosarul nr. 3/1873,
.

p.
p.

1.
1.
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Fig. 13. Invăţătorul
David C. Popescu cu familia sa.

Fig.

14.

Jnvăţătorul Ion Ştefănescu

In zilele de 14 şi 15 martie 1 8 77, învăţătorul Ion Ştefănescu este
chemat la Revizoratul şcolar, aşa cum rezultă din documente, iar şcoala
funcţionează sub conducerea monitorului general. 23
Abia în anul şcolar 1884 - 1 885, documentele incep să ne dezvă
luie mai multe amănunte, făcînd chiar lumină în viaţa celor două şcoli.
La finele acestui an şcolar, învăţătorul Ion Ştefănescu comunica
următoarea situaţie statistică :
Clasa

Clasa

1

a I I -a

a I I I -a

45

14

12

C l asa

Şcoa l a dl' b ă i l• \ i

Clasa

a

I V-a

7

In raportul său, învăţătorul face cunoscut că la tradiţionala ser
bare de sfîrşit de an, participau, pe lîngă părinţii elevilor, autorităţile
locale cît şi principii Bibescu şi Brîncoveanu, în calitate de proprietari
ai moşiei, iar. N. Schender, în calitate de arendaş.
Abia la finele anului şcolar 1 885 - 1 886, acelaşi învăţător face
cunoscut forurilor superioare că şcoala acestei comune este în bună stare,
23

Ibidem. Dosarul nr. 5/1876, p. 9.
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şi că localul este proprietatea comunei, fiind frecventat de 85 de elevi,
din totalul de 1 20, cu virsta legitimă de şcoală, divizaţi in patru clase,
astfel :
Clasa

Clasa

Clasa

1

a I l -a

a I I I-a

a IV-a

56

18

7

C l asa

Şcoa l a de băieţi

5

Un număr de 34 elevi nu au frecventat şcoala din cauza părinţilor,
care-i reţin la diferite lucrări agricole.
La 26 noiembrie 1 886, Petre Chiţianescu, învăţător la şcoala mixtă
primară din cătunul Azuga, comuna Predeal, trimite două dovezi, prin
care confirmă că a primit două manuale de Istoria românilor, de la
şcoala de băieţi din Breaza de Jos, al cărei î nvăţător este numit şi pre
şedinte al conferinţelor învăţătoreşti . 2r.
La 1 2 octombrie 1 887, 1. Dinulescu, învăţătorul şcolii primare din
comuna Brebu, cere şcolii de centru (Breaza de Jos) un număr de 9 ma
nuale de Istoria românilor, partea I şi 8 partea a II-a, după numărul de
elevi ce frecventează această şcoală. 25
!n 1 888, mai 1 5, acelaşi învăţător intervine cu aceeaşi energie pe
lîngă autorităţile locale, spre a aduce pe cei 1 7 elevi la şcoală, şi insistă,
in continuare, a le pune in vedere şi apoi să fie amendaţi cu cîte 10 bani
pe zi, conform articolului 34 din Legea Instrucţiunii Publice, şi să-i
avertizeze că dacă mai continuă cu absenţele, vor rămîne repetenţi, şi
li se va aplica o amendă îndoită, adică 20 bani pe zi. 26
Fără a cunoaşte motivele, la 2 martie 1890, învăţătorul diriginte
al acestei şcoli solicită un concediu de 8 zile începînd cu ziua de 26 fe
bruarie, concediu pe care Revizoratul şcolar i-l aprobă cu condiţiunea
de a fi suplinit de Eremia Ionescu. 27
La finele anului şcolar 1 889 - 1 890, dirigintele acestei şcoli co
munică că şcoala a fost frecventată de 57 de elevi, din 72 înscrişi, di
vizaţi de data aceasta în cinci clase, astfel :
Clasa

1

28

Şcoala de bă i e ţ i

Clasa

Clasa

a I l -a

a I I I-a

Il

Il

Clasa
a IV-a

5

C l asa
a V-a

5

!n ziua de 29 iunie 1 890 are loc solemnitatea distribuirii premiilor
i n localul şcolii de băieţi, unde pentru prima dată participa, aşa cum
rezultă din documente, şi elevele şcolii de fete, a cărei invăţătoare este
Ana Panaitescu, originară din Ploieşti. 28
24

Ibidem.
Ibidem.
26 Ibidem.
2 7 Ibidem.
26 Ibidem.
25

Dosarul
Dosarul
Dosarul
Dosarul
Dosarul

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

9/1886, p. 3.
10/1887, p. 2.
1 1/1888, p. 10.
13/1890, p. 5 şi 16.
1 5/1893, p. 1-8.
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Fig. 15. Serbare de sfîrşit de an şcolar

In ziua de 1 1 ianuarie 1893, Ana Panaitescu se adresează conducerii
primăriei locale ... "în urma adresei cu nr. 10 din ziua de 7 decem
brie 1 892, prin care vă ceream a întrebuinţa mijloacele de care dispu
neţi pentru ca şcoala de fete să poată fi mai populată, vă invit prin
aceasta să binevoiţi a depune mai multă atenţiune din partea dumnea
voastră". 29
La 22 februarie 1893, dirigintele şcolii de băieţi aduce la cunoş
tinţa Revizorului şcolar următoarele : ". . . şcoala ce o dirijez este frec
v entată de 84 de elevi, divizaţi în cinci clase deosebite - clasele 1 şi a
II-a sînt împărţite în cîte două diviziuni. Aşa că, cu toată bunăvoinţa
ce o am, şi silinţa ce o d9pun de a realiza un program satisfăcător, imi
pare că tot nu pot corespunde dorinţelor mele, atît din cauza multor
clase şi diviziuni, ce fiecare îmi ocupă timp atît cu predarea şi expli
caţiunea materiilor, cu fiecare clasă şi diviziune, cum şi cu menţinerea
12
ordinei, pe cînd şcoala de fete de aici, abia este frecventată de 1 0
eleve. 30
Pentru care vin a vă ruga cu tot respectul, domnule revizor, că
dacă şi dumneavoastră opiniaţi că e in interesul instrucţiunii de a se
echilibra munca, mai cu seamă după 24 de ani de stăruinţă, şi de cînd
exersez această misiune, să binevoiţi a interveni către onor. Minister al
Instrucţiunii Publice, de a transforma Şcoala de fete de aici in şcoală
mixtă, astfel să se poată trece clasa I la şcoala de fete. rămînînd subsem
natul cu celelalte clase" .
-

29
30

1 70

Ibidem.
Ibidem. Dosarul nr. 1 5/1893,

p.

1-8.
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La 26 martie 1893, prin adresa nr. 1 50 din 22 martie, emisă
de Revizoratul şcolar al judeţului Prahova, şcoala de fete se unifică
cu cea de băieţi, devenind de aici încolo mixtă, şi funcţionind cu două
posturi. Dirigintele Ion Ştefănescu depune aceleaşi eforturi pînă in
anul 1902, cînd se pensionează.
Alături de fostul său elev, Samson D. Popescu, întemeiază in
anul 1893 banca "Caraimanul".
Astăzi şcoala se înnumără printre cele mai înzestrate din oraş.
Săli spaţioase, cu parchet, primesc 250 de elevi, cărora li s-au distribuit

Fig. 16. Tinerele d i n 13reaza poartă cu mindrie vechiul lor port popular.
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numru m anul şcolar trecut manuale de aproximativ 8 000 lei, material
didactic şi mobilier de 25000 lei.
Dacă în trecut foştii învăţători şi directori aveau de întîmpinat
opoziţia unui regim pentru care şcolarizarea copiilor nu era o preocu
pare, azi nu avem nici un elev neşcolarizat ; foştii elevi ai şcolii sînt
medici, profesori, ingineri, tehnicieni, maiştri şi muncitori de nădejde.
Sîntem mîndri că dăm aceste date despre o şcoală a cărei vîrstă
este de 1 1 5 ani. Sîntem mîndri de înaintaşii care au făcut cinste învă
ţămîntului . Făcem cadrelor de azi urarea fierbinte de a continua efor
turile ce le depun pentru bunul mers al instituţiei pe care o slujesc cu
pricepere şi rîvnă şi le dorim, din toată inima, să reuşească să o înalţe
pe culmile corespunzătoare cerinţelor din ce în ce mai sporite ale so
cietăţii contemporane.
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CASELE DE STICLA DE LA BREAZA - PODUL V ADULUI
FLORIAN SMARANDESCU şi M. STANCIOIU

_In mai 1 833, prin porunca "cinstitei Vornicii" , se hotărăşte ca să
înceapă construcţia clădirilor ce sint necesare băilor din Breaza Podul Vadului.
Din poruncă rezultă faptul că trebuie să se construiască o baie
rusească, adică o baie de aburi cu Yase lc trebuincioase, şi cu o sobă din
piatră.
Este lesne de înţeles că pe lîngă băile de aburi se folosea şi hi
droterapia, căci altfel nu şi-ar fi avut rostul existenţa atîtor băi indi
viduale, după cum se poate presupune că apa putea fi folosită şi ca apă
minerală de băut, respectiv pentru cură.
Avem toate indiciile că localul băilor era situat în Podul Vadu
lui, cartier aşezat în extremitatea sudică a oraşului Breaza, pe valea
Slăniţii, unde cu prilejul unei drumeţii întreprinsă cu pionierii din
cadrul cercului de istorie, am descoperit amplasamentul lor, la circa
700 m vest de şoseaua principală, urmînd firul văii prin spatele actua
lului maJ;!azin universaL
Administraţia folosea izvoarele de apă minerală existente atunci,
izvoare care de altfel sînt destul de abundente în regiune.
In afară de izvoarele din cartierul Valea Morii, Valea Cacovei,
V alea Slăniţii şi Livezi, sînt cunoscute asemenea ape şi în localităţile
vecine oraşului Breaza, cum sînt : Poiana Cîmpina, Telega, Proviţa,
Cornu, Adunaţi , Sinaia, Buşteni, Azuga şi chiar Predeal.
Importanţa izvorului de apă minerală din Valea Morii - Breaza
a fost arătată de dr. Carol Friederich E. Siller ca apă sulfuroasă în "Lu
crarea asupra izvoarelor mi nerale ale României", ce a apărut la Hanovra.
in Germania, in anul 1 840.
lohann Nepamuk Mayer, medicul domnitorului Alexandru Ghica
(1834-1 842), într-o conferinţă a naturaliştilor ţinută la 18 septembrie
1 835 la Bonn, în Germania, \'Orbind despre progresul Principatelor Ro
mâne, citează şi apele minerale de la Valea Morii - Breaza. 1
se

t Dr. Alex. Saabner - Tuduri, Apele minerale şi staţiunile climaterice din
România. Bucureşti, 1906.
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In veacul trecut, apele minerale din Valea Morii au fost analizate
în 1 830, 1 8 7 1 , 1 8 76, iar în anul 1 873 figurează la expoziţia din Viena. :1
Domnitorul Alexandru Ghica este cel care dispune să se constru
iască un stabiliment de băi la Podul Vadului "pentru a face băi de pu
cioasă soldaţii şi bolnavii din spitale".
Planul întocmit de doctorul Mayer a fost executat de medicul mi
litar Vilag.
Zilnic se făceau cîte 100- 1 20 băi şi erau recomandate contra reuma
tismului cronic, gutei şi erupţiunii erpetice.
Băile de la Podul Vadului - Breaza s-au dezvoltat concomitent cu
cele de la Pucioasa. Aceste băi aveau pentru început două cuptoare în
pămînt în care se ardea piatra care era adusă în baie şi peste care se
turna apă, obţinîndu-se astfel vaporii necesari băii cu aburi.
Ingrijitorul băilor, praporgicul Dimitrescu, cere la 22 iulie 1 833.
"cinstitei subocîrmuiri" a plaiului Cîmpina să-i trimită cinci căruţe spre
a căra piatră, şi pe care le va plăti cu 60 de parale pe zi .
Ingrijitorul insistă în continuare : . . . "Dar aceste căruţe veţi binevoi
a porunci ca mîine dimineaţă negreşit aceste care să se afle aici, fiindcă
au rămas baia de tot fără piatră. . .
Intr-o altă corespondenţă, îngrijitorul băilor solicită lemne pentru
arderea acestei pietre.
In această perioadă băile sînt vizitate de "ecselenţia sa domnul
prezident". care nu este altcineva decit prezidentul plenipotenţiar al
Divanurilor Principatelor Moldovei şi Valahiei, adică generalul rus Pavel
Kiseleff.
In urma acestei vizite. la data de 14 iulie 1 833, "cinstita otcîrmuire"
a judeţului Prahova hotărăşte, probabil în urma dispoziţiei date de inalta
personalitate, ca la aceste băi să se pună în lucrare un "bălegan" - ba
ragan - adică o construcţie spitalicească din gard de nuiele, îngrădit şi
lipit, necesar pentru 40 de soldaţi.
Pînă se va termina această construcţie spitalicească "cinstita otcîr
muire" dispune ca hanul de la Podul Vadul - Breaza, proprietatea
G«h»ica să fie cedat pentru bolnavii de la băi, întrucît aceştia să nu mai
fie împrăştiaţi prin case ţărăneşti.
Ca urmare, arendaşii cedează trei camere din cele cinci cîte avea
hanul.
La data de 1 septembrie a fiecărui an ostaşii ce veneau pentru tra
tament plecau, iar mobilierul băilor era inventariat şi predat prin grijă
juraţilor şi pircălabilor din amîndouă satele Breaza de sus şi Breaza de
jos.
La 24 august 1 833, acest inventar cuprindea, printre altele :
4 butoaie ;
7 tocitori ;
27 băi ;
56 paturi ;
".

2 Ministerul
Sănătăţi i şi Prevederilor Sociale. Institutul de balneologie şi
fizioterapie, Apele minerale şi nifmolurile terapeutice din R.P.R. Vol. 1. Buc., 1961.
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20 mese ;
10 hîrdaie ;
20 donicoare m1c1 ;
112
străchini ;
20 daniţi mari etc.
Tot în acest inventar este trecută şi baia generalului Pavel Kiseleff :
"0 odae a domnului Kisilov cu pereţi de scînduri învăluită cu tinichele,
pardosită cu scînduri şi nepodi tă" .
Apoi trei camere ale ofiţerilor ; u n puţ " g h,.izduit c u scindure şi
cu capac de lături ; o cuine (bucătărie) învelită cu tinichele şi lături,
c:rămpotită cu vetre de cărămidă cu pereţi de gard şi nelipită ; un cuptor
mare de copt pîinea etc".
Din "Insemnare de încăperile făcute din banii de meremet", de
ducem că la data de 1 septembrie 1 836, acest inwmtar se măreşte.
Astfel, la acea dată exista :
1). Una casă cu pereţi, pardoseală, podeală şi învelişul de scînduri
de brad cu patru odăi în mij loc şi o sobă la două odăi. In această clădire
se află şi spiţăria (farmacia) cu un dulap de "dohtorii" (medicamente).
2). Una casă cu pereţi de vîrghii lipite cu pămînt şi văruite interior şi exterior, pardosită, învelită cu scînduri de brad cu două odăi în
care erau 45 de paturi pentru bolnavi.
3.) Una cuhnie de nuiele de vîrghii, învelită cu tinichele ;
4). Una casă de nuiele cu două odăi ;
5). Una casă de paiantă, pereţi, înveliş şi pardoseală din scînduri
de brad, unde sînt şi două băi îngropate în pămînt, din scinduri de brad,
în fiecare baie cîte o scară statornică (fixă) ;
6). O casă de nuiele lipită şi văruită ;
7). Una magazie de nuiele ;
8). O cuhnie de nuiele lipită cu pămînt cu vatră şi coş ;
9). Umblătoare de nuiele podită pe jos cu scînduri şi învelită cu
fîn ;
1 0). O cuhnie pentru spiţărie de nuiele învelită cu scînduri şi cu
cotlon ;
1 1). Două umblători de nuiele într-un acoperiş, invelite cu fîn.
lipite pe dinăuntru etc etc.
Dacă la acest inventar al imobil elor adău_găm şi pe cel mobil, ne
dăm seama că pentru vremea aceea băile dispuneau de un inventar destul
de bogat.
Spre a ilustra grija ce o manifestau localnicii pentru păstrarea in
ventarului acestor băi, transcriem incheierea unui astfel de inventar ce
poartă data de 23 noiembrie 1 836 :
.,Noi cei mai gios iscăliţi ot satul Breaza de Sus şi Breaza de Gios
încredinţăm printr-acest înscris la cinstita supt ocîrmuire a fi ştiut că
toate casele şi lucrurile băilor care să coprinde în catastih ce l-am dat
d. ofiţerului şi săntem iscăliţi că le am primit toate întru a noastră păs
trare şi îngrijire şi ne îndatorăm că la vreme cînd ni se va cere să avem
a le da toate întocmai după cum in catastih să coprind iar de va lipsi cel
-

••
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mai mic lucru atunci să fim noi răspunzători de a le pune la loc şi pen
tru încredinţare ne-am pus degetele la numele noastre ca să se crează.
836 noemv. 23.
Eu Ioan Cărneci ales adeverim.
Eu Iancu Cazan ales adeverim.
Eu Mihai Gălcă ales adeverim.
Eu Ioan Procoviceru adeverim.
Eu Neagos Prasi părcălab adeverim.
Eu Părcălabu Ioan Frăţilă adeverem cu tot satul.
Eu Duţă Frencu adeverem.
Eu Voicilă Cojocaru adeverem.
Şi am scris eu dascălul Nicolae cu zisa celor mai sus numiţi".3
Afară de numele Procoviceru şi Prasi, restul numelor înscrise in
acest inventar se păstrează şi astăzi, alcătuind chiar familii destul de
numeroase.
Băile au funcţionat pînă la mijlocul veacului al XIX-lea, cînd i z
bucneşte o epidemie de ciumă.
Epidemia nu atinge proporţiile celei din anul 1 8 1 3 sau a celei din
1 828- 1 829 dar se extinde cuprinzînd şi Breaza.
Se presupune că Breaza ar fi fost contaminată de către cîţiva ce
tăţeni bolnavi de ciumă originari din Tigveni - Argeş, alungaţi din sa
tul lor şi care se opresc pe Valea Prahovei in dreptul cartierului Podul
Vadului.
In 1 8 5 1 epidemia se extinde, încît bolnavii erau izolaţi pe izlazu
rile comunale în afara localităţii unde mureau fără a li se putea da o in
grijire medicală, întrucît agentul patogen al ciumei a fost descoperit abia
în anul 1894 de medicul francez de origine elveţiană Alexandre Yersin
( 1 863-1 943), care de altfel îi şi poartă numele - bacilul Yersin.
La Podul Vadului, cartier al oraşului Breaza, pe versantul nordic
al punctului numit Livezi, in grădina proprietatea lui Petre Motoroiu,
�e află o cruce ridicată în amintirea celor două fiice ale lui Stoica Mo
toroiu, care le-a înmormîntat acolo în urma epidemiei de ciumă din
anul 1 8 5 1 , deci în afara localităţii.
Despre epidemia de ciumă din timpul lui Ioan Gheorghe Caragea
( 1 8 1 2- 1 8 1 8), Ion Ghica spune într-o scrisoare către Vasile Alecsandri :
. . . "cel mai mic contact cu o casă molipsită ducea moartea într-o familie
întreagă şi violenţa era aşa de mare, încît un om lovit de ciumă era un
om mort ... mult erau de jeale acei aruncaţi vii în cîmp, fără aşternut şi
fără acoperămînt pe pămnît ud şi îngheţat ! " 4•
Iată deci spectacolul acestei înfiorătoare boli.
Dat fiind pericolul care-I prezenta pentru populaţie această boală,
statul dăduse ordin ca acolo unde există o întreagă familie de ciumaţi să
se dea foc caselor.
a Arhivele statului Ploieşti : Băile Breaza - Podul Vadului, Dosar nr. 666025538/1833 şi 4021-3219/1836.
� Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, Editura pentru literatură, 1967.
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Ciuma se extinde şi la băi.
O singură femeie în vîrstă, pe nume Ilinca, ce fusese bolnavă de
ciumă şi se imunizase oarecum, işi permitea să mai viziteze pe bolnavi.
Dat fiind numărul mare de bofu•avi de ciumă, în cele din urmă se
dă foc şi băHor, astfel termi-nîndu-;se scurta viaţă a "caselor de stidă",
căci aşa erau numite băile de căt re loca1ni'Ci .
Sigur e că, după c e clădirile a u fost arse, n u s-a mai încercat s ă se
mai reconstruiască altele, i•ar alunecărUe de teren care sînt destul de
frecvente în regi·une, au contribuit şi el e la as tupa rea izvoarelor.
In concluzie, două ar fi .cauzele care au dus la dispariţia "'Caselor
de sticlă" : incendiul şi alunecările de teren care au blocat izvoarele mi
nerale.
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INFORMAŢII DOCUMENTARE DESPRE OAMENI DE ŞTIINŢA ŞI
CULTtJRA AFLATE lN FONDlJRILE PASTRATE LA FILIALA
ARHIVELOR STATULUI JVD. PRAHOVA
M. RACHIERU

I n j udeţul Prahova s-au n ă scut , au trăit şi creat în decursul i storiei
mOderne şi contemporane numero5i oameni de ştiinţă şi cultură. Din tre
aceştia aminUm, în ordine cronologică :
Istoricul Grigore Tocile sc u , născut la Mi•zil în anu!l 1 859 octombrie
26, autorul cunoscutelor lucrări "Despre f am ili a lui Mihai Vi teazul"
( 1 875), "Viaţa şi scrierille lui Bălcescu" (1 876), "Doamna Stanca soţia lui
Mihai Viteazul" , "Monumentele de la Adam-Clisi" etc. Tache Ionescu,
om politk, născut la 13 octombrie 1 858 la Ploieşti, ministrul cultelor şi
instrucţi·unilor p u bli ce în peri'Oada 1 891-1895 ; L3zăr Ş�ineanu, lingvist
şi folclorist, elev al lui B. P. Haşdeu, născut la Ploieşti în anul 1 8 5 9
apri l ie 2 3 , fost elev l a Gimnaziul Petru ş i Pavel-Ploieşti ; Ioan Soco
lescu, arhitect, autorul paJ..atelor comunaJ.e din o raşele Piteşti, Căilăraşi,
Constanţa, Ti rgov1ş te, fondatorul revistei "Ang_!J.ele A rhitecturii " în 1 885,
născut 'la Ploieş ti in anul 1 85 9 ianuarie 17 ; Toma Ionescu, chirurg, mem
bru al Academiei, născut in anul 1860 septembrie 1 la
Ploieşti ; Ion
Danielescu, muzicolog ; Ranetti George, ziadst, scriitor, născut la Mizil
in octom br ie 1 875 ; Agata Grigoresc u - Bacovia - MiziJ, Ioon Stănescu,
publicist şi arhitect ; dr. Ş tefan Nico1au, academician ş.a.
Numărul celor născuţi în Pwieşti şi care se inscriu in rîndul ma
rilor personalităţi româneşti este mult mai mare.
Acestora H se alătură marii cărturari ati'Iaşi de lin�ştea şi frumu
seţile văii Prahovei şi Teleajenului, in frunte cu I. L. Caragiale, dr, C. I.
Istrati, B. P. Haşdeu, N. Grigorescu stabiliţi la Cîmpina la sfîrşitul seco
lului al XIX-lea, începînd cu anul 1 889, N. Iorga la Vălenii de Munte în
anul 1 907, Cezar Petrescu la Buşteni, I . A Basarabescu, scriitor, membru
coresF>ondent al Academiei Române, stabilit ca şi C. Dobrogeanu Gherea
la Ploieşti.

Lista personalităţilor poate şi trebuie să fie completată cu unii
reprezentanţi de mai mică importanţă în istoria ţării, cum ar fi dascălii
Zaharia A n tines eu, Const. Gorjan, V. Mălureanu, de tla m�j[ocul veacu-
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lui trecut, participanţi activi la revoluţia de la 1848 şi la actul ururu
di n 1 859, antimona:rhiştii Candiano Popescu, Stan Popescu, Radu Sta
nian, T. C. Grigorescu, eroii 'cunoscutei Republici de la Piloieşti din
anU!l. 1 870.
In arhivele prahovene s e păstrează informaţii documentare tie mai

mare sau mai rrrilcă importanţă şttinţifită 'in legătură cu cei menţionaţi
mai sus.
In l ucrarea de faţă ne vom opri mai întîi asupra docwnentelo r mai
puţin cunoscute.

Fondurile în care se păstrează documentele sînt Prefectura jud.
PrahoV'a, Primăria oraş. Pilo ieş ti , Vă'leni, Cîmpina, T ri bun al u l j ud . Pra
hova, colecţia de fonduri familiale.
In anul 1 889 se s tabile şte eu reşedinţa de vară la Cîmpina dr. C. I.
Istrate. In fondu� famiJ!iaJ Andrei NkoJ.e s cu -Pă cu reţ i se păstrează patru
s·crisori nepublicate ale savantului adresate lui Andrei Nicolescu, fost
invăţător, primar, notar şi casier comunal la Păcureţi, autorul unei lu
cr ări premiată de Academia Română în anul 1 908, i nti t ulat ă "Monogra

fia comuiilJe'i PăcureţJi" .

Marele savant dr. C. 1. Istrate, fost p reşed in te aJ Academ i ei Ro
m âne nu a ·rămas indiferent la preocupările u no r cărturari de genul lui
Andrei Nicolescu ; din contră, a rolaborat cu ei·, i-a îndrumat şi preţuit.

Prin scrisoarea din 8 apriUe 1908 dr . Istrat·e 'il informează pe
Andrei Nicolescu că : "Academia a premiat şi lucrarea d-tale (monogra
fia corn. Pă::ureţi, n.n.) cu �ei 200 . Banii nu sînt mulţi, dar disti ncţ ia e
mare şi meri:tă. Muil,t feriaiJt a vă face cunoscut" . 1
Cea mai importantă scrisoare este cea din 27 decembr ie 1 9 10. 2
Andrei Nicolesc u îşi exprimă printr-o scrisoare către m arele savant ne
mulţumi.Jrea faţă de metodele pedagogice folosite în şcoala româneas<Că,
faţă de politka guvernului, faţă de nepi"iceperea. unora de a rezolva sar
cini[e ce stăteau în faţa acE'st ui popor. In scriso avea de răspuns dr. Istra1ie
notează : "Ai desăvîrşită dreptate cînd, ca bu n român te scanl:l.alizezi de
vorbilrile necugetate ale unor nevirs tnid, care îşi închipuiesc că cu
pl'OStia şi copilări·a lor şi cu lipsa lor de maturitate, pot să aibă un cu
vint hotmtor în vindecarea rănilor acestei ţări. Tot aşa de mare d r·ep ta te
ai cînd te desgustă modul papagalicesc, cum pedagogia rău înţele::�.să
zăpăceşte copii din şcolile noastre. Ce vrei în toate părţile vedem nepre
gătire şi nepri capeve, astfel încî:t şi oamenii care voiesc a face bine aces
tei ţări sînt pu şi adese ori în adevărată neputinţă. Nu rămîne d·ecît o
singură scăpare şi an u me ·ca cei buni să muncească şi mai mult şi să
caute a întlruma pe toţi să cinstească m un ca , să facă economii d'in cîş ti 
gul lor şi să-şi iubească mai muWt ţara şi neamul" . 3
Viziunea viitorului era foarte clară pentru doctorul Istrate. "Eu
văld şi s emn e b une - scrie în :acee::�.ş! scrisoare dr. Istrate - c §d din
f
2

Arh. Stat jud. Prahova, fond Andrei Nicolescu, doc. 67.
Ibidem, doc. 73.
3 Idem.
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haosua în care ne aflăm, zăresc multe ini·ţiative bune, mull te in imi cu
rate, mulţi pricepuţi şi cinstiţi care se ridică tot mai temeinic, astfel
înoît vor stabiJi o mişcare românească sănătoasă care să ne întărească
şi să ne înal'ţe pe toţ1." . " Istor ia a contf1:rmat toate af.i rma.ţ i.i le savantului.
Cel·e pa:tru scrisori necunoscute ale dr. Ist:rate către Andrei Ni�
lescu, î ntregesc ş ti rile existente despre marele om de ştiinţă. Tot în le
gătură cu dr. Istrate � mai păstrează în fondul p ri m ăria Cimpina u nele
info rmaţi'i referiltoare la pro prie tatea şi activi tatea sa. Se păs trează de
asemenea o adresă semnată de B. Delavrancea, Al. Vlahuţă, N. Petraşcu
şi dr. Is:trate -către primărie; prin care roagă să se ia o hotărîre asupra
l ocului unde este înmormîntat pi cto rul N. Grigorescu, deoarece la deces
primări a a of eri t acest loc g ratui t iar după un an a pretins famihei să-1
plătească. 5
Indignaţ•i de acea stă situaţie ei işi incheie in tervenţi a afirmînd că
după 5 ani îl vor muta î n tr-un cimitir din Buc ureşti . In anui 1970 au
fost achi zi ţi o n ate mai multe fotografi'i în care figurează şi C. I. Istrate.
Una din ele prezintă importanţă deosebită deoarece sîl11t fotografiiaţi toţi
membrii primul ui Congres 'de chimie internaţionaf ţinut la Paris
în 1895.

In fonldul Tribunal.'ulu i jud. P rahova se păstrează cîte o copie le
gailizată di.n t estament ele fă,cute de B. P. Haşdeu şi N. Gvigorescu. Testa
mentul lui B. P. Haşdeu comentat de Flo ri ca Dumitriocă în tr-un articol
scris în revista Ateneu 6, cuprinde informaţii d espre sfî rşitul marelui
fillolog, la Cîmpina 7 în vara anulu i 1 907, despre averea pe care o deţi
nea, respectiv Castelul cu atenanţele din jur, cărţi, tablouri, obiecte de
mobillier, manuscrisele şi alte bunuri imo bile. "
Aver.ea este lăsată lui "Aniea Manole.scu care a purtat suprave
gherea bătrîneţelor" , lu i C . M . Ciocaz an, avocat, Iuliu Dragomirescu,
avocat şi publicist şi Tudor R ădule scu, director al regi ei monopolului
statului. 9
N u ne vom ocupa de con:Nictu[ apărut î ntre Anica Manolescu şi
executorii testmnen1Jari după moartea savantului, nici de cele dintre
B. P. Haşdeu şi Pa.scu Vasile, omul său de serviciu, deşi dosarele se păs
trează 10, vom semnala fapt uil. că Haşdeu a dorit ca din fondul încasat
din d repturi le de autor asupra tuturor operelor sale publicate şi manu
s crise să se înfiinţeze un fond denumit, în memoria fiic-ei sale "Iulia
H aşdeu " , destinat pentru "aj utorarea lucrărilor literare şi ştHnţililce " . 11
Cît priveşte sfîrşituil pictorulllli Grigorescu, documentele atestă
moartea sa la 21 iulie 1 907, infirună într-adevăr afi:rmaţii[e făcu te de
4
s

6

Haşdeu.
7

s

Idem.
Primăria Cimpina, dos. 2/1908, f. 1.
Revista Ateneu nr. 4/969, Fl. Dumitrică - Contribuţii la o monografie
Studii şi mat. privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova, p. 1 19.

Fond Trib. Prahova, s. 11-a, dos. 208/1910, f. 5.
9 Ibidem, f. 5,13.
t o Ibidem, s. 1-a, dos. 37/1910, f. 24.
u Ibidem, dos. 808, f. 5.
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B. Brezi.anu într-o lucrare apărută în 1 959 că el s-ar fi căsătorii cu Ma
ria Danciu, femeia cu care avea un copii legitim şi l-a îngri j it timp de
18 ani, dar şi pe ceie susţi nu te de M. Apostol şi FI. Dumitrică 12, care
comentează tes�ntuil. illtirnii doi neagă ajutorw dat de dr. Istrate î n
întocmirea testamentului. O cercetare minuţioasă ne-a determinat să
ajungem la o concluzie opusă, ca argumente avînd procestrl-verbaJ1' 13
incheiat de comisia de inventari�rea bunurilor ce au aparţinut pictoru
lui, fonllaltă din reprezentanţi i tribunalului secţia I-a, legatarii univer
sali, reclamanţii Danciu şi martori dr. I strate şi judecătorul Pisău.
Inventarul averii rămasă de la N. G rigorescu, poartă semnătura

originală a dr. Istrate. H
In jurnalul personal, publicat de I. Jianu şi Gh. Vasili u in anul
1 964, dr. Istrate descrie pe larg sfî rş it ul celor doi prieteni - Gdgorescu
şi Haşdeu. Soarta bunurilo r rămase de la G rigoreS<..'ll şi Ha5deu nu era
i ndiferentă doctorului, mai mult, el ii reproşează lui Spiru Haret că nu
se inlteresează, ca ministru al învăţămîntului, de averea celor două per
sona!l.i tăţi.

In.fol'mlaţiile documentare despre marele istori(: N. Iorga, păstrate
primăriei o ra-;;ului Vălenii rle M unte sînt puţi ne. Există doar
două corespondenţe ce poartă semnătura originală a lui N. Iorga. Prima
adresă cu nr. 9548 este trimisă Primăriei Vă!eni din partea liig ii pentru
unitatea culltumlă a tutu ror românilor pentru " a binevoi să scutească
cinematograful ce funcţionează în s ala Universităţii popuiJ.are din Văleni
de taxa de 1 leu de bilet " . ti

în

arh iva

Deşi este o simplă adresă, .totuşi ea c onfirm ă odată în plus dra
gostea istoricudui faţă de "ŞIC<jlari şi oamenii săraci " , grija pentru edu
carea acestora. "După cwn ştiţi - scrie N. Iorga primarului A rhi r oinematograflUII funcţionează numai sărbătorile, iar mati n eele se dau în
majoritart:e pentru şcolari şi pentru săraci în mod gratuit " . tG
Prima:rull. oraşului aprobă cererea cu menţiunea că "Se aprobă atît
pe prezent cit şi pe vi itor" . 17
Cea de-a doua corespondenţă semnată de N. Iorga se adresează
tot primarul ui, cu rugămintea să .. tiispună să sădească ca şi anii trecuţi...
cîteva braZde de iarbă şi flori" în curtea Un.:ivevsităţii... în dorinţa de
a oferi ll/UliJlerosului auditor al cursurilor de vară de la Universi tatea
populară "N. Iorga" , 'W1 aspect cit mai e st etic " . 1 8

In acelaşi fon<i se mai păS trea ză unele documente referitoare la
deschiderea curnurilor de vară de l a Văleni din iulie 1 939 19, la organi
zarea unurl. muzeu istoric al oraşulu i 20 ca o d ori nţă a d..J.ui prof·esor
Niedlae Iorg a şi o scri!soare din 22 sep tem b rie 1 937 către profeso r, p ri n
12 Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud.
13 Fond Trib. Prahova, dos. 40/1907, f. 31.
1fo

Ibid, f. 7-35.

1:; Primăria oraş Vălenii de Munte. dos. 1 28/1939, f. 167.

16

Idem.

18 Ibid, dos. 92.'1937, f. 66.

19 Ibid. dos. 128/1939. f. 49.
20

Ibid, f. 218.
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Prahova, f. 1 19.

care "membrii consiliului comunal Vălenii de Munte intruniţi sub pre
şedinţia d-lui primar N. Arghir, vă exprimă omagii profunde de recu
noştinrţe pentru grija ce purtaţi O!r'aŞUilui nostru, care prin t ruda d-vs a
ajuns un far de [umină a neamului nostru " . 2 1
In fondul familial Andrei Nicolescu-Păcureţi se mai păstrează un
număr de 10 scrisori de la C. D. Scraba, scrii tor, membru în comisia in
t.ernaţiolli8Jlă a Congresului de fHozofie, profesor şi di.redor în Ministe
rul Justiţiei, autor al lucrărilor : Condiţiunile de trai ale săteanului
român (1906), Viaţa popoarelor ( 1 9 1 2), Studii de sociologie ( 1 9 1 '2-1 924),
Cărţi cre citire �1 92'6). Toate scrisorile sînt adresate lui An:drei Ni'Colescu
şi se referă la lucrările acestuia din urmă : "Monografia corn. Păcureţi",
"ŢăralliUl român în trecut, prezent şi viitor" .
Referin'du-se la lucrarea "Ţăranul român" ... rămasă în manuscris,
C. D. Scmba scrie "E un studiu documentat şi d est ui de întins . am
catalogat-o printre lucrările expuse în Secţiunea a X-a a Expoziţiei ge
nerale române din anu1 1906 " .
.

.

Dintr-o scrisoare a lui Alexandru Ducea, responsabilul secţiei de
istorie la Academia Română către Andrei Nicolescu aflăm că la con
cursul organizat de Academie în anul 1908, la secţia istorie au fost şapte
lucrări 22 iar comi'Sia a foot formată din trei profesori, respectiv A. D.
Xenopol, Gr. TocHescu şi C. Erbiceanu. 23
Lui Andrei Ni<eolescu îi muaţumeşte pentru lucrările trimise, Di
mitrie Sturza
secretarul genera9. al Academiei în anul 1 9 1 2, G. T. Ki
rileanu ş.a.
-

Scrisoarea de mulţumire pentru exemplarele trimise lui G. T. Ki
rileanu, singura păstrată la Arhivele Statului Prahova, prezintă impor
tanţă da.t fiind nu conţinutu� ei cit personalitatea celui care o scrie.
G. T. Kirileanu este primul autor al unor monografii săteşti din ţara
noastră, editor de seamă aJ operei lui I. Cr·eangă, traducător din ger
mană, desăv1rşît şi adunător de documente uni cat de i nc unab i le şi ma
nuscrise.

O personaO.iiate deosebită în viaţa PloieştiuJ.ui în pe rio ad a dintre
cele două războaie şi ulterior a fost I. A. Basarabescu, scriitor, membru
corespondent a1l Academiei Române.
Din foridurile Primăria oraş Ploieşti şi Pref.ectura jud. Prahova pot
fi despriru;e unel-e informaţii privin<l activitatea obştească desfă.5urată
de 1. A. Basara:bescu, înideosebi în perioada 1 944---.: 1 950. Cît priveşte ac
tivitatea sa literară semnalăm doar cererea adresată Prefectu rii in anul
1 924 după apariţia volumelor "Pagini alese", 1. A. Basarabescu solicita
Prefecturii cumpărarea unui număr de exemplla re din antologia editată

de CaJsa Şcoail.elor, fiind o "publicaţie oficială ce face parte din opera de

propagandă cUI1turală a Casei Şcoo1e[or" . Prefectura jud. Prahova, pr in
decizia nr. 1 054, apredind că lucrarea "merită a fi răspîndită in popor
21
22
2J

Ibid. dos. 91 /1937, f. 177.
Fond Andrei Nicolescu. doc. 69.
Ibid, doc. 70.
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1,83

şi .popuJ.aţiunea de la sate dispune cumpărarea unui număr de 2 50 exem
plare" .
SeminaJ.ărn pentru hteratură şi faptul că în ianuarie 1 934 a avut
lor la teatrul "Modern", din Ploieşti o şezătoare literară la care au partici
pat scriitorii l. Cazaban, Ion Minulescu, I. A. Basarabesou, Radu Cosmin,
G. Gvegorian, Constantin Ba·caJllbaşa. U:ltimul a conferenţiat despre "apă
rarea ţării prin presă " . 2'>
In fondul Trib. Prahova se păstrează un dosar referitor �a procesul
care a avut loc între C. Dobrogeanu Gherea şi unii locuitori din co rn .
Apostolache pentru Illişte terenuri petrolifere.
Informaţii destul de valoroase pălstrăm în fondul Prefectura jud.
Prahova, referitoare la începuturile teatrwlrui în judeţul Prahova şi la
unele personalităţi din acest domeniu.
In anul 1 858 Iorgu Caragiale, actor, director de trupă şi autorul
vodevilurilor "Cometul sau Astronomul voiajor", "0 comoară" şi "Claca
ţărăn ească" , cere adminiiStraţiei j udeţului aprobare să dea mai multe
reprezentaţii în Ploieşti. 25
La cerere sînt anexate aprobările Direcţiei superioare a teatrelor şi
lista repertoriului din care reţin atenţia spectacolele Oţelul Patriei,
Norocu e la proşti, De jos sus, Grăniceru, Două bilete etc. Documentele
au fost publicate în Revista arhivelor. 26
La Ploieşti au dat reprezentaţii numeroase trupe, în care figurau
artişti de seamă ai scenei româneşti printre care Ioan Romanescu, C. Not
tara, George Vraca, Ioan Manulescu, Maria Filotti, Tony Bulandra, Ion
Brezeanu, George Calboreanu, Mărioara Voiculescu.
De la aceşti mari artişti păstrăm autografele şi lista pieselor pe
care le jucau. Se desprind şi referiri la greutăţile materiale ale artiştilor
în trecut.
In ar..ul 1 8 78, de exemplu la 1 3 septembrie, actorii Ioan Romanescu
şi Alexandrescu cer o subvenţie primăriei Ploieşti deoarece "se găsesc
jenaţi de a putea să ţină trupa de actori ce o au pentru un teatru naţio
nal"27. Primăria aloca din bugetul său 500 de lei.
Gh. Carussy, fost artist al Teatrului Naţional din Bucureşti şi în
temeietor, alături de Leonard. Ciucurette, Maximillian. a Operei Române,
cere Prefecturii, în anul 1 938, un ajutor, deoarece după "35 de ani de
carieră artistică a ajuns şomer şi fără nici o pensie". 28
Paralel cu greutăţile materiale se desprinde din cererile actori l f)r
şi înaltul lor umanitarism, ataşamentul faţă de meserie şi popor. La
1 2 noiembrie 1 939 o trupă de la Naţionalul bucureştean, în frunte cu
Ion Brezeanu, prezintă la Ploieşti spectacolul cu piesa "Năpasta·· . In ce
rerea adresată Prefecturii pentru cumpărarea unui număr- de bilete se
24

Prefectura jud. Prahova, dos. 34/1932, f. 4.
Ibid des. 22/1858, f. 7.
26 Revista Arhivelor nr. 2/1961, pag. 128-150 şi Pref. Prahova, dos. 55/1855_
27 Primăria oraş Ploieşti, dos. 1/1878, f. 168.
28 Prefectura jud. Prahova, dos. 91/1939, f. 8.
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arată "din veniturile realizate - deşi aveau mari greutăţi - o cotă de
30o;0 le vom oferi unei cantine pentru familiile concentraţilor". 2!!
Artiştii Sofia Jianu şi Alexandru Lupescu, prim bariton la Opera
Română, oferă 50% din beneficiul concertului dat la Ploieşti în ziua de
4 martie 1940, pentru înzestrarea armatei. 30
George Vraca a dat spectacole la Ploieşti cu piesa "Omul cu noroc"
in anul 1 936, 31 George Calboreanu in anul 1937, spectacol cu piesa
"Doi oameni pe un sloi de gheaţă" . 32 In acelaşi an a avut loc un festi
val "Moliere" la Liceul Petru şi Pavel Ploieşti. 33
Cît priveşte învăţămîntul, documentele atestă existenţa unor das
căli de seamă din jud. Prahova, printre care Zaharia Antinescu, C. Gor
jan, 1. A. Basarabescu, Gh. Zagorit, Gh. Popescu-Ciocănel, 1. Danielescu ..
St. Orăşanu etc.
De la profesorul de chimie Gh. Constantinescu, autor al unor
manuale şcolare in anii 1 936-1944, deţinem două manuale de fizică
şi chimie în manuscris şi o colecţie formată din zece fotografii ce oglin
desc diferite aspecte din activitatea dascălului, promoţii de liceu etc.
Sintem convinşi că cercetările viitoare vor scoate la iveală noi do
cumente despre oamenii de ştiinţă şi cultură care au activat in jud. Pra
hova in decursul istoriei.

29
30

31
32
33

Prefectura jud. Prahova, dos. 36/1939, f. 15-16.
Ibid, f. 7, 9 ;,97.
Ibid, dos. 28/1937 f. 18.
Ibid, dos 28/1937, f. 1 .
Ibid, f. 6.
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LUCRARI EDILITARE IN PLOIEŞTI
INTRE ANR 1830-1870
ELISABETA NEGULESCU

Activitatea comercială înfloritoare

a Ploieştiului,

stimulată

după

1 830 şi de mutarea drumului spre Braşov prin acest oraş, a determinat

situarea sa între oraşele de seamă ale ţării. Numărul locuitorilor oraşului
Ploieşti era astfel în 1 8 3 1 de 9000 "suflete", iar al caselor de cea. 2000. 1
Logofătul Ioniţă Stoicescu scria că pe la anul 1 825 "toate casele
de zid erau în număr de 1 8 , dintre care cinci în mahalaua Sf. Voievozi,
cinci în mahalaua Sf. Nicolae Nou, şapte în mahalaua Maica Precista şi
una în mahalaua Sf. Gheorghe. Cea ma1 nouă casă din mahalaua Maica
Precista era la acea dată a fraţilor Piţureşti, băcanii cei mai de căpe
tenie. Aceste case aveau două etaje : sus erau camere şi jos prăvălii.
Aceşti Piţureşti au mai deschis in prăvăliile lor în anul 1826 cea dintii
cofetărie, căci pînă atunci nu era cofetărie în Ploieşti şi la prăvăliile lor
se unea piaţa principală. In continuare, autorul arată că "in Uliţa Nouă
ce s-a făcut acum erau numai nişte magherniţe, şoproane cu cite patru
furci învelite cu şovar. Posesorii lor erau mămulari, cojocari, tivilicheri,
cercelari, plăpumari şi alţii veneau miercurea la zi de tîrg cu desagii,
întinzîndu-şi marfa acolo" . 2
In rest, casele aveau aspectul celor din sate, făcute din vălătuci, cu
acoperişurile de pae, coceni sau stuf.
Catagrafia intocmită în anul 1 837 arată că Ploieştiul avea 3090 fa
milii. La intervale destul de mici populaţia sa a crescut simţitor ; astfel
în 1 843 era de 1 5 5 1 3 locuitori, în 1 860 de 24 468 iar în 1880 de 31 063
locuitori. 3
Din punct de vedere administrativ, Ploieştiul era împărţit în
anul 1 8 3 1 în patru "vopsele" (culori - despărţăminte), care la rindul
lor cuprindeau una sau mai multe mahalale ; din vopseaua albastră
făceau parte mahalalele Sf. Voievozi, Sf. Gheorghe, Sf. Haralmbie şi
1

Arh. Stat, jud. Prahova, fond Prefectura Praho>�a, dos. 4/1830, f. 154.
Din i s t or i cu l Ploieştilor, revista "Cunoaşterea Prahovei" nr.
1/1939, f. 104-105.
3. M. Sevastos, Monografia oraşu lui Ploieşti, cap. populaţie.
2 1. Stoicescu,
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Sf. Pantelimon ; din vopseaua galbenă mahalalele Maica Precista, Sf.
Dumitru, Sf. Vineri şi Sf. Nicolae, din vopseaua roşie, mahalaua bise
ricii domneşti şi din cea verde, mahalaua Sf. Ioan.
Dezvoltarea oraşului a dus la mărirea şi înmulţirea mahalalelor,
ajungînd într-un sfert de veac să se dubleze. Catagraficeasca comisie a
j udeţului Prahova, comunica Departamentului Trebilor din Lăuntru în
1 844 că oraşul Ploieşti este despărţit în 5 vopsele "spre înlesnirea
obşteştii comunicaţii şi a înfrumuseţării lui" şi 19 mahalale dispuse
astfel :
- vopseaua albastră, galbenă şi roşie cu cîte 4 mahalale, vopseaua
neagră cu 2 mahalale şi cea verde cu 5 mahalale.
Despre dezvoltarea şi schimbarea sa este foarte interesantă con
statarea francezului Vaillant din iulie 1840, cînd a vizitat oraşul ,.de
cînd nu mai văzusem oraşul, îl găsii considerabil în progres. Populaţia
sa de 1 0000 suflete, construcţiile sale noi, pavagiile puse în lucrare şi
piaţa publică, care face din el un oraş aparte în Ţara Românească, mă
făcură să mă îndoiesc dacă acesta era satul cel mare în care mă oprisem
acum opt ani". 4
Domnitorul Gheorghe Bibescu care a vizitat şi el Ploieştiul în
august 1 844, a fost uimit de progresele pe care le-a făcut şi mai ales
intinderea pe care o luase, "cu vizitarea ce am făcut domnia noastră în
oraşul Ploieşti am văzut cu mulţumire că oraşul acesta din zi în zi
înaintează. Este însă de trebuinţă a se lua atît pentru acest oraş cît şi
pentru celelalte, izbăvitoare măsură de a li se mărgini intinderea lor,
după trebuinţă".
Deşi oraşul Ploieşti a crescut de-a lungul vremii necontenit, totuşi
din punct de vedere urbanistic nu a respectat anumite reguli. Construc
ţia caselor şi dispunerea lor au fost d ominate numai de interesul in
dividual. Astfel străzile se deschideau fără nici un plan şi casele se con
struiau în funcţie de starea materială a proprietarului ; majoritatea
şi-au mărit - pe cît le-a fost posibil - propri etăţile cu cîte o porţiune
luată din terenul care servea de uliţă şi drum. Din această cauză in
Ploieşti, străzile erau inguste şi intortochiate, formind grupuri lipsite
de orientare ; acestea difereau atît ca mărime cît şi ca formă, unele
fiind prea dese iar altele prea rare. Casele erau in majoritate neigienice
şi mereu expuse pericolului de a lua foc, întîmplări tragice de care.
Ploieştiul nu a fost lipsit.
Nerespectarea regulilor de sistematizare şi încălcarea unor astfel
de reguli luate mai tîrziu de autorităţi au făcut din Ploieşti un oraş cu
întindere prea mare în raport cu numărul populaţiei. Din această cauză
lucrările de sistematizare, asanare şi înzestrare a oraşului impuneau
sarcini care nu puteau fi suportate de locuitori decît în parte, multe
din ele realizîndu-se mai tîrziu decît perioada la care ne referim.
Organizarea edilitară a oraşului a cunoscut un proces nu prea în
delungat. ,.Piaţa tîrgului" pentru care în 1820 s-a încheiat "învoială
scrisă" de a i se păstra întinderea, a fost obiectivul primului act edi4

M.

Sevastos,

Monografia oraşului

Ploieşti, cap. populaţie.
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litar al Ploieştiului. 5 In scurt timp această convenţie a fost încălcată,
piaţa devenind insuficientă pentru amploarea pe care o luaseră comer
ţul şi meşteşugurile. Pentru a menţine ordine în această piaţă, în sep
tembrie 1 832 magistratul oraşului intervine, obligîndu-i pe negustorii
care-şi construiseră pe terenul ei, uluce, şoproane, şandramale, umbrare
şi cuhnii să plătească o amendă şi să dărîme aceste construcţii. 6
Organul de conducere ad-tivă al oraşului, magistratul, a avut de
Ja început ca atribuţie principală grija pentru aspectul edilitar al ora
şului . Obligaţiile ce îi reveneau atît lui cît şi locuitorilor pentru înfru
museţarea oraşului, îmbunătăţirea căilor de comunicaţie şi menţinerea
curăţeniei au fost cuprinse într-un "orăşenesc regulament" . Cea dintîi
hotărîre luată, care, de fapt a fost de natură fiscală, dar şi edilitară,
respectiv măsurarea stînjenilor de faţadă a provocat mari nemulţumiri
între locuitori. Ocîrmuirea Prahova raporta în ianuarie 1 832 Vorniciei
că plugarii şi muncitorii din Ploieşti "cu nici un chip nu au vrut să
î nţeleagă"7 rostul acestei măsuri. Amploarea rezistenţei a fost atît de
mare încît a trebuit să intervină armata ; colonelul Ghica a primit ordin
de la şeful oştirilor româneşti să aresteze căpeteniile "pricinuitorilor
gîlcevii" din Ploieşti - pe Constantin din Tabaci , vătaful Nicola Ta
bacu, logofătul Dinu, Ivaşcu Sprînceană Albă şi Ilie Cojocaru. B
Intervenţia ulterioară a magistratului pentru alinierea uliţelor a
provocat mari nemulţumiri ; în anul 1833 "delele" (dosarele) păstrează
numeroase jălbi ale "hălăduitorilor" ploieşteni, revoltaţi că li se taie
din curţi şi faţade pentru ca uliţele să fie largi de 6 stînjeni. 9
Totodată, în 1832 magistratul interzice construirea de prăvălii,
umbrare, şandramale cu galerii care micşorează uliţele "din care pri
dnă la vremi ploioase să fac batacuri şi mari noroaie de nu se poate
trece cu caru şi căruţa prin acele uliţe" . 10
Comunicaţia a fost treptat îmbunătăţită şi aspectul oraşului a
'inceput să se schimbe mult 'in bine prin lucrările de acoperire cu cal
darîm a pieţelor şi uliţelor. Această lucrare a mers însă destul de încet.
Magistratul şi ocîrmuirea Prahova au intervenit de nenumărate ori la
sate pentru a se duce piatră. 1 1
In iulie 1 832 Ocîrmuirea Praho\·a raporta Vorniciei că a luat mă
suri de repararea drumurilor din Ploieşti în vederea vizitei lui Kiselev,
dar în zadar deoarece pămîntul este "umezos şi la cea mai mică ploaie
se face noroi" ; în plus drumurile nu pot fi întreţinute din cauza degra
dării ce le-o provoacă carele cu sare ce trec de la Slănic şi Telega tot
prin Ploieşti. 12
De acoperirea cu caldarîm a pieţii s-a ocupat magistratul, pro
prietarii fiind datori să-şi facă pe cheltuiala lor caldarîm cît era întin5

C. N. Debie, Inceputurile urbanismului in Ploieşti, p. 5.
Arh. Stat filiala Prahova, fond Prefectura Prahova, dos. 24/1831 , f. 320.
7 Ibidem, dos. 50/1832, f. 2.
s Ibidem, f. 27.
9 Ibidem, fond Primăria Ploieşti,
dos. 1 2/1833.
10 Ibidem, fond Prefectura PrahoYa, dos. 24/1831, f. 319.
tt Ibidem, dos. 20, 38/1833.
12 Ibidem, dos. 29/1832, f. 68.
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derea proprietăţii sale, pînă la j umătatea uliţei . Din această cauză lo
cuitorii înaintează stăpînirii î n iulie 1832 o jalbă prin care cer desfiin·
ţarea magaziei de sare din centrul oraşului deoarece carele ce aduc aici
sarea şi o transportă apoi în alte oraşe, în fiecare zi cîte 1 00 pînă la
200 care, au stricat drumurile "dă greutatea lor făcîndu-se făgaşuri
pînă în podul osiilor" . 13 La o lună după aceasta locuitorii cer din nou
mutarea drumurilor carelor de sare din oraş, prin marginea oraşului
motivînd că "în vremurile trecute toţi cărăuşii ce treceau cu sare de
la ocna Slănicului aveau trecere cei ce mergeau la schela Giurgiului şi
a Zimnicei de la drumul Ploieştorilor ce să scoboară spre oraş trecea
pe la Viişoara şi intra în drumu Domnişorului deasupra oraşului spre
apus, iar cărăuşii ce mergea la schela Olteniţii , şi Brăila le era trecerea
unii pe la Bucov, iar alţii de la Ploieştori scoboară la Bereasca şi merge
pe la Corlăteşti... 14
Am arătat mai sus că magistratul s-a ocupat de aşternerea cu
caldarîm a pieţii mari a oraşului ; în iunie 1835 Ocîrmuirea Prahova
poruncea poliţiei să verifice dacă într-ade\'ăr magistratul "a săvîrşit
aşternerea cu piatră a pieţii celei mari, 841 stînjeni cît s-au poruncit şi
încă stînjeni 1 48 ... " la care poliţia comunică. . . "făcîndu-se măsurătoarea
mai întîi totalul pieţii s-au găsit 9 1 6 stinjeni osebit de stînjenii 148 ce
s-au făcut fără dezlegare care şi aceştia sînt uniţi cu piaţa şi neapărată
trebuinţă urma a să face de către cinstitu magistrat neavîndu-şi pro
prietari împrejur ca să-i facă .. " 15
Aşternerea cu piatră a uliţelor era făcută pe cheltuiala proprie
tarilor de către meşteri "caldarămgii" ; pe mijlocul uliţei se lăsa un fă
gaş pe care să se scurgă apa ploilor. In septembrie 1 833 poliţia intervine
ca vadul apelor de ploaie ce era "pă lîngă M ihalache Bărbieru spre
mahalaua Bunei Vestiri" care fusese astupat să fie din nou desfăcut.
deoarece noul vad ce s-a creat spre mahalaua Sf. Voievozi a invadat
uliţa şi curţi. 16
M. Sevastos, în Monografia oraşului Ploieşti scrie : "pavajul era
format din două planuri înclinate formînd un unghi întocmai ca o carte
legată cînd o deschidem drept la jumătate". 17
La 1 835 magistratul oraşului inten·ine la Departamentul Trebilor
din Lăuntru să aprobe "aşternerea cu caldarîm a drumului Cîmpinii ce
cade spre obor" . Din mai multe documente ale anului 1 838 reiese că
locuitorii făcuseră acest caldarîm iar magistratul sau poliţia au inter
venit acolo unde nu s-a respectat linia stabilită pentru scurgerea apelor.
Treptat, tot mai multe uliţe au fost pavate, schimbîndu-se aspec
tul oraşului şi uşurîndu-se circulaţia prin el. In iulie 1 842 locuitorii
mahalalei Sf. Nicolae reclamă magistratului că Dincă Pană Braşoveanu
s-a abătut de la "glăsuirea orăşenescului regulament" , nevrînd să-şi
facă caldarîm cu piatră în dreptul proprietăţii sale din care cauză "apele
.

13 Ibidem, f. 73.

Ibidem fond prim. Ploieşti, dos. 1 3 /1832.
Ibidem, dos. 9 ' 1835.
I bidem, fond Prefectura Prahm;a. dos. 97/1833, f. 47.
17 M. Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, p. 578.
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de la dreptul proprietăţii sale s-au abătut prin casele vecinilor făcîn
du-le mare pagubă" . 18
Pînă în 1 843 j umătate din tirgul oborului avea caldarîm. In luna
iunie a acelui an, magistratul oraşului Ploieşti raportează Departamen
tului din Lăuntru că a hotărît şi început continuarea lucrărilor de aş
ternere cu piatră a tîrgului oborului "2000 stînjeni cvadraţi" , motivînd
că "la pămîntul ce nu să află pod strîngîndu-se apă din ploi să prici
nuieşte nişte batacuri pline de noroi de nu poate omul cu nici un · fel
de mijloc să răzbească . . . n-au loc carele cu producturi a să dejuga . . . " 19
Executarea lucrărilor de caldarîm era efectuată pe bază de pla
nuri. La Arhivele Statului Ploieşti se păstrează planurile de aşternere
cu caldarîm a pieţii Maicii Precista şi a batacului din mahalaua Sf. Vi
neri, întocmite de arhitectul oraşului I. Slater în anul 1 843.
Arhitectul I. Slater a fost repartizat oraşului la 23 octombrie 1 842.
In cererea păstrată el arată : "am fost orînduit la oraşul Ploieşti cu
însărcinarea d-a mă îndeletnici după putinţă întru înaintarea înfrumu
seţării acestui oraş atit despre cele ce s-atinge de arhitectură cit şi des
pre regularisirea uliţelor şi locurilor" . Se pare însă că nu toate cele sta
bilite şi propuse de el au fost puse în aplicare. La un an după numirea
sa, reclama Departamentul Trebilor din Lăuntru că magistratul nu-i
respectă atribuţiile pe care le are, acordînd locuitorilor autorizaţii fără
a fi întrebat, iar alinierea uliţelor preconizată de el a fost schimbată. 2°
In anul 1 847 o nouă arteră de circulaţie începe să fie acoperită cu
caldarîm, şi anume "drumul cel mare al poştii ce vine de la bariera Ru
dului pînă aproape de piaţă, unde începe caldarîmul " . 2 1
Intretinerea curăţeniei oraşului a revenit iniţial tot locuitorilor,
inspecţia şi amenzile fiind atribuţia poliţiei. In noiembrie 1 831 ma
gistratul arată poliţiei că "prin instrucţia dată de la stăpînire" poliţiei,
pe lîngă celelalte îndatoriri îi revenea şi sarcina să se îngrijească de
curăţenia oraşului "silind pe orăşeni a ţine totdeauna uliţele şi pe di
naintea caselor şi a prăvăliilor curat, iar cei ce vin cu carele la tîrg să
fie obligaţi a căra gunoiul pe care-1 fac, la marginea oraşului" . 22
Mai tîrziu şi magistratul a trebuit să intervină în această pro
blemă, angajînd "căruţaşi ai curăţenie i oraşului " , pe care îi găsim
semnalati prima oară în mai multe documente ale anului 1 838. Toto
dată magistratul a intervenit de-a lungul timpului cu măsuri drastice
de întreţinerea aspectului şi curăţeniei oraşului . In 1 834, de exemplu,
faţă de situaţia sesizată de mai mulţi locuitori că "în cuprinsul pieţii
oraşului să află mulţime de rămători care nu puţină pagubă şi strică
ciune pricinuesc" , magistratul a dat un termen de două zile celor ce
aveau porci ca să şi-i strîngă prin curţi, după care a trecut la omorîrea
animalelor găsite în continuare prin piaţă. 23
tB

Arh. Stat filiala Prahova, fond Prefectura Prahova, dos. 15/1841.
Ibidem.
20 Ibidem, dos .. 42/1841.
2 1 Ibidem, dos. 55/1847.
22 Ibidem, fond Primăria Ploieşti, dos. 3/1831.
23 Ibidem, dos. 16/1834.
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Chiar şi în 1870 Z. Antinescu sesiza primarului şi totodată il soli
cita să intervină deoarece "proprietarii ce locuiesc în vecinătatea Sfin
tei biserici Sf. Gheorghe din acest oraş au fiecare rimători mari şi mici
care traversează toată ziua în amiaza mare in mijlocul oraşului făcînd
stricăciuni . . . afară de aceasta apoi î ntr-un oraş ca Ploieştii, vizitat de
mulţi străini trecători nu este cuviincios acest lucru. . . " .
Iluminatul oraşului, de care s-a preocupat indeaproape, magistra
tul, s-a făcut în perioada de care ne ocupăm mai întîi cu felinare cu
lumînări şi apoi cu gaz. I n 1843 uliţele Ploeştiului erau luminate de
1 00 felinare cu lumînări, care s-au reaşezat - î n acest an - în punc
tele cele mai trebuincioase oraşului , î nfiinţîndu-se încă 30. 2r. An de an
numărul acestora a crescut, odată cu oraşul. Cu prilejul arendării in
1 845 a iluminării oraşului se menţionează în contractul respectiv pe
lîngă repararea celor 150 felinare existente şi înfiinţarea a încă 50.
Ploieştiul a fost lipsit de o nomenclatură a străzilor sale şi această si
tuaţie a dăinuit multă vreme. Unii cercetători susţin că aceasta a fost
efectuată în parte şi pentru prima dată de armatele austriace in
anul 1 853. Subliniem însă că au existat şi mai înainte de această dată
încercări pentru o evidenţă practică a străzilor şi caselor. Astfel în 1 845,
în urma propunerii catagraficei comisii din 1 844, s-a scos la licitaţie
confecţionarea a 3687 "tăbliţe de fier în cinci feluri adică galbene, al
bastre, negre, roşii şi verzi cu numerotaţie pă dînsele după rîndul ca
selor şi ale prăvăliilor ce să află in întinderea acestui oraş" ; aceste tă
bliţe urmau să fie plătite de fiecare locuitor în parte. 25
In perioada de care ne ocupăm, în oraşul Ploieşti nu existau clă
diri pentru instituţiile publice. Administraţia şi poliţia aveau închiriate
clădiri particulare cu totul necorespunzătoare. Printre primele clădiri
de interes public a fost spitalul construit de clucerul Gh. Boldescu. A
urmat construirea î ntre 1 844-1 846 a "poliţieneştii temniţi" . In 1 846
cînd Bibescu Vodă a vizitat Ploieştiul, magistratul , judecătoria şi ocîr
muirea se aflau cu chirie în casele lui D-tru Bujilă, în faţa oborului.
Primul plan pentru construcţia clădirii magistratului a fost întocmit în
anul 1847. Clădirea î n sine a fost însă terminată abia î n 1 868, iar pentru
judecătorie în 1 8 7 3. 26
Numărul caselor cu etaj creşte şi el. Aproape toţi negustorii mai
mari şi-au ridicat astfel de case.
Cea mai importantă clădire construită în Ploieşti, în 1 865, a fost
gimnaziul, după planurile arhitectului Alex. Orăscu.
Timpul în care "satul mare" sau tîrgul de altă dată al Ploieştiului
s-a transformat în oraş a fost destul de scurt. Numai i ntr-o jumătate de
�ecol ( 1 8 10-1 860) populaţia sa a crescut de Ia 2000 locuitori la peste
26 000, devenind un centru urban principal al ţării .
Importanţa p e care a dobindit-o acest oraş d i n punct de vedere
economic, creşterea numărului locuitorilor, impuneau lucrări edilitare
de amploare. Acest lucru se va realiza in perioada următoare.
2�
25
26

Ibidem, fond Prefectura Prahova, dos. 12/1843
Ibidem, dos. 42/1844.
M. Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, cap. arhitectură.
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CONTRIBUŢII LA ISTORICUL LINIEI FERATE
PLOIEŞTI
VALENI
-

FLORICA DUMITRICA

In contextul general al dezvoltării economice şi a comerţului ro
mânesc, dezvoltarea industrială şi comercială a oraşului Ploieşti şi a
judeţului Prahova a avut o contribuţie însemnată.
"Aurul negru" , pădurile seculare de brad şi fag cum şi celelalte
bogăţii au atras pe capitaliştii autohtoni şi străini, au determinat con
struirea unor reţele feroviare 1 care să asigure transportul materiei prime
şi a produselor prelucrate în toate colţurile ţării.
"Valea Teleajenului - "menţionează un document păstrat în ar
hiva Prefecturii Prahova - este una din cele mai populate şi mai bogate
văi din ţară. Se găsesc vii , livezi de pomi, păduri de brad şi fag, fineţe,
cariere de piatră şi nisip, nisip quarţos pentru fabricaţiunea sticlei (la
Văleni) bitum (La Matiţa) petrol , piatră de construcţie, piatră de var.
căderi de apă etc. Industria se dezvolta aici cu mare repeziciune, sînt
d iferite rafinării, fabrici de cărămidă, fabrici de făină, pentru o producţie
de 25-30 vagoane zilnic, fabrică de hîrtie, fabrică de cherestea" . 2
Construirea unei linii ferate în această parte a judeţului deschidea
largi posibilităţi de exploatare şi prelucrare a petrolului, de punere în
valoare a masei lemnoase, cum şi a celorlalte bogăţii.
Problema construirii liniei Ploieşti-Văleni, de care ne ocupăm, da
tează din anul 1 893, cînd încep a se face de către serviciul lucrărilor noi
de la Direcţia generală C.F.R. primele încercări de studii şi anteproiecte
pentru această linie.
Potrivit acestor proiecte, serviciul lucrărilor noi propunea trei trasee, rpi anume :
1. A lega oraşul Ploieşti cu Vălenii prin Valea Călugărească ;
2. Spre Bucov, trecînd Teleajenul peste podul liniei Ploieşti-Buzău ;
3. Din staţia Ploieşti, trecind Teleajenul peste un nou pod, în drep
tul staţiei, Ţinţăreni şi de aici prin Scăeni spre Văleni. 3
1 Dr. ing. Demetru Urmă, Veacul Romanesc al drumului de fier, Magazin
istoric, an, IV, nr. 1/1970, f. 2.
2 Arh. Stat jud. Prahova, fond Pefectura jud. Prahova, inv. 2/1922.
3 Prefectura jud. Prahova inv. 168/1907, f. 176.
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Aceste trasee erau studiate în vederea unei linii de interes gene
ral, iar linia Ploieşti-Văleni era o ramură a reţelei generale a statului.
Cele trei proiecte prezentau un inconvienent, şi anume : comportau
un cost ce intrecea cu mult prevederile şi mijloacele băneşti ale jude
ţului.
Cel dintîi proiect prin Valea Călugărească ar fi avut o lungime de
43 km, fapt care mărea durata călătoriei şi în plus s-ar fi uzat de tre
nurile C.F.R.-ului, ceea ce ar fi ridicat costul călătoriei. 4
Cel de-al doilea traseu prin Bucov ar fi avut o lungime de 35 km,
dar impunea crearea unei noi staţii, ceea ce reducea linia Ploieşti-Văleni
ca o ramură de exploatare a C.F.R.-ului. 5
Şi, în sfîrşit, cel de-al treilea traseu propus corespundea mai mult
cerinţelor locale, dar. indată ce nu se făcea economia unui pod peste
Teleajen, nu mai avea nici un interes de a trece prin Tînţăreni d irect spre
Văleni, nedeservind nici un i nteres al judeţului prin podul ce se con
struia. 6
După numeroase studii, proiecte şi propuneri, problema se reia în
şedinţa din 1 5 octombrie 1 900, cînd Consiliul general al judeţului vo
tează propunerea de a construi calea ferată Ploieşti-Văleni şi contracta
rea unui împrumut necesar lucrării . 7 Anuitatea se va realiza din impu
nerea unei zecimi din bugetul drumurilor rezervată exclusiv pentru
construirea acestei linii, zecime ce urma a se percepe la 1 aprilie 1 9 0 1 . 8
Situaţia financiară a statului din această perioadă făcea ca propu
nerea Consiliului general Prahova relativ la construcţia acestei linii să
nu-şi mai urmeze cursul, termenul expirînd, potrivit legislaţiei căilor fe
rate, în anul 1 903. Potrivit aceleiaşi legislaţii concesiunea se anulează.
Consiliul jud. Prahova, în şedinţa sa din 28 februarie 1 904, revine
asupra construcţiei acestei linii şi cere din nou concesiunea, 9 traseul
fiind Ploieşti-Văleni prin Blejoi.
Consiliul de Miniştri, prin jurnalul său nr. 369 din 5 martie 1 904,
acordă concesiunea liniei ferate Ploieşti-Văleni, jud. Prahova fără drep
tul de prelungire a liniei pînă la Măneci.
Demersurile reuşesc, de vreme ce prin decretul regal nr. 843 din
8 martie 1 904 (publicat în Monitorul Oficial din 8 martie 1 904) se declară
această linie de utilitate publică.
I n urma acestor aprobări, se intervine la corpurile legiuitoare pen
tru contractarea împrumutului de 2 000 000 lei.
Camera deputaţilor şi senatul, în şedinţele din 1 7 şi 1 8 mai 1 904,
votează legea acestui împrumut. Promulgarea se face prin decretul regal
nr. 1641 din 26 aprilie 1 905 (publicat în Monitorul Oficial din 26 apri
lie 1 905).
4 Idem
5

Idem,

7

Ibidem, f. 175.
idem,
Arhv. Stat. jud. Prahova, Prefectura jud. Prahova, inv. 168/907, fila 175.

6 Idem,
s
9
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Trebuie reţinut faptul că judeţul a ţinut totdeauna să rămînă ex
clusiv proprietarul acestei linii. I ntr-un articol adiţional al proiectului
de lege al împrumutului păstrat in arhiva fostei Prefecturi se menţiona
"ca să fie construită şi exploatată in numele j udeţului de un consiliu de
administraţie şi o direcţie separată căreia i se va trece unele din atribu
ţiile consiliului general al j udeţului". 10 Independenţa aceasta stipulată
de judeţ asigura Prahovei noi posibilităţi de dezvoltare şi exploatare a
liniei.
I n februarie 1 904, i n urma votului consiliului general al judeţului,
relativ la această linie, se încep studii pe teren.
Aprobarea actualului traseu a fost determinată de faptul că şoseaua
judeţeană Ploieşti-Văleni trece Teleajenul în dreptul satului Blejoi, con
strucţia unui pod în acest punct ar fi deservit atît circulaţiei rutieră cît
şi cea feroviară.
Noul traseu prezenta şi alte avantaje, şi anume : atît călătorii cît
şi mărfurile parcurgeau 26 krn, putîndu-se opri direct în Ploieşti la Sta
ţia Ploieşti-Nord, care era capul terminus al liniei şi de aici implicit ne
cesitatea creării unei noi staţii în oraşul Ploieşti .
Acest proiect prezentat judeţului d e serviciul tehnic prevedea un
cost de 2 500 000 lei. 11
Consi liul general al j udeţului, î n şedinţa sa din 28 februarie 1 904,
aprobă traseul liniei, iar cu raportul nr. 295 din 29 aprilie 1 904, îl înain
tează spre examinarea Ministerului Lucrărilor Publice.
Prin jurnalul nr. 1 1 1 din 7 mai 1 904, Consiliul Tehnic Superior
aprobă parte din proiecte cu menţiunea "de a se avea în vedere că tra5eul liniei să fie cît mai aproape de şoseaua judeţeană Ploieşti-Văleni,
spre a nu se jigni locuitorii prin tăierea terenurilor de cultură". 12
Potrivit acestor indicaţi i , se î ntocmeşte un nou proiect de terasa
mente, care se aprobă de Ministerul Lucrărilor Publice prin jurnalul
nr. 1 5 3 din 1905. 13
La 5 mai 1 904 are loc licitarea pentru lucrările de terasamente în
valoare, după proiect de 344 052 lei, la care se obţine un scăzămînt de.
270fo prin oferta arhitectului D. Maimarol. H
Consiliul general aprobă oferta, iar prin decretul regal nr. 2070 din
22 iunie 1 904, se autorizează prefedura de a încheia contractul pentru
valoarea totală de 243 820 lei. 1 5
I n acelaşi an, în iunie, se înfiinţează şi Direcţia Căii Ferate Ploieşti
Văleni J6 care, în cursul lunii iulie procedează la predarea traseului pe
teren. Executarea terasamentelor începe la 15 august 1 904.
Lucrările de artă care constau din poduri (Blejoi şi Hanul Roşu)
podeţe, canale de beton, apărări de maluri şi deviaţiuni, s-au aprobat
1o
11
12
13
14
15
16

Ibidem fila 177.
Idem

Idem
Idem
Idem
Mon. Of. iunie 1904
Mon. Of. iulie 1904.
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prin acelaşi jurnal nr. 1 1 1 din 7 mai 1 904 al Consiliului Tehnic Superior,
excepţie podul de peste Teleajen de la Blejoi şi Hanul Roşu, a căror con
strucţie s-a rezervat serviciului hidraulic de pe lîngă Ministerul Lucră
rilor Publice, prin şantierele statului de la Turnu Severin. 17
Construcţia podului de la Blejoi km. 10 al liniei, în valoare de
329 220,32 lei, partea inferioară (fundaţii şi zidării în elevaţie) s-a încre
dinţat arhitectului A. Pelerian. 11:l

Prin decretul regal nr. 304 7 din 24 mai 1 905 se autorizează pre
fectura a încheia contractul de la 9 iunie 1 905 pentru suma totală de lei
1 4 5 980,32 lei. 19
Partea metalică a podului se încredinţează şantierelor statului de
la Turnu Severin. Oferta se aprobă de delegaţia judeţeană in urma şe
dinţei din 7 aprilie 1 905, iar prin d ecretul regal nr . 2485 din 30 aprilie
1 905, se aprobă şi suma de 1 6 1 240 lei. 20
Ministerul Lucrărilor Publice, cu ordinul nr. 1 0 1 1 0 din 7 iulie 1 905,
comunică prefecturii că tot şantierelor de la Turnu Severin i se încre
dinţează platforma de lemn a podului, pentru suma totală de 22 000 lei.
Podul de la Hanul Roşu a fost suprimat prin jurnalul Consiliul
Tehnic Superior nr. 1 1 1 din 7 mai 1 904, indicîndu-se a se studia posibi
litatea folosirii podului existent la şosea.
După un studiu amănunţit s-a ajuns la concluzia următoare : "con
solidarea acestuia costa mult mai mult decît construcţia unui pod nou".
In această situaţie se alocă suma de 1 73 240 lei şi se încredinţează lucra
rea arhitectului D. Maimarol pentru suma totală de 57 660 lei, 2 1 iar
partea metalică se încredinţează tot şantierelor statului de la Turrţu Se
verin, pentru suma totală de lei 1 1 5,580 22 .
Restul lucrărilor de artă in valoare de 99 625,98 lei au fost încre
dinţate aceluiaşi arhitect D. Maimarol. 23
In afara acestor lucrări, în componenţa 'l ucrărilor de artă intrau ş i
lucrările de apărare a podurilor de peste Teleajen de la Blejoi , Hanul
Roşu şi de peste Dîmbu. Numai pentru cel de la Blejoi s-a aprobat de
către Consiliul Tehnic Superior prin jurnalul nr. 53 din 23 februarie 1906,
suma totală de 53 500 lei. :v.
Exploatarea acestei linii impunea construirea de staţii. Pe baza
aprobării din 24 martie 1 905, a Consiliului Tehnic Superior, are loc la
1 5 iunie licitaţia pentru executarea lucrărilor staţiei. Cea mai avanta
joasă ofertă a fost a lui Iancovici şi Nicolae Niţă, care au lăsat 21 ,560/o
sub deviz. Valoarea totală a acestor lucrări se ridica la suma de
1 96 000 lei. 25
17
18

Arhv. St. jud. Prahova, fond Prefect. jud. Prahova, inv. 168/907 f. 177.
Idem.
19 Idem.
20 Idem.
2 1 Mon. Of.. aprilie 1905.
22 Fond Prefectura jud. Prahova, inv. 1 8/907, f. 178.
23 Idem.
2" Idem..
25 Idem.
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Prin decretul regal nr. 3783 din 5 iulie 1 905 26 Prefectura este au
torizată a încheia contractul pentru .executarea acestor lucrări.
La 2 septembrie 1 905, prin jurnalul nr. 1 6 1 , Consiliul Tehnic Su
perior aprobă proiectul lucrărilor cu apă a staţiilor. Lucrarea, în valoare
de 66825 lei a fost executată de Casa Volff din Bucureşti în urma apro
bării Consiliului judeţean din 3 1 octombrie 1 905 27, aprobări ce au fost
obţinute prin decretul nr. 5018 din 30 noiembrie 1 905. 28
Materialele de cale ferată, traverse de stejar, şini, eclise, cram
poane, buloane, schimbări de cale, au fost aprobate prin jurnalul Con
siliului Tehnic Superior nr. 1 1 1 din 7 mai 1 904, iar prin Decretul regal
nr. 3620 din 27 iunie 1 905, se aprobă procurarea de traverse în sumă to
tală de 84 000 lei. 29
ln ce priveşte materialul de tracţiune, linia s-a deschis cu urmă
torul parc : patru locomotive şi una drezină. Cele patru locomotive au
fost furnizate : una de casa Borssig din Teghel-Berlin pentru suma de
lei aur 35 000 franco Predeal, celelalte trei de casa Henchel d in Kassel
- Germania, pentru suma de lei aur 1 1 1 600 franco Predeal. 30
Ministerul Lucrărilor Publice, prin ordinul nr. 1 0283, comunică
Prefecturii că aprobă cumpărarea drezinei de la Casa Gantz din Buda
pesta pentru suma de lei aur 950 franco Predeal. 3 1
Materialul rulant al liniei se compunea din 60 vagoane de marfă,
din care 40 deschise, tip K.n. şi 20 închise. Pentru traficul de călători
s-a adoptat sistemul de automotoare. Linia dispunea la inaugurare de
trei automotoare şi trei vagoane de remorcă ; toate acestea au fost fur
nizate de Casa Gantz din Budapesta. Oferta acestei firme a fost aprobată
de delegaţia judeţeană prin D eci zi a nr. 2 1 9 din 7 martie 1906, iar
prin jurnalul nr. 485 din 20 noiembrie 1 906, Consiliul de Miniştri aprobă
încheierea contractului pentru suma de lei aur 386385 lei franco Pre
deal. 32
Munca nu a fost uşoară, prahovenii au lucrat cu rîvnă şi linia fe-
rată Ploieşti-Văleni, proprietatea judeţului, a fost dată în exploatare la
1 ianuarie 1 908, avînd următorul traseu : din Gara Ploieşti Sud ocoleşte
oraşul pe la Est pînă în partea de Nord unde se află staţia Ploieşti Nord ,
apoi urmează aproape tot traseul şoselei de pe Valea Teleajenului pînă
la Vălenii de Munte, pe distanţa totală de 33 km, avînd 7 staţii, şi
anume : Ploieşti Nord , Blejoi, Scăeni, Lipăneşti, Măgurele, Scăioşi şi
Vălenii de Munte. JJ
Dezvoltarea economică a determinat sporirea circulaţiei pe acest
traseu.
Cele trei automotoare folosite pentru traficul de călători au rămas
in circulaţie numai trei luni, cînd din cauza declivităţii liniei în rampă
26
27

Mon. Of., noiembrie 1905.
Fond Prefect. jud. Prahova, inv. 168/!J07, f. 178.
28 Mon. Of. noiembrie, iunie 1905.
29 Idem.
30 Arhv. Stat, jud. Prahova, fond Prefect. jud. Prahova, inv. 168/907, f. 178.
3 1 Idem, fila 180.
32 Idem.
33 Idem, inv. 2/922, f. 24.
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şi a necesităţii de a se spori continuu garnitura normală pentru trans
portul călătorilor şi a bagajelor, au fost retrase din circulaţie şi trans
formate în vagoane, realizîndu-se astfel o garnitură de 6 vagoane de că
lători. 34
Direcţia Căilor Ferate îşi propune în anul 1 9 1 0 să realizeze prelun
girea liniei Ploieşti-Văleni pînă la Homorîciu.
Lucrările încep în primăvara aceluiaşi an pe o distanţă de 10 km
şi durează pînă la 1 iunie 1 9 14, cînd se dă în exploatare prelungirea
acestei linii cu staţiile : Drajna, (devenită în anul 1927 Alexandru Ra
dovici 35), Teişani şi Homorîciu. 36
La 1 0 iulie 1 9 1 1 , Consiliul general al judeţului, ia în discuţie ren
tabilitatea liniei Ploieşti-Văleni şi propunerea de prelungire a liniei de
la Homorîciu la Măneciu Ungureni, j ustificînd necesitatea ei prin pu
nerea în valoare a celor 6 000 ha de păduri, care nu se pot exploata din
cauză că linia ferată este prea departe. "Dacă s-ar prelungi linia cel
puţin pînă la Măneciu Ungureni s-ar putea exploata pădurea, s-ar in
fluenţa preţul lemnelor de foc. Prelungirea liniei va contribui şi la uti
lizarea poziţiilor încîntătoare, a satelor de munte şi a mănăstirilOT Su
zana şi Cheia. Va creia in felul acesta o scurgere de călători , fie pentru
afaceri , fie pentru repaus cu mult mai mare decît cea actuală". 37
Imediat după darea in exploatare a porţiunii Văleni-Homorîciu, au
fost începute lucrările de prelungirea liniei pînă la Măneciu Ungureni,
avînd o lungime de 8 km, cu două staţii şi anume : Băjenari (Măneciu
Pămînteni) şi Măneciu Ungureni.
Ministerul Comunicaţiilor aprobă ca staţia Băjenari (Măneciu Pă·
minteni) să se numească începînd cu 1 iulie 1927 "Boştineşti". 38
Prelungirea acestei linii a fost dată în exploatare în anul 1 9 1 8 39
şi a comportat trei mari lucrări de artă, şi anume : podurile de beton
armat peste Crasna, Valea Mare şi Săcuianca. '•0
ln anul 1 928 Consiliul jud. Prahova îşi propune construirea în co
muna Izvoarele a unui local de gară care să poarte numele de "Săcueni" .
Propunerea, sub aspectul denumirii, este respinsă, staţia urmînd să poarte
d enumirea de "Luca Elefterescu", numele celui de care este legată con
cesiunea liniei judeţene Ploieşti-Văleni. 4 L
Consiliul judeţean al j ud. Prahova, în şedinţa sa din 1 5 octom·
brie 1 927, ia în dezbatere propunerea de prelungire a liniei Ploieşti-Vă
leni, Măneciu Ungureni pînă la Cheia. Referitor la această propunere
documentele menţionează "După informaţiunile pozitive ce avem, actu
ala societate forestieră "Drajna" peste cel mult 1 0 ani va termina cu ex
ploatarea pădurii ce are în concesiune şi este necesar să ne asigurăm de
:v.
J.>

40

de ani de activitate a cifii ferate Ploieşti-Văleni (1908-1948) p.

Prefectura jud. Prahova, inv. 129/1927. f. 289.
36 Ibidem inv. 22/1922, f. 24.
37 Ibidem i nv. 2/191 1, f. 315.
38 Ibidem inv. 129/ 1927, f. 89, 7/927, f. 85.
39 Ibidem inv. 22/1922, f. 24.
40 40 de ani de activitate C.F.R., f. 29.
41 Prefectura jud. Prahova, inv. 7/1927, f. 85, 87.
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24.

pe acum transportarea în viitor pe cale ferată judeţeană Ploieşti-Văleni
a materialului lemnos şi a pune in valoare pădurile seculare ce sînt de
la Măneciu în sus. Pentru realizarea acestei prelungiri, sîntem în trata
tive cu soc. forestieră Valea Teleajenului, care ne-a asigurat că va su
porta cel puţin 4 000 vagoane cu lemne, acoperind astfel cheltuielile de
î.ntreţinere a acestei linii precum şi plata cheltuielilor de anuităţi". 4l
Propunerea nu a mai fost însă realizată.
In timpul primului război mondial, din cauza pericolului ce ame
ninţa ocupaţia germană, Direcţia C.F. prahovene a inceput la 15/28 au
gust 1916 evacuarea în Moldova, punind la dispoziţia armatei germane
linia ferată. 43
Materialul rulant : locomotive şi vagoane ce au aparţinut liniei fe
rate a judeţului au fost evacuate in Moldova ; de asemeni personalul şi
arhiva. Personalul a fost detaşat la C.F.R. pînă la reluarea exploatării
liniei. 44
Linia ferată Ploieşti-Văleni-Măneciu a suferit pagube de la arma
tele germane şi române în valoare de 4 932 970,43 lei 45. Din cauza armatei
germane, rpagubele suferite valorau 4 451,330 lei, iar din cauza armatei
române 481 640,43 lei. 46
După doi ani de la evacuare, adică la 23 noiembrie/5 decembrie 1 9 1 8 ,
s-a reluat exploatarea liniei ferate Ploieşti-Văleni c u toată intensitatea.
La început a circulat cu un tren, apoi au fost puse în circulaţie două
trenuri de persoane şi un tren de marfă. Tot după război a inceput să
fie exploatată şi porţiunea Homorîciu-Măneciu Ungureni. 47
Asupra costului lucrărilor de construcţia liniei, documentele atestă
că "întreaga linie a fost construită de judeţ prin imprumuturi făcute la
creditul judeţean şi comunal şi anume :
- pentru construirea părţii I-a Ploieşti-Văleni, pe distanţa de
33 km s-a efectuat un împrumut de lei 3 100 000 lei, iar anuitatea ce
urma să se plătească era în suma de 1 90.320 lei.
- porţiunea Blejoi-Podul Fetii, pe o distanţă de 3 km, a costat
34 9 1 2 lei .
- pentru porţiunea Vălenii de Munte-Homorîciu-Măneciu s-a
afectat un imprumut de 2 500,000 lei şi s-au cheltuit 2 4 1 0 1 14 lei. Anui
tatea ce se plătea era de 150 400 lei şi se garanta cu excedentul bugetar.
In total, lucrările acestei linii au costat 5 545 026 lei, iar anuităţile
erau in valoare de 340 720, anuitate ce se plătea din bugetul liniei, în
trucît cele două zecimi ce erau prevăzute la inceputul lucrării liniei
Ploieşti-Vălenii au fost trecute pentru lucrarea liniei Ploieşti-Slobozia
încă din anul 1 9 1 0. 48
42

Arh. Stat jud. Prahova fond Prefect. jud. Prahova inv. 7/1927, f. 109.

43 Ibidem inv. 51/1919, f. 228.
44 Ibidem inv. 1/1917, f. 253.
Ibidem inv. 14/1919, f. 26.
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"7 Ibidem inv. 1/917, f. 253.
48 Arh. Stat. jud. Prahova, fond Prefectura jud. Prahova, inv. 2/1922, f. 24.
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Personalul de exploatare, la inaugurarea liniei, era compus din :
un inginer, directorul liniei, un inginer asistent, un secretar, un casier
contabil, un impiegat de birou, un impiegat de rezervă, 6 şefi de gară,
tin telegrafist (în Ploieşti Nord), un impiegat de tranzit, un revizor de
telegraf detaşat de la C.F.R., doi magazioneri, doi şefi de tren, un con
d uctor de bagaje, un şef de manevră, 1 4 acari, 4 lucrători de manevră.
un revizor de vagoane, un şef de depou (în Ploieşti Nord), 4 mecanici,
4 focari, 5 meseriaşi, din care o parte curăţitori, un picher, doi şefi de
echipă şi 10 lucrători permanenţi, în total 67. t.9
De reţinut că primul inginer al liniei a fost C.N. Bunescu, care la
1 aprilie 1908 a demisionat fiind încadrat pe postul de director al liniei
inginerul AL Perieţeanu, dar şi acesta demisionează în iulie 1 908. In
acelaşi timp este invitat să preia conducerea acestei linii inginerul asistent
Nicolae Drogeanu, care îndeplineşte mult timp această fun cţie.
Legat de activitatea personalului putem arăta că în timpul evacuă
rii, personalul liniei, şi el evacuat în Moldova, a "deblocat liniile de pe
artera căii ferate Tecuci-Iaşi, permiţînd transportul trupelor, alimentelor.
armamentului şi muniţiilor."50
După efectuarea acestor lucrări, majoritatea personalului a fost
detaşat la Piatra Neamţ şi întrebuinţat la supravegherea, extragerea din
păduri a lemnelor de foc, a lemnelor de construcţie şi transportul lor, la
supravegherea lucrărilor în fabricile de cherestea de pe Valea Bistriţei
şi din Piatra Neamţ cum şi la expedierea produselor de fabricaţie. 51
Din datele existente reiese că angajaţii căii ferate Ploieşti-Văleni
s-au încadrat în lupta muncitorimii române împotriva exploatării bur
ghezo-moşiereşti. Astfel, în anul 1 933, 1 68 de angajaţi ai liniei cer pre
fecturii "a nu li se aplica noua reducere de 100fo asupra salariilor pe ur
mătoarele considerente :
- această reducere nu se aplică personalului regiei autonome
C.F.R. cu care sîntem asimilaţi şi situaţia liniei a fost întotdeauna exce
dentară, mai ales în anul 1 932, aceasta în contrast cu situaţia de la C.F.R.
care a fost, după război şi este deficitară". 52
Asupra traficului feroviar, în primii ani de exploatare putem arăta
că aceasta era mult redus, tarifele mult inferioare preţului de cost, iar
lipsa de organizare a serviciului şi de sprijin al organelor superioare au
făcut ca linia să treacă prin mari dificultăţi.
Primul an de exploatare a liniei s-a încheiat cu un venit de
328 943,39 lei. 53
t,n
50

188.
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Arhv. Stat. jud. Prahova, fond Prefectura jud. Prahova, inv. 53/920, f. 187,
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Fără a intra in amănunte, menţionăm că veniturile obţinute din
traficul de călători au cr-escut totuşi de la an la an.
"ln anul financiar 1 908/1909, veniturile realizate erau in valoare
de 1 7 1 893,45 lei, in anii 191 1-1 916 media era de 291 1 1 8,46 lei, în anul
1 9 1 9/1920 de 1 397 984,30 lei, iar in anul 1920/1921, acestea s-au ridicat
la suma de 4 193 020,30 lei". M
După această căJ.ătorie istorică, concluzionăm că linia ferată Ploieşti
Văleni a fost deschizător de drumuri in viaţa economică a judeţului, a
constituit un mijloc de transport eficace in exploatarea bogăţiilor solului
şi subsolului, în ridicarea progresului şi civilizaţiei.
Istoricul celorlalte căi ferate fac obiectul unor studii viitoare.

"1

Ibidem fila 44.
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. ISTORICUL SOC. STEAUA ROMANA lN CIFRE ..
EC. BANGANU

La sfîrşitul secolului al XIX-lea pe Valea Prahovei iau fiinţă mai
multe societăţi, cu scopul de a extrage şi prelucra bogatele zăcăminte de
petrol.
Una din cele mai mari societăţi a fost Steaua Română, înfiinţată la
17 septembrie 1 895.
După ce au cumpărat o mare parte din proprietăţile familiei Her
n ea şi apoi au achiziţionat terenuri în judeţele Prahova, Dîmboviţa,
Buzău şi Bacău, acţionarii olandezi, francezi, englezi şi români au adop
tat mijloacele cele mai moderne de exploatare.
Evoluţia producţiei pe o perioadă de mai bine de 50 de ani este
foarte bine oglindită într-un document statistic păstrat la Arhivele Sta
tului Prahova.
Documentul oferă posibilitatea studierii evoluţiei activităţii socie
tăţii Steaua Română în intervalul anilor 1895-1942.
Potrivit datelor statistice, reiese că în anul de început - 1 895, so
cietatea Steaua Română concesionase 24 ha terenuri neproductive şi a
făcut investiţii de 2,225 0 1 9 lei.
La sfîrşitul anului 1895 se înregistrează un beneficiu brut de
235 051 lei şi net de 38 236 lei.
Ritmul de achiziţionare a terenurilor a fost ascendent, de la 24 ha,
dte le deţinea în anul 1 895, a ajuns în anul 1942 la 29 086 ha, din care
23 889 ha achiziţionate de la particulari şi 5 197 ha de la stat.
In ceea ce privesc investiţiile, se arată că la sfîrşitul anului 1 942 au
ajuns la 3 783 5 1 8 241 lei.
Referitor la capital, pentru anul 1 942 se indică suma de
1 500 000 000 lei.
La sfîrşitul anului 1942 se remarcă un beneficiu brut de 3 563 373
306 lei şi net de 221 1 25 389 lei.
I n ce priveşte realizarea cotelor maxime la foraj , producţie, ra
finaj şi export, documentul prezintă toate acestea comparativ cu reali203
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zările maxime pe ţară. Astfel, cota maximă la foraj şi producţie a avut-o
societatea Steaua Română în anul 1 936, cind s-au forat 62 597 m şi s-a
realizat o producţie de 1 52 9 1 1 vagoane.
Rafinajul a avut cota maximă în anul 1933, cu 144 657 vagoane.
Referitor la export, documentul relevă că în anul 1933 societatea
Steaua Română a exportat 1 37 084 vagoane din totalul de 688 471 va
goane exportate de România.
De adăogat că societatea Steaua Română a produs începînd cu
anul 1908 şi acid sulfuric.
Din diversitatea datelor furnizate de către documentul prezentat
ne permitem să concluzionăm că activitatea societăţii Steaua Română a
fost vastă, iar profiturile foarte mari.
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SCOARŢELE CHIOJDULUI
NECULAI PASCU

1 . Privim scoarţele din vechiul ţinut moşnenesc, de tip cîmpulun
gean, care este Chiojdul, ca pe un domeniu de manifestare a unor con
cepţii de viaţă şi estetice, la înţelegerea cărora încercăm să ajungem pe
calea cercetării etnografice şi de istoria artei.
Despre scoarţa chiojdeană nu ştim să se fi publicat vreun studiu
amănunţit, dar despre scoarţele din alte ţinuturi şi, în genere, despre
cele româneşti s-au scris lucrări de valoare, de care este normal să ţinem
seamă, după cum propriile noastre cunoştinţe în acest domeniu de crea
ţie au şi ele un cuvînt de spus, atunci cînd e să dăm o orientare studiu
lui de faţă. Il vedem ca pe o completare la cele deja făcute public cu
noscute la noi, şi aceasta înseamnă că trebuie să sudăm ceea ce se con
stată pe plan local, cu ceea ce se ştie de acum că există pe plan naţional,
sau numai într-un anume ţinut intrat mai demult în atenţia cercetăto
rilor. Drept consecinţă, în ceea ce priveşte tehnica studiului nostru, ne
considerăm absolviţi de reluarea unor date epuizate în studii asemă
nătoare înainte publicate, cum ar fi , de pildă, cele privind procedeele
tehnice de execuţie a scoarţei. Renunţînd, cu unele excepţii, la asemenea
date ce n-ar fi decît nişte locuri comune în lucrarea noastră, înţelegem
că ne rămîn intacte resursele de a pune în valoare ceea ce la Chiojd în
tîlnim pentru prima dată. Particularităţile locale - şi despre aşa ceva
se poate vorbi la Chiojd - nu sînt doar un filon al tezaurului naţional
de artă populară astfel îmbogăţit cu cîteva formule artistice în domeniul
scoarţei, ci un prilej , totodată, de reflectare asupra trăsăturilor naţionale
caracteristice ale acestui domeniu de creaţie. (Spunînd "naţionale" , nu
înseamnă automat exclusivism teritorial ci, dimpotrivă, şi ecouri ale ci
vilizaţiilor străine, topite însă în magma autohtonă ce a cristalizat, pînă
la urmă, stilul artei noastre populare).
Scoarţele chiojdene permit referiri la adresa scoarţei româneşti in
genere, pentru că una dintre particularităţile locale de care aminteam
constă tocmai în faptul că aproape toate principalele familii de scoarţe
româneşti, aşa cum sînt ele stabilite de lucrarea din 1 966, "Scoarţe ro207
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mâneşti" 1
cea mai completă, după părerea noastră, apărută pînă acum
la temă - se întîlnesc pe teritoriul relativ restrins al Chiojdului. Nu
degeaba Chiojdul se află teritorial spre mijlocul suflării româneşti, în
punctul de confluenţă a provinciilor istorice Transilvania şi Moldova cu
Ţara Românească. Situaţia geografică a Chiojdului face din acest teri
toriu, în ceea ce priveşte scoarţa, o reproducere în mic a ansamblului
pămîntului românesc.
1 . 1 . Despre scoarţa românească s-a emis o clasificare pe familii de
către autorii lucrării din 1 966. In studiul de faţă găsim util să adoptăm,
în paralel cu clasificarea amintită, o grupare personală ce ţine mai ales
seamă de poziţia ţesăturii faţă de privitor, de fapt, de însăşi modul său
de întrebuinţare ca suprafaţă decorativă pe pereţii din interiorul locuin
ţei. Am deosebit, astfel, scoarţele cu lungimea pe orizontală, cele cu lun
gimea pe verticală şi cele neutre, la acestea din urmă recepţionarea mo
delului putîndu-se face indiferent de direcţia verticală sau orizontală pe
care o ia axul longitudinal al ţesăturii . Vrem să punem, astfel, în drep
turile sale calitatea ce o are scoarţa, ca operă de artă, de a crea o anume
stare sufletească privitorului. Efectul emoţional pe care e capabilă
scoarţa să-1 declanşeze, ca ansamblu decorativ, in privitor, credem că
se cere urmărit cel puţin în aceeaşi măsură în care ne ocupăm de motiv,
de morfologia ţesăturii. Dacă analiza motivului duce la anume rezultate,
vrem să dăm cel puţin aceeaşi importanţă judecării ansamblului, sinte
zei, pentru a obţine astfel noi date asupra acestui domeniu de creaţie.
2. Termenul de scoarţă est� fo�asit în Chiojd ca definind o catego
rie anume de ţesătură. Sînt şi alte denumiri care, la rindul lor, desem
nează categorii de ţesături felurite ca material şi, unele, şi ca înfăţişare :
ţoală de zgrebeni, ţoală de lină aleasă pîntre vărgi fundăreşte, velinţă,
strai de lină, aşternut în şase scripţi, ţoală de coade 2, fundar, peritari, 3
levicer 4• Unele dintre acestea - peritariul, fundarul, aşternutul, ţoala
-

1

Paul Petrescu şi Paul H. Stahl

:

"Scoarţe româneşti" , Meridiane, Bucureşti,

1 966. După predarea manuscrisului la tipar a apărut si volumul

Scoaf'ţe f'Om4neşti

din colecţia Muzeului de artil populari! al R.S.R., de Marcela Focşa, Bucureşti, 1970.
2 Tarsiţa N. Porceanu, 29 ani (in 1989), satul Poeniţele, corn. Ch!ojdul Mic :
,.Teancul cu ţoale", adică zestrea impături ti şi aşezată la capul patului, văzută de
sus in jos : 1 . ripţ de lînă, 2. pernă lungă de teanc, 3. ţoală de zgrebeni, 4. aş
ternut de lînă, 5. pernă, 8. pătură (de provenienţă industriali), 7. ţoa.lă de zgre
beni aJ.easă, 8. pernă. 9. ţoală de lînă aleasă pintre văr�i fundăreşte (o vargă
simplă, una aleasă), 10. ţoală de zgrebeni (cîlţi) aleasă subtire, urzeală de fuior,
bătut zgrebeni, 11. Strai de lînă (nu e dat la dîrstă ; atunci iese lîna) , 12. pernă,
1 3. aşternut in şase scripţi.
Se dă zestre 12 bucăţi : un fundar ('urzeală bumbac, ales cu o faţă, cu lin ă
mai le&ne, adică intră mai puţină ca în scoarţă), o scoartă. o plapumă, patru
aşternuturi, patru sau şase ţoale de cîlţi, o ţoală de coade (un fel de cergă) .
(Covoarele) scoarţele acu se IJ.ucrează umplute, inainte numai trandafirii
sînt aleşi, restul cu suvelniţa (suveica).
Au început să iasă şi astia cusute (carpete ?). Se fac tablouri : carpete cu
sute şi băgate în geam (sub sticlă).
a Veta lof'gu Popescu, com. Staf'chiojd : Cuveltur în vărgi mici micuţe. Aşa
ex ista şi peritari, o foaie dintr-o cuvelturA.
� Foea de zestre a sorumi tinci. 1867 ginarie 24 :
... un lăviceru
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aleasă, velinţa etc., pot fi uşor asimilate ca model, uneori şi ca dimen
siune şi întrebuinţare, marii familii a scoarţei . Altele - ţoala de coade,
ce e un fel de cergă, şi straiul, care la urmă se prelucrează în dîrstă - ră
mîn, prin tehnica de lucru şi înfăţişare, categorii distincte, de care nu
ne putem ocupa acum.
Di ntre toate felurile de ţesături - şi la fiecare este prezentată în
tr-o mai mică sau mai mare măsură dovada unei preocupări estetice, pe
lîngă cea vizînd utilitatea - scoarţa întruneşte în cea mai înaltă expresie
calităţile operei de artă. Este chiar recunoscută, într-un fel, preponde
renta rolului de obiect artistic ce-l are acest gen de ţesătură. Ei i se
consacră atenţia, cheltuiala şi munca cea mai mare ; de aici, marea va
rietate a exemplarelor realizate, ca şi inaltul lor nivel calitativ şi estetic.
Ea este nelipsită din foile de zestre, figurînd printre darurile cele mai de
preţ pe care părinţii le oferă copiilor, tinerilor căsătoriţi.
Patru foi de zestre de acum un veac pe care le-am mai putut afla
în sat, le folosim ca material documentar. 5 In fiecare apare un punct
la care sînt menţionate : "două scoarţe . . ." Să fie obligatorie, prin tra
diţie, dăruirea scoarţelor perechi ? Rămîne pentru noi o întrebare ce ar
putea să ne conducă, în capitolul privind interiorul casei, la indicaţii
asupra modului de distribuire a pieselor ţesute în vechiul interior.
Analizăm valoarea lor nominală. Ea întrece pe aceea a unei vaci şi
echivalează cu a perechii de boi , care formează al doilea punct, ca im
portanţă valorică, în foile de zestre, pămîntul dăruit ocupind întotdea
una primul loc. Deci, ca valoare bănească, scoarţa reprezenta în zestrea
fetei cea de-a treia sau a doua piesă importantă, după pămînt. Casa ne
căzînd în sarcina viitoarei mirese, ci a viitorului mire, G conchidem că,
după tradiţia locală, fata din Chiojd avea, ca principale puncte din ave
rea personală, pămînt, apoi boi şi scoarţe. In raport cu valoarea globală
a cuprinsului foii de zestre, scoarţele ajung uneori să reprezinte un pro
cent de pînă la 10,4%. De menţionat că numele de scoarţă este pînă
astăzi neschimbat în sat.
5 1. Foea de zestre a sorumi tinci (rupt numele de familie se citeşte doar
Catrina) 1867, ginarie 24 .. . (total) preţuire 3055 ...
(şi încă) pretuite 3087...
4 una vaca kuviţelu
·

17 Doă scorţe de lînă alesă peste totu
18 ... una vărgată
19 unu macatu pă patu de lină
20 un lăviceru ... alesu
II. 1879 8 iunie 28. Foe de dotă, de cele ce oferim fiei noastre la trecerea
în căsătorie cu Dlui Gh. Ilie Ivanu, din corn. Starchiojdu... peste tot 23 articole
cuprinde şi suma de lei noi 1 609.
7 ·Doi boi de jugu
8 Una vacă
9 Două scoarţe de lînă una aleasă şi una în vărgi
10 Două macaturi de lînă pe paturi
III. 1883 Decemvrie 22, Actu Dotal, De cele ce... graţiem(?) fiei nostre
Smaranda la trecerea in căsătorie cu Dlui Stoica Tănase Marcu din comuna
Bătrîni... peste tot 26 articole iar lei 783,60.
H

-
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Dar: scoarţa reprezintă şi o valoare în sine. Ea se transmite ca un
obiect de mare valoare, ca operă de artă, din generaţie în generaţie, 7
fără ca să fi fost poate niciodată întrebuinţată în alt scop practic decît
ca să acopere masa cununiei din biserică, sau ca să fie aşezată sub picioa
rele mirilor la cununie 8
deci în momente dintre cele mai solemne
din viaţa omului. Singura menire practică mai frecventă e să împodobească
la marile sărbători de peste an odaia curată, casa mare u. In rest, cele
mai de preţ sint păstrate, din neam î n neam, împăturite fiind în "teancul
de ţoale" (zestre) de la capul-patului. Am mai avea de adăugat că, spre
marea părere de rău a celor: îndrăgostiţi de asemenea opere de artă de
corativă, tot scoarţa este singura dintre toate bunurile casnice (gospo
dăreşti), de care mulţi nu se pot despărţi nici în mormînt, dorindu-şi-le
ca îmbrăcăminte "in lemn" (in coşciug). 10 Marea atenţie cu care este
ales materialul, ca şi grija cu care e lucrată scoarţa, îi conferă acesteia
o valoare deosebită, între lucrurile casei fiind considerată ca o adevărată
bijuterie de familie, 1 1 ca o moştenire ce cu mîndrie se înfăţişează pri
virii celor invitaţi în camera de primire, mai cu seamă în zi de sărbă
toare, sau cînd e vreun eveniment deosebit în viaţa de familie. Tocmai
un asemenea mod de utilizare determină gradul de măiestrie pe care-I
atinge lucrătura acestei ţesături.
-

3 Una mîndată gonitore în primăvară
5 Două scorţe de lînă alese
6 Un aşternutu de lînă
7 Una velinţă de cinepă
IV 1886 ianuat"ie 26. De ce constituimu fiei nostre Ilinca la trecerea in
căsătorie cu Dlui G. G. (Gheorghe) I on Cugiu... Suma coprinsă în 27 articole
lei 572.
2. Una vacă
4 Două scorţe de lină alese

5 Un aşternutu de lînă

6 Una velinţă de cînipă
62 ani (1969), pe Gîrbeasa, Starchiojd : "Băietu-şi face
casă, fata-şi face scule" .
7 Toma Zaharachescu, 64 ani, Benia : "De la măsa-măsii " . Scoarţa din
Planşa II b, 1.
Elena D. Popescu (zis Gologan), Pe Gîrbeasca : "De măsa mamii mele.
peste 100 de ani". Planşa IV, scoarţa 2.
Maria Nucşoreanu : "De la mama mea, vreo 80 de ani" . Pl. V, 3.
Elena 1. Nucşoreanu : Pe Gîrbeasca : "Rămasă de la mama mare, veche
de 80 de ani". Planşa II b, 3.
s Maria P. Cristea, 59 ani, Pe Gruiu, Avea 22 ani cînd s-a cununat la bise
rica Starchiojd. Să fie vreo 'legătură mke modelul în romb, alteori cu semnifi
caţii privind fecunditatea, şi faptul că s-a aşternut sub picioarele mirilor tocmai
această scoarţă ?
9 Sofia V. Lascu, 62 ani, Pe Girbeasca : "La o sărbătoare mai mare, cînd
vine cineva, o pui pe pat unde stai. Dincolo, in casa mare avem scoarţe alese".
10 Voica Diaconu, 92
ani, Gresia (bunica lui Gh. Bunghez) : "O foaie de
scoarţă, o aşterne în lemn, cind omul moare".
H Scoarţele au fost printre lucrurile puţine ce, în timpul ultimului război:,
au fost puse in gropi săpate in pămînt.
6 Sofia V. Lascu,
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Se stabileşte, astfel, o legătură de reciprocitate in ambele sensuri,
cauza devenind efect şi invers : unui anumit fel de ţesătură i se conferă
intrebuinţări speciale şi ele, la rîndul lor, influenţează întreaga înfăţi
şare a acestei ţesături. Pe baza unei asemenea relaţii credem că se află
explicare şi pentru familia de scoarţe ce se cer privite cu lungimea
orientată vertical .

3. Scoarţa are o anume orientare faţă de privitor. Marea masă a
scoarţelor româneşti e făcută astfel încît ţesătura are lungimea pe ori
zontală, privirea purtîndu-se de la stînga la dreapta şi înapoi. Această
orientare purcede de la aşezarea scoarţei în casă : jurîmprejurul camerei
pe pereţi - păretarele, pe laviţe - lăvicerele, pe culme sau rudă, pe
pat. La Chiojd, majoritatea scoarţelor sînt de această factură. Linia
şerpuindă a modelului este acomodată acestei orientări. Ea conduce pri
virea, din aproape în aproape, în tot lungul ţesăturii, şi mai departe, cu
concursul imaginaţiei privitorului .
Aici sînt însă �i scoarţe cu o orientare opusă. Se cer privite cu lun
gimea pusă pe verticală. Modelul lor se î nţelege cînd e privit de sus î n
jos. Ele a u alt curs, alt aspect compoziţional.
Atenţia privitorului este sol icitată, reţinută, concentrată la panoul
decorativ ce-l constituie o asemenea scoarţă izolată parcă şi mai mult
prin chenarele sale de restul decoraţiunii interioare a camerei. Este o altă
viziune a interiorului prin alternanţa nu continuitatea zonei de culoare.
In iloc să se petreacă de-a lungul pereţilor, ca o friză, ca o făşie,
banda colorată se concentrează, de sus în jos,pe mijlocul unui perete.
Se poate să corespundă unor alte criterii de organizare a spaţiului in
terior î n locuinţa ţărănească, ce n-ar fi refractare ideilor aflate î n arta
bisericească şi de curte domnească din atît de fecundul şi rafinatul, pe
plan artistic, ev-mediu românesc.
Tocmai pentru că dezvoltarea pe orizontală şi cea pe verticală a
modelului scoarţelor chiojdene ne-a reţinut atenţia ca fiind generatoare
de deosebiri structurale în aspectul lor de ansamblu, am prezenta mai
departe aceste ţesături ca formînd trei grupe : cele cu ax longitudinal
pe orizontală, cele cu ax longitudinal pe verticală, şi cel al căror ax poate
fi la fel de bine considerat pe orizontală, verticala sau în diagonala scoar
ţei.
Se conturează astfel criteriul de bază în prezentarea noastră, po
trivit căreia vom acorda importanţă ornamentului individual, dar cel
puţin cu acelaşi interes tratăm ambianta generală î n care se înscriu
elementele ornamentale, sînt puse în valoare şi în raporturi de recipro
citate atît intre ele, cît şi între fiecare dintre ele �i ansamblul decorativ
din care fac parte.
Un element ornamental mai geometrizat sau mai figurativ-organic
ce poate fi întîlnit î n altă parte din ţară, sau chiar î n afara graniţelor
noastre teritoriale, şi care apare şi la Chiojd, dar nu putem preciza dacă
este o emanaţie locală, a apărut deci î nainte sau după ce el a fost iden
tificat în altă arie culturală, nu ne împiedică, dacă adoptăm criteriul de
apreciere mai sus pcopus, ca, luînd în considerare ansamblul piesei te-
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sute, să analizăm scoarţa chiojdeană ce conţine acest -element, ca fiind
expresia unui act de creaţie locală.
Adoptînd deci sistemul de prezentare de la simplu la complex în
combinaţie cu cel ce ţine cont de orientarea axului longitudinal, începem
analiza unor exemplare reprezentative din categoria scoarţelor celor mai
numeroase, cele cu dezvoltare pe orizontală.
4. Mai înainte însă, explicăm că nu sîntem în măsură să dăm data
precisă cînd a fost ţesută fiecare piesă adusă în discuţie, deoarece, cu ex
cepţia a două bucăţi terminate în faţa noastră, în toamna anului 1 969,
toate celelalte sînt vechi, majoritatea pînă di ncolo de mijlocul secolului
trecut. Ar coincide, astfel, ceea ce prezentăm noi ca model de ţesătură,
cu ceea ce se indica în foile de zestre invocate aici ca document de re
ferire. Intinzîndu-se pe două sau pe mai multe generaţii de om, nu avem
certitudinea datei de execuţie furnizată de contemporanii noştri, uneori
nepoţi sau strănepoţi ai autoarei (scoarţei). Faţă de modul în care abor
dăm tema scoarţei, data certă a terminării ţesutului fiecărei piese nu are
importanţă deosebită. De asemenea, nici numele dat motivelor - de�i
le-am căutat şi unde a fost posibil le-am redat - nu e privit în satele
chiojdene cu mare atenţie, astăzi multe femei pierzîndu-le din memorie,
ca şi însăşi practica meşteşugului.
5. In prezentarea noastră vom trece uşor peste " velinţă", o ţesătură
in vărgi, mai subţire decît scoarţa şi, care, după cum precizează o infor
matoare, nu e aleasă, ci ţesută cu suveica 12, adică vărgată. In definiţia
contemporanei noastre, scoarţa este o ţesătură mai groasă şi aleasă.
Dintotdeauna, credem, a fost aşa. O foaie de zestre de acum mai bine de
o sută de ani (cea din 1 867) 13, înscrie la punctul 1 7 două scoarţe de lînă
alese peste tot - 320 lei. Dar tot în acelaşi document, la numărul ur
mător, figurează "una vărgată" - 64 lei. Cea vărgată, comparativ cu una
aleasă, valorează în bani mai puţin de jumătate. O altă foaie de zestre,
doisprezece ani mai în urma celei citate, precizează : "Două scoarţe de
lînă, una aleasă şi una în vărgi". 1l.i
Reţinem, pentru cele ce aici interesează, două fapte : există la
Chiojd scoarţa vărgată şi scoarţa aleasă. Ultimele avînd, în foaia din 1 867,
menţiunea expresă că sînt "alese peste tot", deducem că existau scoarţe
ce aveau numai în parte alesătură. A doua informare se referă la exis
tenţa velinţei.
Nu avem fotografia unei scoarţe vărgate, acestea fiind mai greu
de găsit în sat ; presupunem că au fost întrebuinţate şi uzate înaintea
celor care valorau mai mult. Am apelat, în schimb la o foaie de velinţă
in vărgi, ţesută cu suverica, cum sunea interlocutoarea noastră ; azi
se numeşte "cuveltur în vărgi mici micuţe". 15 Este veche doar de
douăzeci-treizeci de ani ; vioiciunea coloritului este mărturie. Benzi
12

Smaranda Petrache, pe Stiubeasca : "Velinţa - două foi in dungi, mai

subţire, nu

e aleasă, e ţesută cu suveica. Coveltura - două foi, ca velinţa, dar
e aleasă" .
u Vezi nota 5, I.
H Vezi noh 5, II.
15 Veta Iorgu Popescu, casa lîngă casa-muzeu Chuşca.
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de culoare roşie alternează cu altele vărgate, multicolore. Alternanţa
aceasta se repetă în tot lungul ţesăturii. Ea devine ritmul, principil.ll de
bază al desfăşurării liniare, pe orizontală a decorului.
5.2. Am continua ilustrarea cu "ţoala de pus pe pat", sau, cum
spunea altă informatoare, scoarţe pe perete alese pintre vărgi. (Fig. 1).
Aceeaşi alternanţă de vărgi liniştite şi vărgi agitate - cele de o singură
culoare şi cele multicolore. Dacă la velinţă, varga agitată - cum am
numi-o noi, căci e contrastul învecinatei sale, o suprafaţă netulburată
de vreun accident, de niciun model - avea o grupare de vărguliţe si
metrică faţă de un ax reprezentat de vărguliţa violet, în al doilea exem
plu, ţoala de pus pe pat, axul de simetrie e un model unghiular - o
alesătură. De-o parte şi de alta, axul de simetrie e încadrat de vărguliţe
"toigele". La ambele feluri de ţesături. Rămîne limpede necesitatea
desfăşurării egal ritmată, cum e cea a arcadei şi stîlpilor prispei casei,
dacă e să facem o comparaţie cu un alt domeniu de creaţie, A-B-A-B
ş.a.m.d., una din Ucre fiind un fel de Yargă, cealaltă, al doilea fel de

Fig.

1.

Scoarţă din Starchiojd (Marioara Stelian Gîrbea)

vargă, cea agitată sau, tot atît de bine, cea opusă. Este, într-un fel, ex
presia principiului armoniei contrastante : lumină-umbră, liniştit-agitat,
urcuş-coborîş. Poate fi în această dualitate a existenţei decorului scoar
ţei, ce s-ar putea exprima concentrat în literele A,B, A,B, A,B sau în
semnele linie, punct, linie, punct şi aşa mai departe o schemă filozofică
a conceptului de curgere a vieţii, esenţa legii existenţei vieţii ce impla213
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cabil are un urcuş şi un coboriş , ca iarăşi să vină urcuşul şi apoi cobo
dşul, unui lucru devenit vechi urmîndu-i legic altul nou. Este aceasta
o latură a filozofiei noastre populare trădată şi în folclor de valenţele
sale dialectice, ale deve nirii , ale preschimbărilor neîntrerupte din na
tură, viaţa continuindu-si drumul, firul, precum şi leit-motivul unor

Fig.

2. Covor din Chiojdul Mic

(Alexandrina St. Popa)

doine, colinde. Scoarţa cu dezvoltare pe orizontală, fără început şi fără
sfîrşit indicat de model, în vreun fel, pare să exprime petrecerea lu
crurilor, fenomen ce are loc neîntrerupt în viaţă, în lumea vie.
5.3. Găsim la Chiojd şi o altă formulă de ţesătură învărgată, tot
lungul căreia este parcurs de un model părînd suprapus vărgilor (Fig. 2).
In acest caz, vărgile bat tactul succedindu-se egal de late şi de acelaşi
fel , adică fără model, detaşindu-se una de alta doar coloristic. Modelul
scoarţei "cu racu" (are şi Voicilaş Sofia) poate să ne trezească, prin
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jmaginea sa, ideea succesiunii zalelor de lanţ, văzute una din faţă una
din profil, următoarea iar din faţă şi aşa mai departe. Se continuă astfel
alternanţa de timp A, B, A, B (linie, punct, linie, punct) şi pe modelul,
:Suprapus vărgăturii. Totul egal, lin, netulburat. Ritmarea acestei desfă
şurări liniare, cu o muzicalitate constind din doi paşi, unul faţă de ce
lălalt afUndu-se în alternanţă, un pas accentuat, celălalt moale, am zice
Titm iambic, se reia şi în culoarea ce alătură tonuri care in fotografie
.apar închis-deschis, închis-deschis.
In fond, alternanţa este una din formele cele mai simple de exis
tenţă a unui decor ce nu-şi defineşte începutul sau sfîrşitul, cum e cel
.al scoarţei cu lungimea desfăşurată orizontal.
5.4. O altă formulă, de data aceasta mai dinamică în desfăşurarea
-sa pe orizontală, pentru că avem de-a face cu linia zig-zagată, de fapt
�erpuită dar, tehnic, in ţesătură cotiturile făcîndu-se brusc, linia e
frîntă, are o mare răspîndire. Poate cel mai mare procent îl reprezintă
tocmai aceste scoarţe denumite local "în şărchi", adică şerpi. Compo
ziţia dovedeşte o mare ştiinţă a obţinerii efectului decorativ cu unul
dintre cele mai simple mijloace : linia frîntă. Doar alăturarea celor două
foi din care se compune o scoarţă, şi ansamblul piesei e altul. Intr-un
.caz o succesiune de linii frînte (Fig. 3), în celălalt, o înşiruire de rom
huri (Fig. 4). Puţin mai la dreapta sau la stînga de ar fi fost dată una
din cele două foi (jumătăţi ale scoarţei 1) şi la mijloc s-ar fi format din
două unghiuri faţă în faţă, rombul. Ar fi rezultat modelul foarte ase
mănător celui din scoarţa surată 2. Şi-atunci, putem să revenim la uni
tatea pe care o reprezintă foaia, jumătatea de scoarţă. E lăţimea de ţe
sătură ce se obţine cu războiul obişnuit. Pînă aproape de zilele noastre
nu se ştia cu rare excepţii, în Oltenia de război cu o lăţime cît toată
scoarţa. Se ţeseau pe rînd două jumătăţi, două foi, de fapt, o ibucată de
ţesătură cît dublul lungimii unei foi. O foaie caută să fie la fel cu cea
laltă, dar ca şi cum s-ar vedea în oglindă. Alipite, rezultă modelul cu
romburi, cel mai frecvent d esen, cum spuneam. Şi nu numai la Chiojd .
Dacă nu se ţesea cea de-a Cl.oua foaie, ca şi cum modelul ar fi fdst văzut
în oglindă, atunci rezulta ceea ce socotim ca fiind un .nor� că :am intilnit,
-deoarece ne-a dat cheia modelului, un aiJ.t model ce nu închide unghiurile
.<fouă cîte două pentru a forma rombul, ci rămîne deschis, rezultînd şer
puitura zig-zagului fără sfîrşit. Vedem trei şiruri de linii în zig-zag şi,
-către margine, unghiuri cu deschidere înafară.
O singură foaie, ceea ce considerăm a fi unitatea de bază, se pre
zintă deci, ca decor, printr-o linie în zig-zag flancată de unghiuri ce
:apar alternativ (de-o parte şi de alta a acestei şerpuituri). E schema li
niei frînte din crestătura în lemn, alt domeniu prestigios al creaţiei
noastre populare. Corespondenţa este explicabilă. Linia frîntă, punctată
de unghiuri ce apar alternativ, cînd de-o parte, cînd de cealaltă a liniei
frînte acompaniind-o, e, într-un fel, expresia continuităţii, a parcurgerii
prin şerpuirile acestei linii, a unor suprafeţe, fie din lungul, fie împre
jurul bîtei, furcii de tors etc. (Cam la fel cu ideea trezită la piese de
lemn mai mari - porţi, stîlpi şi altele - de modelul numit "al funiei
'impleti te" . E aceeaşi linie, de data aceasta chiar şerpuită,. de pe mrterii
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urcioarelor. Numai că în tehnica întinderii vopselelor cu pensula, cornul,
sau degetul în timpul rotirii vasului , olarul redă chiar unduirea valului ,
ca sens, în silueta liniei şerpuite şi,

astfel, îi imprimă o dinamică cu

arcuitura ascendentă progresivă mai mare de cît cea descendentă re
gresivă.
Facem asocierile acestea între zig-zagul modelului ţesut, î ncrestat,
sau pictat, pentru că el este o prezenţă permanentă în plastica noastră
populară, şi această preferinţă credem că se poate explica prin sensul
de continuitate, de perpetuare ce-l recunoaştem în linia frînă.

5.5.

Rombul este fiul liniei frînte ; trăieşte din sensul liniei frînte.

Nici nu apare ca figură singură, ci tot în vecinătatea altui romb, şirul
de romburi venind intercalat între linii frînte, peste tot acest model
privirile prefirîndu-se (alunecînd) de pe creastă pe creastă de romb, în
lungul şerpui turii.

li şi spune scoarţei tot "cu alegătură î n şărpi ". Hl
O clipă privirea se fixează pe figura rombului şi îndată se continuă,
ajutată fiind şi de linia zigzagată ce încadrează romburile. Poate că aici,
axul de simetrie, punctul fix, accentuat din scoarţa vărgată să fie rom
bul, iar linia frîntă elementul de legătură mai
difuz. Un timp apăsat, unul slab.

5.6.

puţin

accentuat,

ma i

Succesiunea de romburi ca şi de linii frînte este neîndoielnic

în legătură cu factura tehnicii de lucru. Este şi modelul ce, foarte sim
plu, se repetă în toată foaia ţesută, liniile colorate frîngîndu-se automat
după un număr fix de fire scăzute sau, după cum este cazul, adăugate
pentru a forma cunoscutele trepte ce constituie la scară mare segmen
tele de linie în zig-zag sau laturile rombului. Singura grijă la ţesut e
să se scadă sau să s-e adauge numărul de fire ş tiut,
cursul unei scoarţe, adică î n toată
de foaie.
Romburile,

spuneam,

acelaşi p·entru t o t

bucata reprezentînd

iau naştere cînd

două lungimi

se alătură două foi,

una

dintre ele părînd să fie copia văzută în oglindă a celeilalte. Potrivirea
foilor încît să rezulte peste amîndouă un model de nu se mai cunoaşte
că e format din două bucăţi de ţesătură, devine posibilă tocmai în con
diţiile unei tehnici de lucru aşa de simple cum e cea de ţesut modelul
liniei frînte, ce înaintează cu acelaşi număr de fire, pe fiecare treaptă,
în toată ţesătura. Bucata ţesută dacă e dată în două, foile rezultate în
tregesc modelul prin alăturarea lor pe latura lungă. Simplitatea tehnicii
de lucru nu e semnul unei faze puţin evoluate a meşteşugului. Dimpo
trivă, ea poate fi foarte bine, şlefuire, de vreme ce, cu mijloace relativ
puţine, ieftine se obţin opere noi, de altă factură valorică.
Modelul scoarţei în romburi ce are pe fiecare foaie o linie frîntă
la mijloc şi în coturile acesteia cîte un unghi

deschis spre marginea

16 . in "roate" citim la p. 24 in studiul "Scoarţe româneşti"
19 6. Deşi au
unghiuri, sint romburi, figuri depărtate de forma roatei, denumirea vine să con
firme teza ce o dezvoltăm noi : sensul primează, şi el inseamnă mişcare. Poate
fi - de ce nu ? - astfel semnificată rostogolirea roţii.
..

-
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foii, ajunge să prezinte în final, după alipirea foilor pentru a forma
scoarţa, un şir de romburi la mijloc, petrecut de cite două linii frînte
înspre marginile întregii piese din două foi. Urmărim, fiind mai dis
tinctă, linia albă a desenului.
5.7. Am aflat şi un exemplu în care acest model, rombul incadrat
de două linii frînte, se înfăţişează, e drept mai mic, dar relativ la fel

Fig. 5.

Covor din Starchioj d (Eufrosina !van)

numai pe o singură foaie. Prin alăturarea a două foi cu acest model, s-a
ajuns la scoarţa cu trei rînduri de romubri. (Fig . 5). Rîndul de la mij
loc e compus din unghiurile deschise pe marginea fiecărei foi. Dacă
şi.rW de romburi din fiecare foaie <considerîndu-le sepa ra te) avea o se
cundanţă - în succesiunea pe orizontală - în perechea paralelă de linii
frînte ce încadrau romburile, în scoarţa ce rezultă din alăturarea celor
218
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două foi, aceste linii paralele formate din linii frînte devin flancuri şi
pentru noul şir de romburi proaspăt compus pe la mijlocul scoarţei.
Am reţinut zona de romburi şi linii frînte delimitatoare într-un fel ale
acestei zone, pe fiecare din foile scoarţei, pentru că într-o altă scoarţă,
această zonă s-ar putea recunoaşte într-un fel de bandă şerpuită ce
parcurge lungul fiecărei foi. (Fig. 6). Prin alăturarea foilor, benzile
închid între ele tot figuri în romb. Sensul ce ne apare este cel al un-

Fig. 6.

Covor din Starchiojd (Eugenia Totolici)

duirii unui lat de apă, o curgere. se inţelege, în lungul scoarţei cu axul
mare pe orizontală. Pe fondul neocupat de benzile şerpuitoare sînt pre
sarate steluţe pătrate şi, rar, cîte o cruciuliţă. Ideea de parcurgere a
spaţiului de la stînga la dreapta, ne-o dau benzile şerpuind amplu, masiv,
în ritm lent, pe la mijlocul lungimii ţesăturii, în timp ce, ca nişte
puncte de reper statice, steluţe şi cruciuliţe presar spaţiile din preajma
.acestui şuvoi şerpuitor ce-l constituie benzile unduitoare de la mijloc.
5.8. La marginile scoarţei ritmul devine din nou animat, alert
-chiar datorită colţişorilor grăbitei linii frînte ce formează marginea ţe
săturii pe latura lungă.
Am remarca acelaşi ritm grăbit al marginii în comparaţie cu cel
din cîmpul scoarţei, dacă ne întoarcem la exemplul (Fig. 5) cu trei şi
"l'Uri de romburi închise de duble linii şerpuitoare.
Se poate desprinde de pe-acum, ca un fel de regulă cînd e vorba
de scoarţa cu margine longitudinală, ritmul de cele mai multe ori ac21!
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celerat al desfăşurării benzii marginale în comparaţie cu cel al cîmpu
lui. Vom mai avea prilejul s-o verificăm, pentru că principial existenţa
a două elemente - model de cîmp şi model de chenar - în aceeaşi su
prafaţa decorativă, presupune o individualizare a fiecăruia dintre c� e,
o scoatere reciprocă în evidenţă, ori ritmul este mijlocul universal de
punere în evidenţă a efectului individual.
5. 8 . 1 . Nu am trata uşor, în grabă, marginea, atunci cînd ea există,
numai pentru faptul că ea este, e drept, secundară ca proporţii. Ro ' ul

Fig.

7 . Covor din Starchiojd (Toma Zăhărăchescu)

ei vizual, în componenţa suprafeţei decorative, este apreciabil. In ul
timele două piese prezentate aici, am aflat-o ca un răsunet stins al for
mei de bază zigzagate, dar repetată aproape întreit şi chiar de mai
multe ori în unitatea de timp definită de modelul cîmpului central, dacă
e să privim, cum ne-am propus, desfăşurarea modelului liniară, în spa
ţiul ţesăturii. Alte scoarţe au "ghinarul" - cum numesc localnicii banda
de m argine, chenarul - de-acum delimitat şi mai distinct, (Fig. 7, găr
duţul) altfel ca model faţă de cimp. Pînă la un punct însă, schema mo
tivului de "ghinar" este identificată în centrul rombului (cărăbuşul,
Fig. 7 şi 8), sau în forma de bază şi pentru restul modelului, adică cea
rombică (Fig. 9). Dar ceea ce împerechează formele din chenar cu cele
din cîmp se numeşte ritm. Ceea ce afirmam mai înainte, despre curge
rea amplă de la mijlocul ţesăturii - e vorba de valoarea de sens a mo220
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Fig.

8.

Covor din Starchiojd (Maria P. Cristea)

Fig. 9. Covor din Starchiojd (Elena 1. Nucşoreanu)
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delu:lui - şi mai grăbită pe de margine, se potriveşte şi aici. Inainte
erau un gen de steluţe, ziceam noi, acum sînt figurile parcă greoaie şi
lipsite de dinamism, cu două sau trei linii de-a curmezişul, cee� ce
presupunem i-a făcut pe localnici să le dea numele de "cărăbuşi". Cu
loarea revine din distanţă în distanţă, şi ea marcînd, credem, ideea de
mişcare pe orizontală, ceea ce susţine punctul de vedere cinetic, am
zice, în aprecierea valorii decorului.
5.8.2. Credem că, în acelaşi spirit dacă privim şi linia de demar
caţie, albă sau neagră, după cum e mai vizibilă, dintre cîmp şi chenar,
vom realiza o cîntărire mai cu multă acuitate a importanţei acestui ele
ment, poate prea uşor scăpat din vedere în cercetările altfel orientate.
El este nervul, se contopeşte cu esenţa scoarţei. Răspunde cerinţelor
de mişcare ale modelelor şi comandă ritmica întregului panou decora
tiv. Transversal, scoarţa "cu cărăbuşi " (Fig. 8) are linia de demarcaţie
o simplă dreaptă. Vom reveni asupra interpretării ei. E o raritate acest
aspect, linia dreaptă fără vreun accesoriu cît de neînsemnat. Cu atît
mai semnificativă, cu cît pe laturile celelalte, lungi, scoarţa are demar
caţia în forma liniei crenelate. Deci, laturile lungi, cele în sensul de
curgere a motivului, sînt animate de petrecerea ondulatorie a liniei de
demarcaţie, linie compusă cu segmente drepte şi un gen de rombuleţe
plasate alternativ, sus şi jos, - un "arbore cotit" al motorului cu aburi.
Intreruperea lor pare bruscată prin acea linie dreaptă, imobilă, fermă
a demarcaţiei pe latura îngustă a scoarţei . Spuneam că la scoarţa cu
desfăşurare pe orizontală e caracteristică ideea de continuitate şi capă
tul ţesăturii nu pare, ca ansamblu, o încheiere firească a decorului, ci
mai curînd o tăietură pe lungime. Linia delimitatoare ondulatorie nu
se î ntoarce pe latura îngustă. Dreaptă fiind, ea pare că retează modelul.
Nici motivul chenarului, cărăbuşul, nu-şi schimbă orientarea pentru a
da semnul înconjurării şi, astfel, al încheierii logice. El rămîne în ax
paralel cu ceilalţi cărăbuşi de pe laturile lungi ale scoarţei. Cu tot che
narul închis pe toate laturile, procedeu întîlnit la Chiojd, dar în fapt
o raritate pentru familia scoarţei cu dezvoltare pe orizontală, nu im-·
pietează cu nimic asupra dominanţei specifice - continuitatea.
Ultimele scoarţe prezentate ce au romburi ale căror laturi sînt
alcătuite din trepte în unghi ascuţit - (Fig. 9) în timp ce exemplele
de la inceput (fig. 3 şi 4) le aveau in unghi drept - nu incheie încă se
ria formelor romboidale. Mai sînt scoarţe organizate pe axe ce aliniază
modelele ca pomii într-o livadă, privirea putîndu-se deplasa pe şirurile
motivului nu numai în direcţie orizontală, ci şi oblică.
Am avea de remarcat că trecînd la altă grupă de scoarţe chiojdene,
cea a căror dezvoltare se orientează cu axul longitudinal vertical, mo
tivul rombului îşi încetează activitatea. Rombul, ca motiv dominant şi
ordonat într-o succesiune de figuri , nu e semnificativ că dispare odată
cu dezvoltarea pe orizontală a scoarţei , cea care spuneam, are întF-însa
semnul, sensul continuităţii ? Insăşi rombul, ca element figurativ este
interpretat în cercetările temei ca simbol al fecundităţii, al fertilităţii. 1 7
17 Eleonora
"Femeia".

Lupu

şi

Nicolae

Pascu :

manuscris
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predat

redacţiei

revistei

Există intre această semnificaţie şi naşterea di n linie frîntă a unghiu
rilor şi romburilor, şi apoi izvorîrea neîntreruptă a feluritelor forme din
aceeaşi matcă, rombul, o legătură, de unde, probabil vine, şi simbolul
fecundităţii, primenirii vieţii.
5.10. Incheiem seria acestei grupe (familii) de scoarţe cu cele ce
au figuri romboidale - numite aşa pentru că pot fi romburi , dar şi
forme derivate - într-o aşezare pe o reţea de oblice, paralele între ele.

Fig. 10.

Covor din Starchiojd (Elena 1. Nucşoreanu)

încît alinierea motivelor de cimp se poate face orizontal, oblic, sau ver
tical. In genere, vîrful rombului se interpune între cele ale perechii
de romburi de pe rîndul de deasupra sau dedesubtul celui considerat
inclus. Motivul se aglomerează pe aceeaşi ţesătură, este mai mic şi mai
variat. Poate fi o figură cu terminaţii încovoiate, ceea ce probabil a
chemat în imaginaţia localnicilor numele de "scoarţă cu rădăşti".
(l<'ig. 10) Pot fi şi romburi , dar variate ca model, (F'ig. 1 2) sau chiar
şi ca mărime (Fig. 1 1 ). In acest din urmă exemplu, repertoriul este
nuanţat şi îmbogăţit cu motive noi, ca cele în forma unui fel de "S"
culcat pe marginea cîmpului, sau un fel de floare pe chenar. (Fig. 1 3).
Dintre aceste scoarţe, relativ nouă, 1 950, este cea cu romburi
numai de două feluri ca alcătuire a figurii geometrice, in schimb cu un
pestriţ efect de umbre şi lumini datorat, desigur, coloritului. Este, poate.
o continuare a genului notat de noi cu nr. 1 aceeaşi planşă, numai că
cel mai vechi are un efect mai antrenant şi în totul mai bine susţinut,
223
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chiar dacă figurile sint mai puţin oC'hioase, mai cu pauze între ele. Cel
relativ nou, ne pare dominat de ritmul strident al articulaţiilor în
vălmăşite.
Astăzi, scoarţa chiojdeană pe orizontală arată altfel. Sînt două
exemple lucrate de aceeaşi mma. Una, după cum spune şi autoarea,
după model mai vechi (Fig. 14). E altceva, dar recunoaştem dominanţa

Fig. 1 1 . Covor din Ghiojdul Mic Poeniţele (Ioana Ciupic)

rombului, sub forma modificată deductivă a celor două figuri centrale,
poate avînd legături, prin prelungirile încîrjoiate, cu "rădăştile" - sau
sub forma clară a romburilor din chenar. Mai ales aerul clar, ritmat
rar, ca o respiraţie amplă ce-am considera-o clasică în arta noastră
populară este păstrat într-o bună măsură. Spuneam că e totuşi altceva
în comparaţie cu tradiţionala scoarţă chiojdeană, de care se îndepăr224
https://biblioteca-digitala.ro

Fig.

12. Covor din Chiojdul Mic-Poeniţele (Alexandrina St. Popa)

Fig.

1 3. Covor din Starchiojd
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Fig.

14.

Covor din Starchiojd

tează, mai cu seamă, printr-o notă de prea mult, totuşi , de amestecat.
de lipsa clarităţii în ceea ce priveşte definirea raporturilor, dintotdeauna
în scoarţa orizontală de dominanţă a cîmpului asupra chenarului , acesta
din urmă devenind triplat, amplificat.
!n cea de-a doua actuală scoarţă (Fig. 1 5), chenarul domină -şi
cîmpul central îl scoate pe el în evidenţă. Deşi în afara tradiţiei şi cu
toată frămîntarea liniaturii, în exterior chenarul împrumutînd parcă
conturul tremurat al frunzei de viţă, acest al doilea exemplu pare a fi
mai cu viaţă, mai original în felul său. Acesta să fie noul stil al operelor
ţesătoarelor chiojdene ?
6. !n ceea ce priveşte grupa a doua de scoarţe, cele cu dezvoltare
pe verticală, se pare că tocmai aici, la Chiojd, cercetarea fondului local
ne permite o constatare importantă, pentru că aruncă o nouă lumină
asupra tradiţiilor scoarţei româneşti. Scoarţa românească cu dezvoltare
pe verticală are o tradiţie ce nu se limitează numai la genul celei c.u
chenar jurîmprej ur, a cărei faimă o face scoarţa oltenească şi nord-mol
dovenească, bucovineană, tributare într-o măsură orientului, ci şi o altă
tradiţie autohtonă, care poare fi de mai mare vechime. Marea ve
chime o vedem în simplitatea facturii , motivele succedîndu-se aproape
invariabil pe mai multe şiruri verticale, în spiritul continuităţii unghiu
rilor şi romburilor din cealaltă scoarţă de veche tradiţie, cea orizontală.
şi tot ca aceasta, scoarţa verticală pe care o vom prezenta de îndată.
se poate continua la nesfîrşit, se înţelege, pe lungimea care. aici. e în
plan vertical.
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Covor

din

::ltarchioj d

6.1. Există şi o altfel de legătură între cele două feluri de scoarţe.
Intre grupa de scoarţe orizontale şi cea a scoarţei verticale este o inter
medi ară - scoarţa "în păvuţe" , sau în "tăbliţe " care se recepţionează
d e către privitor la fel de bine pe orizontală ca şi pe verticală (Fig. 1 6),
deoarece, printr-o încrucişare de vărgi, cum constată autorii albumului
din 1966, rezultă careuri în care, găsim noi, motivele plasate sînt, la
majoritatea acelor scoarţe, citite indiferent de orientarea verticală sau
orizontală a lungimii ţesăturii. In acelaşi timp, coloristic, privirea e
condusă deseori oblic.
Consonanta de axe : vertical, oblic, orizontal am remarcat-o şi la
o parte din exemplele de scoarţă din prima grupă. Aveau figuri rom
boidale, un alt tărîm de identităţi î ntre cele două grupe de scoarţă ro
mânească.
Exemplele noastre din familia numită "scoarţă în păvuţe" sau
"în tăblii" sînt convingătoare. Cea purtind nr. 1 6 am aşeza-o intre cele
cu desfăşurare orizontală, pe marginile lungi prezentînd şi un chenar
(asemănător ca linie celui al scoarţei 5 delimitat de cîmpul prin linie
frîntă. Ne-am referit special la chenar, pentru că modelele ce amintesc
pe undeva de numiţii cărăbuşi şi rădăşti - ne luăm după înfăti şarea
generală - nu-şi definesc clar orientarea, încît rotirea lor cu 90°, i-ar
pune în poziţie de recepţie la fel de convenabilă privirilor. (Am vrut
să-i verificăm orientarea pe viu, din naştere, prin măsurarea dimensiu
nilor la o a doua deplasare, în 1969, în sat. N-am mai putut-o face şi
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Fig. 1 6. Covor din Starchiojd - (Frusina 1. Pană)

Fig. 17. Covor din Starchiojd - (Stelian Bocanu)
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nici nu se va putea vreodată, piesa fiind intre timp destrămată şi lîna
refolosită.) Acelaşi lucru, credem, se poate spune şi despre scoarţele
(Fig. 1 7 şi 1 8) ; deşi nu arată tăbliile, organizarea modelelor ţine de
această reţea de linii direcţionale.
In schimb scoarţa (Fig. 1 9) am aşezat-o definitiv în rîndurile celor
verticale. Ne-a dictat poziţia şirului de flori. Atît doar. In rest, modelul
e chiar mai bine să-1 citim trans\'ersal, adică pe orizontală, urmînd şi
'-J'

Fig. 1 8 . Covor din Starc h i oj d - (Elena D. Pop2scu)

rul de acelaşi tip de figuri, iar culoarea conduce, ca şi altă dată, pe di
recţie oblică privirea ce face de la sine legătura între zonele de aceeaşi
intensitate cromatică. Un zig-zag despărţitor pe linie verticală între
tăbliţe (păvute), tot ea marcînd şi margirea scoarţei, este de noi re
cunoscut ca fiind atribut al mişcării urmărite şi în celelalte familii, grupe
de scoarţe. Tot ca în acele scoarţe, ne întîlnim cu alternanţa A, B, A, B,
aici un şir de flori în ghivece şi un şir cu un alt model geometrizat,
poate de aceeaşi origine ca rădaşca, denumit "prescure", însă alter
nanaţa se stabileşte (încetăţeneşte) pe \'erticală. Şi coloristic, curgerea
este ritmată de alternativa succedare a unui ton, care întotdeauna este
mai luminos decît precedentul, sau invers, depinde de direcţia din care
este parcursă lungimea ţesăturii.
Chiojdul cunoaşte, din această familie, şi varianta cu un singur
model în aceste păvuţe-tăblii. (Fig. 20).
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6.2. O raritate, după cunoştinţele noastre, in domeniul scoarţelor
româneşti, o întîlnim la Chiojd sub forma piesei cu intreaga suprafaţă
raionată vertical, în fîşii, cu acelaşi model, aici vasul cu flori - "bră
duţul" . Acelaşi model, repetat întocmai. De ce nu ne-ar veni in minte
unghiul - urma caprei, numai de unii ; "unghie" chemîndu-se de către
chiojdeni,
înş irat unul după altul în velinţa vărgată, ca şi ghivecele
acestea ? Dar nu monoton. Secretul constă atît la vărgătura aleasă in
-

Fig.

19.

Covor din Starchiojd - (Costache Ivănescu)

unghi, cît şi la înşirarea de ghivece, în cul oare. Pata de culoare, fie că
e unghi, fie că e ghiveci, se schimbă de la un model la altul din aceeaşi
serie (succesiune). In plus, scoarţele verticale uzează de căsuţa, tăblia
ce constituie fondul colorat, altfel de la vas la vas cu flori. In unele din
tre aceste covoare cu vase de flori, verticalitatea este sensul de departe
dominant, accentuat chiar. Liniile albe "gărduţul" marchează curgerea
şirurilor de motive decorative, fiecare pe culoarul său. Culoarea de fond
face mai puţin scări cu direcţie oblică, dar face. Evident, legătura cu
celelalte familii de scoarţe se recunoaşte.
6 .3. Tot din marea grupă a scoarţelor verticale ca lungime, găsim
la Chiojd trei alte variante ce pot aminti de formule văzute, dar care au
şi o m are doză de originalitate. Ceea ce e propriu locului întrece ceea
ce pare ştiut de undeva. Este aici doar ceva amintind de scoarţa olte
nească, dar şi de cea bănăţeană şi bucovineană. Numai ceva doar, pen
tru că ansamblul e o noutate, cel puţin pentru noi.
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După reperele : oltenească, bănăţeană, bucovineană, scoarţele ce
urmează se înscriu în aria mare a formei ou influenţe orientale - cîmp
central înconjurat de chenare. Cîmp central şi chenar, (ghinar) unul
singur, am mai aflat şi în grupa scoarţei cu lungimea pe orizontală.
(Fig. 8). Acum, însă, elementele acestea au altă înfăţişare. Prezentăm
scoarţa cu chenare. Două jurimprejurul cîmpului. "Ghenar cu răţoi
şi răţuşte", apoi "ghenar cu păstăi" sau spiculeţe" , după cum aflăm din
sat. Cîmpul e cu trand afiri. (Fig. 23). Scoarţă cu răţoi îi zice în sat. O
altă scoarţă are doar pe marginile lungi chenar cu succesiune de figuri
ce prezi ntă, fiecare, cîte opt prelungiri scurte, triunghiulare. Cîmpul
larg răsfaţă opulenţa unor motive cu o osatură centrală formată de trei
figuri în cruce. (Fig. 27). Am aflat-o la Sofia Zaharachescu, femeie de
75 ani în 1 968 şi, neştiind cum s-o definim, vom apela pe viitor la nu
mele celei ce-a avut-o de zestre. O ultimă scoarţă are cunoscutul motiv
al pomului vieţii. In două cadre, fiecare î nspre capetele ţesăturii. Ca
drele acestea au şi chenar, (dintr-un fel de tăbliţe). Scoarţa e delimi
tată doar la capete, deci pe latura îngustă, de data asta, printr-un fel
de chenar, o margine lată cu figuri ce le-am putea încadra într-un romb.
(Fig. 26).
Sumara lor prezentare are menirea de a face sesizabile asemănă
rile şi deosebirile. Asemănările sînt puţine, şi decurg din faptul că avem
de-a face cu forma dreptunghiulară închisă, în fapt sau numai virtual,
şi pe latura îngustă, toate celelalte scoarţe analizate pînă acum arătînd
drept caracteristică comună posibilitatea teoretică de continuare în
sensul lungimii. De aici un alt mod de privire, de consumare a operei
de artă care este scoarţa verticală, de tip covor oriental. E o altfel de
alunecare a privirii , pînă acum, o repetăm, şerpuindă î n lungul scoarţei
fără incheiere.
In mare, se poate spune că la aceste ultime scoarţe de care ne
ocupăm, privirea zăboveşte, caută şi desluşeşte, sau numai crede că
desluşeşte forme comune cu cele din realitate sau din imaginaţie. In
orice caz, acest gen de sooarţe se cere citită, descifrată amănunţit, pe
porţiuni. E î n această personală desluşire o satisfacţie concretă şi de
vis totodată, mulţumirea descoperirii în ideile altuia pe cele proprii,
pentru că contopirea este aici posibilă, pe terenul interpretărilor practic
nelimitate.
6 . 3 . 1 . Dintr-o asemenea consacrată formulă de scoarţă, chiojdenii
fac propria lor scoarţă. Şi aici î ncep deosebirile, variaţiile pe aceeaşi
temă. Cînd e vorba de cea cu chenare jurimprej ur, scoarţa cu răţuşti,
constatăm o răsturnare de principii. Nu cîmpul e cel pus în valoare de
chenalele ce-l împrejmuiesc precum rama un tablou, ci chenarele deţin
rolul preponderent în ţesătură. Şi ca mărime - cîmpul fiind aici strîns,
rezumat la o pată centrală fără greutate în ansamblul decorativ, şi ca
viaţă - cîmpul e ceva pal, mai ales ca culoare şi ca vigoare a liniei
ornamentului. Chenarele au vioiciune, nerv, ritm, desăvîrşit aspect vi
zual. Ele se completează şi se susţin, răsună în acord . Au vioiciunea
şerpuirii liniilor frînte, unghiurilor şi romburilor scoarţei-păretar. Zig
zagul este osatura lor. Trăiesc prin acelaşi grai prin care ni se adresează
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Fig. 22. Covor din Starchiojd (Bercea A. Eugenia).
Lucrat cu 80 ani în urmă de .\.nica St. Bolbuceanu.
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Fig. 23. Covor din Starchiojd (Diaconu Maria)

majoritatea scoarţei de c ea ma i veche istorie
cea a domniei liniei
şerpuite (zig-zagate). ln chenarul mai lum inos cel din51pre cîmp. zig-za
-

,

gul vrejului cu păstăi e clar. Ondulaţia e reluată în figurile chenarului
mare, cel marginal. Răţuştele se apleacă ritmic, o dată la stînga , o d a tă
la dreapta. E un dans al gîtului. Şi ce bogăţie de sensuri are această
mişcare. Ele rezultă din nerepetabilitatea întocmai, explicabilă tehnic, a
figurii de raţă, mai grea jos şi gîtul întins a fugă, sau de răţoi parcă r i

-

Fig. 24. Motive stilizate de pe covorul de Starchiojd

dicat pe labe şi bătînd din ari p i gata s-o urmeze. P uţi nă fantezie e aici
la locul ei, credem.
Inainte de a trece 'la alt exemplu, am av ea de menţionat asemă
narea ce există între scoarţa analizată şi una din categoria celei cu
romburi, şi-anume cea cu chenar pe toate laturile. (Fig. 7-8) . Chenarul
în această formă reprezintă el însuşi un punct de identitate. Delimita
rea este la fel făcu tă prin cunoscutul "gărduţ"
linia traversată ritmic
de segmente de dreaptă. Ne-am purta cu fantezia şi de la forma aşa zisă
a cărăbuşului la cea denumită răţoi, şi am înclina să găsim o unică idee
plastică în forma plină dreptunghiulară, traversată de trei segmente
drepte, pentru a închipui corpul la cele două vieţuitoare aici numite.
Deosebire a constă în liniştita petrecere pe orizontală a chenarului scoar
ţei în romburi , în contrast cu mişcata şerpuire din chenarele cu ră
ţuşti şi cel cu păstăi. In ambele e asigurat dialogul bazat pe contrast
,

-
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între cîmp şi chenar. La prima cîmpul e în mişcare, la cea de-a doua,
chenarul.
6 .3.2. O cu totul altă prezenţă este scoarţa Zaharachescu, în peisa
j ul acestei categorii de ţesături. După motivul central, este ceva ce amin
teşte de scoarţa bănăţeană, la mijloc cu un mare ornament in formă de

Fi]. 25. Covor d e

St:wchioj::l

cruce. Mai sînt, se pare, şi alte elemente asemănătoare cu ceea ce ştim
dinainte că aparţin şi sudului şi orientului. Insă ritmul i n tim al moti�
velor de cîmp, alcătuirea lor cît şi ambianta acestora cu semichenarul
- denumire prin care vrem să înţelegem faptul că doar pe laturile
lungi este o margine în bantă lată, pe latura îngustă apărînd doar linia
simplă, de capăt, ce tradiţional aparţine, o ştim, şcoarţei cu romburi,
oferind i luzia unei continuări la nesfirşit - sînt tot atîtea caracteristici
semnificative ale spiritului autohton. E o altă viziune, o altă familie
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de scoarţe ce, recunoaştem , mai trebuie cercetate. Ne intrigă şi faptul
că se rupe cu tradiţia orientală a cîmpului jurîmprejur închis de che
nar, aici doar două laturi avînd ceea ce obişnuit numim chenar, şi mai
mult, ele sint asimetrice. Una dintre ele, prezintă un gen de tăblii,
compartimente mai mult sau mai puţin dreptunghiulare, d iferit colo
rate şi fiecare cu o grupare de motiv căreia, pe lîngă motivul obişnuit
şi pe cealaltă margine, i se adaugă .altul, ca un fel d e pană, în dublu
exemplar. Nu pare să fie vorba de un simplu accident de tehnică, în
tîlnit frecvent în acest domeniu de creaţie, fie din lipsa unei anume
culori de urzeală să zicem, fie dintr-o scăpare din vedere a rindului de
drept ce urmează să fie lucrat. Prea e anume compusă cu încă un motiv
î n plus cealaltă margine cu tăblii. Lucrul e deliberat. E un obicei local
se pare, pentru că şi în scoarţa cu răţuşte, cele două j umătăţi de scoarţă,
foile alăturate au fiecare la cîte un capăt, lăsat necompletat cu galben ,
gărduţul ce delimitează chenarul. Am putea crede că la una din foi nu
s-a ajuns lîna colorată, dar şi la a doua, repetarea întocmai pare sistem
ce poate fi şi un semn, o însemnare care ne scapă. Poate un semn
de recunoaştere.
6 .3.3. Ultima scoarţă ce ne-am propus să analizăm este cu pomul
vieţii. O considerăm ca fiind o piesă rară. Nu am mai văzut alta ase
mănătoare nici la Chioj d, nici în altă parte. Două panouri distinctive în
cadrul unei aceleiaşi ţesături, distanţate printr-un cîmp, la mijlocul
scoarţei, complet deschis - în care pasc oile, mai că ne-ar veni să
zicem - apoi lipsa unui chenar unificator, pe toată lungimea scoarţei,
ca şi faptul că dimpotrivă, tocmai lăţimea, capetele ei sint marcate
grav de banda lată de margine, sînt tot atîtea noutăţi. Altceva este in
ansamblu scoarţa aceasta faţă de cele analizate pînă acum. Alte legi
dirijează arhitectura compoziţională. O vedem ca pe o reuniune de ele
mente ce-şi au vigoarea, vioiciunea nu in liniatura şerpuindă din prima
grupă de scoarţe cu unghiuri şi romburi, ci în cu totul în altceva. Sem
nele de multe feluri ale acestui decor au darul de a trezi asocieri , de a
părea să includă semnificaţii reale sau numai închipuite. Dar tocmai
acestea aduc o tensiune a relaţiilor intime ce se pot presupune că există
î ntre compartimentele decorului. Totul pare să j oace de la un capăt la
altul al scoarţei , de la un careu cu pom, la celălalt careu cu pomul
vieţii. Dincolo de cadre, inspre exterior, extinderea legăturilor este
curmată autoritar de, cum spuneam, benzile de capăt. vestigii .ale chena
l'Ului clasicei scoarţe verticale. Dar aceste benzi intră în relaţie directă,
mai accentuată ca în scoarţele de aceiaşi familie, pe vertical. cu cîmpul.
Sînt mai ales în raporturi de reciprocitate cu chenarele care încadrează
pomul vieţii. De la margine începînd se intronează o ordine a numărului
patru. Patru sînt figurile romboidale colorate deschis pe fundalul închis
al margini i de capăt, tot de acelaşi număr de ori sînt înşirate în cadrele
pomilor, pe două laturi , casete frapînd prin culoare închisă. Cele patru
figuri romboidale de pe banda de capăt le corespund, la mij locul scoar
ţei, tot atîtea figuri de acelaşi fel. Relaţia margine-cîmp e cu mult mai
i ntimă, decît ne obişnuiseră scoarţele \'erticale şi cele orizontale chiar,
cu excepţia familiei celor ce a\·eau linia frîntă delimitînd marginea unui
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cîmp dominant de unghiuri şi linii frînte. (Fig. 5-6). Aici, elementul
figurativ de pe marginea de capăt brăzdează lungul ţesăturii, apărînd
din nou la mijloc şi în cadrul cu pomul vieţii. Căsuţele ce compun acest
cadru (ramă, careu) au un motiv în formă de pipă. Tocmai partea în
covoiată a acestor pipe are asemănare fizică cu bobocii de pe ramurile
celor doi arbori ai vieţii. Din toată această ţesătură de legături ce se
pot face pe întreagă suprafaţa scoarţei, două oaze se decupează spre
capete. Sînt cadrele cu pomul vieţii. Am preferat să ne ocupăm la urmă
de cele două cadre cu pomul vieţii, pentru că acestea sînt locurile mai
individualizate, fiecare fiind deosebit într-o anume măsură de celălalt.
Deosebirea porneşte de la aspectul pomului, dar nu e singura. Pomul
de sus e mai mic în comparaţie cu cel de jos. Crengile sale puţine cresc
orizontal, căci trunchiul gro:; s-a înălţat neînchipuit de mult. Pomul de
jos pare mai stufos. Dimensiunile sînt im·ers dozate la cei doi pomi.
La cel de jos se rezen·ă din spaţiul cadrei trei părţi pentru coroană.
celuilalt doar o parte. Pomul de JOS pare mai mare şi prin coroană, şi
datorită faptului că spaţiul cadrului său e mai deschis decît al celuilalt
pom. La cel de sus se i\'eşte o nouă ramă, cea către i nterior, parcursă
de un motiv în dinte de fierăstrău, care creează iluzia strîngerii spaţiului
delimitat, chiar mai mult decît e micşorat el în realitate de grosimea
cadrului.
7. O altă particularitate a întregului cadru în care se află pomul
de jos, o constituie sistemul de umplere a spaţiului cu puncte, aici un
fel de pătrate stiOOpite (presărate) peste tot locul neocupat de figurile
dominante : pomul şi cele două forme rombice. Este iarăşi un mijloc de
deosebire de celălalt cadru. Umplerea cîmpului cu pete aruncate nu este
chiar ne-mai-întîlnită. Şi scoarţa cu două şuvoaie de şerpuituri largi,
ample, din cealaltă grupă, după împărţirea propusă de noi, avea ase
menea completări de goluri, sub formă de cruciuliţe. Procedeul e cu
n oscut în arta noastră populară şi cînd se marchează o suprafaţă spre
a o deosebi de alta, în domeniul ouălor încondeiate, al ceramicii pictate
munteneşti, (centrul Petreşti) ş.a.
Folosind atît procedee şi principii autohtone, ca şi idei provenite
din domeniul artei pe care le identificăm în ţinuturi mai apropiate sau
mai îndepărtate. ţesătoarele Chiojdului au creat în scoarţa cu pomul
vieţii, ca şi în cea cu răţuşte, opere remarcabile prin originalitatea lor.
Ele constituie, împreună cu scoarţele în ghivece, o contribuţie de seamă
la definirea scoarţei româneşti orientată vertical.
O privire asupra întregului capitol din creaţia chiojdeană repre
zentat de scoarţe face posibilă determinarea locului acestei creaţii în
ansamblul scoarţei româneşti.
Incă din 1966, scoarţa chiojdeană a căpătat drept de circulaţie a
numelui fiind citată în lucrarea "Scoarţe româneşti " 18. Acolo era men
ţionat doar un exemplar - cel cu vărgi şi, cruciş, motiv geometric în
lanţ (Fig. 2)
dar era doar unul dintre cele ce prezintă un interes
-
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deosebit. După cum ne este ea acum cunoscută, scoarţa chiojdeană
aspiră îndreptăţit la recunoaşterea dreptului (calităţii) de a sta alături
de cele dinainte ştiute şi care se bucură de mare faimă : oltenească,
maramureşană, bucovineană etc. La fel ca în aceste regiuni ale ţării, dar
nu numai aici, în Chiojd, se regăseşte un fond comun, cel al scoarţei în
desfăşurare orizontală-scoarţa păretar. Acesteia i-am dedicat noi înce
putul prezentării, caracteristica de bază fiindu-i continuitatea, pe ori
zontală, fără limită, animată de schema liniei şerpuite, pe care o re
cunoaştem şi in figura rombică. Identitatea cu celelalte zone etnografice
merge pînă la a recunoaşte asemănarea motivului "rădăştii" chiojdene
cu W1 motiv publicat în lucrarea "Covorul maramureşan", p. 25 l:J. L:i
fel ca în alte l'egiuni, am regăsit la Chiojd scoarţa în tăblii, aici "pă
vuţe" sau "tăbluţe·' . Şi cu acestea am făcut trecerea la scoarţa în dez
voltare verticală, dintre care, mai puţin ştiute ni s-au părut exempla
rele cu ghivece în şiruri verticale peste toată suprafaţa ţesută, ca şi
cum ar fi putut continua la nesfîrşit, apoi scoarţa cu răţuşti şi cea cu
pomul vieţii.
Firele de legătură între scoarţa chioj deană şi scoarţele din alte
zone etnografice se împletesc cu cele vădind invenţii proprii. Legăturile
sînt numeroase. Cele mai evidente ţin de grupa întîia de scoarţe - cele
orizontale, scoarţele-păretar, le-am zice. Avem încă o dată dovada marii
vechimi a acestei familii de scoarţe ce constituie fondul de bază, unitar
al scoarţei de dinainte de a se fi prod us diferenţierile regionale. Pentru
că motivul în linie frîntă, unghie sau romb este pretutindeni, nu facem
decît să menţionăm două asemănări de motive ce nu sînt chiar geome
tria rombului. Asemănările ne trimit la fondul maramureşan de scoarţe.
Precizăm - asemănări, nu identităţi, ca idee, ca formă. Ideea vărgilor
şi a modelului care, în lanţ, traversează vărgile, relevată de singura
scoarţă, cea chiojdeană, citată în lucrarea din 1 966 p. 90 are corespun
denţă în scoarţa maramureşană, dar modelul înlănţuit maramureşan
nu e dreptunghi, ci romb. (Covorul maramureşan, p . 1 1 , 1 2, 21 şi Scoarţe
româneşti, p. 29). Tot în acest nord de ţară întîlnim o destul de asemănă
toare rădaşcă (Covorul maramureşan, p. 25), sau sistemul de tăblii
(idem, fig. 29). Remarcăm deci apropierea in concepţie cu MaramureşuL
Nu e o preluare prin contaminare nefiind vorba de vecinătate geogra
fică. Atunci e o identitate de concepţie şi constatarea nu e, credem, gra
tuită. Lumea de moşneni liberi din cimpulungul Chiojdului va fi <>.vînd
similitudini de viaţă şi mentalitate cu "boierii" maramureşeni. De unde.
o concordanţă in creaţia de artă. Stadiul actual în care se află infor
maţia la temă, nu ne permite să facem decît deducţii. Ele se cer veri
ficate.
Tăblii are şi scoarţa oltenească 2o. Acolo însă, tehnica războiului
vertical dă ca rezultantă o înfăptuire a motivului în tăblii aparte atît faţă
de ceea ce aflăm la Chiojd, cît şi în Maramureş. Aceeaşi scoarţă olte10

Boris Zderciuc, Covorul maramureşan, Meridiane, 1963,
bordeiele din
Gheorghe Focşa, Elemente decorative la
Craiova, Bucureşti, 1 957, fig. 45.
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nească aici citată se apropie cumva de scorţa cu şiruri verticale de
ghivece cu floi aflate de noi pentru prima dată la Chiojd. Pe undeva
legăturile sînt evidente. Ele apropie zonele etnografice, dar acestea îşi
au istoria proprie în ceea ce priveşte creaţiile locale de covoare. Un
pom al vieţii ca cel de la Chiojd ne aminteşte cumva, cel puţin în ceea
ce priveşte cotirea în unghi sau bifurcarea crengilor, de mai bine cu
noscuta scoarţă nord-moldovenească din 1 8 5 1 2 1. Dar caracterul moti
vului, pe cît aproprie zonele geografice chiar îndepărtate, pe atît dis
tanţează opera în sine (ca întreg de sine stătător) avînd motivul com
parat.
Cu asemănările şi deosebiri le sale faţă de ceea ce se ştia pînă
acum despre acelaşi domeniu de creaţie din altă parte de ţară, scoarţa
chiojdeană ni se înfăţişează ca o prezenţă remarcabilă pe tărîmul ar
telor noastre populare.

9. Deţinătoarc ale unui rol de primă mărime în configurarea pro
filului artistic local, scoarţele chiojdene se înscriu în circuitul naţional
al valorilor în acest domeniu prin două trăsături distincte : una rezidă
în faptul că în acest colţ din nord-estul vechii Ţări Româneşti, pe un
teritoriu restrîns la aşezările celor două comune Chiojd, se află, în mic,
gama aproape completă - atît cea evolutivă cît şi pe categorii - a
scoarţei de pe întreg cuprinsul patriei , aşa cum este ilustrată ea în cea
mai completă publicaţie la subiect, cea apărută în 1 966 : "Păretarul,
scoarţa compusă din două foi, scoarţa cu cîmpul acoperit în întregime
de un motiv repetat şi scoarţa limitată pe două şi mai tîrziu pe trei
laturi " , toate acestea au corespondenţe în Chiojd, într-o viziune însă
proprie pentru o bună parte din categoriile înşirate mai sus. I nmănun
chierea multora dintre principalele categorii de scoarţe româneşti în
acest ţinut de factură cîmpulungeană de la cotitura Carpaţilor, adevărat
punct d e ,contact între vechile provincii istorice, Ţara Românească,
Transilvania şi Moldova, poate constitui o pledoarie pentru teza uni
tăţii pe plan naţional a spiritualităţii poporului nostru.
Cea de-a doua trăsătură distinctivă a scoarţei chiojdene constă în
faptul că aici apar exemple ale acestor ţesături ce sînt unele rar, altele
pentru prima d ată întîlnite de noi în ţară.
Avînd de-a face cu un fond complex de scoarţe ce, pe de-o parte
relevă în mic ansamblul naţional al domeniului, iar pe de altă parte
arată formule locale noi, am adoptat pentru cerinţele prezentării , un
sistem de grupare simplificat, pe lîngă cel pe care-I utilizăm aşa cum
a fost precizat de autorii studiului din 1 966. Am deosebit trei grupe de
scoarţe, din punctul de vedere al privitorului lor : cu desfăşurare pe
orizontală, cu desfăşurare pe verticală, şi neutre, în acestea din urmă
modelul şi întreaga compoziţie putînd aproape la fel de bine să fie
acceptat, indiferent de orientarea lungimii faţă de privitor.
Sistemul propus prezintă avantajul că înlesneşte nu numai ac
cesul la elementele componente ale
d ecorului scoarţei-vargă, alesă21
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tură şi orice alt gen de ornament, sau la compartimentele sale, cîmp,
chenar - ci şi la structura sa, la rezultanta compoziţională a modului
de folosire a acestor elemente, la efectul ei de ansamblu. La acest al
doilea aspect - ansamblul, ţinem în mod deosebit. Disecarea decorului
scoarţei are importanţa sa pentru cercetare, dar istoria şi teoria artei
se cuvine să restabilească acestei rezultante a minţii şi simţirii omeneşti
care este scoarţa, unitatea, integritatea sa de expresie, privitorului ne
aresîndu-i-se doar printr-o floare, romb sau orice altă figură, ce din
motive didactice, se separă de contextul decorului, ci prin simfonicu1
ansamblu decorativ ce-l constituie dreptunghiul ţesut. Incercăm, faţă
de alte studii, să imprimăm lucrării de faţă o mutaţie a i nteresului, de
la figura unui element din decor, la relaţiile acesteia cu învecinatele
sale şi cu cadrul în care se află, la valenţele pe care le capătă în con
textura dată, alta la fiecare exemplar de ţesătură. E, dacă se poate
spune astfel, o analiză a dinamicei interioare, a. relaţiilor i n time ce s e
stabilesc între datele decorului ce fac să rezulte nu o scoarţă în g·enere,
ci o anume scoarţă. O pasăre, un arbore, sau un romb, sînt elemente
comune în decorul ţesăturii la mai multe popoare sau, pentru acelaşi
popor, la mai multe categorii de ţesătură ; cum anume sînt raportate
între ele aceste elemente pentru a rezulta un covor sau o scoarţă, con
stituie, se pare, preferinţe distinctive în funcţie de specificul culturii,
de tradiţia artistică a uneia sau alteia dintre colectivităţile creatoare de
asemenea opere de artă. Am rămas, deci, în cadrul studiului de faţă,
credincioşi tradiţionalei, în literatura de specialitate de pînă acum,
obişnuinţe de a remarca forma modelelor şi, în general, a ţesăturii, dar
ne-am pus mari speranţe î n rezultatele la care ne conduce o privire în
lumea raporturilor ce există între formele modelelor văzute ca u n tot
organic, cu dinamica sa interioară, după cum interpretăm noi suprafaţa
decorativă ţesută. Suprafaţa decorativă, ca obiect al interesului- celor
ce-au închipuit-o şi ca subiect de studiu de istorie şi teorie a artei
- iată modul în care am tratat aici scoarţa chiojdeană.
Sesizăm astfel, deopotrivă, funcţia practic-decorativă pentru care
a fost creată scoarţa, şi modul în care prin decor ea slujeşte rolului ce
i-a fost atribuit. Am surprins, poate mai clar decît în alte studii ale
scoarţei , dependenţa formei de rostul ei practic. Desfăşurarea pe ori
zontală sau pe verticală era dinainte semnalată, dar legătura ce decurge
din însăşi orientarea, aşezarea sa pe pereţii casei şi un anume fel de
model, nu ne amintim să se fi făcut în literatura consultată, în modul
în care am făcut-o noi aici. Am insistat asupra consonanţei dintre forma,
genul de scoarţă şi modul de desfăşurare a modelului, mod dictat toc
mai de forma, aşezarea, de orientarea ţesăturii, întrucît efectul de an
samblu este altul pentru scoarţa-păretar, adică cea aşezată cu lungimea
pe orizontală, faţă de scoarţa-covor oriental, să-i zicem, desfăşurată cu
lungimea ·în plan vertical. Dacă scoarţa orizontală descălecînd din păre
tarul ce se prelungea pe unul sau pe mai mulţi pereţi a preferat prin
cipiul de model fără sfîrşit, convenabil unei recepţionări în timp, cine16
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tic am zice, pnv1rea prefirîndu-se pe şerpuitura desenului, alunecînd
fără oprire, scoarţa verticală, cu origini asupra cărora vom reveni, avea,
dimpotrivă, menirea să oprească, să fixeze privirile la o suprafaţă deli
mitată uneori categoric, cum ar fi tabloul cu rama sa, acolo atenţia pri
vitorului fiind solicitată să participe la desluşirea sensurilor intime ale
motivelor ce sălăşluiesc în lumea figurilor multe şi variate, de astă dată,
poate tocmai pentru a merita individual i nteresul privitorului.
Nu vom ezita să deducem de aici, la capitolul privind organizarea
i nteriorului casei că vor fi existat două principii de decorare a interio
rului. Unul promova o atitudine de preumblare a privirii jurîmprejurul
camerei, din model în model şi de la motiv la motiv, păretarele, lăvi
cerele, velinţele, scoarţele etc. fiind sub semnul perpetuării mişcării
ritmată egal, pe orizontală, altul, opus înntr-un fel, întrerupea plimba
rea de-a lungul pereţilor, fixîndu-1 pe privitor asupra unor puncte de
interes special, în c:eea ce priveşte decorul. Un asemenea punct era
scoarţa verticală. Principiile deduse i ndirect din cele două feluri d e
scoarţe, i n ceea c e priveşte orînduiala interiorului , nu aici vor f i dez
voltate.
Pentru cele ce interesează lucrarea de faţă, am stabilit, in fo
losul unei mai bune înţelegeri a decorului scoarţei, interdependenta
intre genul, semnificaţia decorului şi orientarea lungimii ţesăturii,
această orientare fiind o rezultantă a rolului ce i se atribuie piesei ţe
�ute în ansamblul i nteriorului casei. Ne-am referit la semnificaţia d e
ansamblu, deci î n liniile sale cele mai generale, ale decorului. Astfel,
o privire de la stînga la dreapta, dominînd parcă sensul continuităţii,
în scoarţa orizontală, şi o privire d e sus în jos, şi aproape ca o desci
frare de miniatură, cu sens, deci, de desluşire pe porţiuni mici, în scoarţa
verticală. In prima, privitorul e condus, se simte legănat parcă de şer
puirea modelului din linii ondulate, frînte în genere a decorului, în
cea de-a doua, fiinţa privitorllllui e constrînsă să se plimbe într-un spa
ţiu strict limitat, fiind sub fascinaţia dorinţei de a inţelege simbolul
închis de formele pe cit de geometrizate, pe atit de figurale totodată.
Geometrismul este, explicabil, dominant în scoarţele din prima
grupă, el redînd cel mai bine şi prin abstractismul său rece implacabil,
şi prin succesiunea matematic egală, ritmul de ceasornic al curgerii, al
dinamicii motivului. Zig-zagul liniei frînte şi rombul născut din înge
mănarea acesteia, poartă în abstractismul dinamicii sale, cea mai po
trivită, mai pură semnificaţie a noţiunii, şi ea abstractă pentru noi, de
infinit sau de principiu universal de perpetuă primenire a ceea ce e
viaţă. Aici, şi în această accepţie am făcut loc şi sugerării de a integra,
ca sens, viziunea brâncuşiană a "Coloanei infinitului", cu formele S3.le
î ntr-un fel romboidale, in viziunea tradiţională pentru o parte a artei
noastre populare. O credem mai de esenţă decît explicarea originalităţii
româneşti din creaţia marelui sculptor prin simpla asemănare de formă,
etnografică cu profilul ciopliturilor româneşti. Da, cioplitura oltenească
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a stilpilor de porţi sau a stîlpilor prispei se apropie de cea a coloanei
brâncuşiene, sau de "creasta" !guşa ?) cocoşului său salutind soarele,
dar nu numai pentru că sculptorul Constantin Brâncuşi este oltean, ci
pentru că în spiritul poporului său este undeva în filozofia, în străfun
dul sensibilităţii (disponibilităţii) sale artistice, o corespondenţă liniară
între n esfîrşit ca noţiune filozofică, şi treptele ca expresie plastică a
curgerii fără de început şi fără de sfîrşit.
Extrema opusă acestei viziuni, am putea zice cosmice, de inco
mensurabilitate spaţială, este scara verticală, unde ideea de concret,
de imagine proprie unei anume noţiuni se serveşte de forme mai fi
gural-organice : flori î n ghivece, pomi, răţuşte ş.a.m.d. pentru a delimita
orizontul de i nteres pentru privitor. Decorul e narativ, anecdotic, alu
ziile la viaţa concretă fiind la indemina fiecăruia. Dacă n-am risca o
sărăcire a semnificaţiei, am găsi că scoarţa orizontală e lirică, cea verti
cală dramatică. Dar însuşi îndemnul de a face asemenea deosebiri in
dică, indirect, întinderea gamei glasului scoarţei româneşti în general
şi Chiojdene, în particular.
Ambele viziuni sint proprii, sint zămislirea poporului nostru. Nu
nesocotim influenţele, dar scoarţele, atit cea orizontală cît şi cea verti
cală au, cu toate deosebirile mari între ele, aceeaşi mamă -- ţesătoarea
satului cu concepţia sa estetică. Forma le deosebeşte mult, principiile
de care depind relaţiile între pionii, între componentele decorului ţesă
turii sint, pe undeva, aceleaşi. De aceea acordăm atenţie relaţiilor de
concepţie artistică între elementele, motivele văzute izolat de către
alţii în ţesătură. Nu este oare semnificativ faptul că între scoarţa ori
zontală şi cea veticală, una deosebindu-se simţitor de cealaltă, se află
o punte de legătură în scoarţa cu păvuţe sau tăbluţe, a cărei orînduire
decorativă include posibilitatea de recepţionare a modelului indiferent
dacă lungimea ţesăturii este pusă orizontal sau vertical. De asemenea,
nu este important de reţinut faptul că scoarţa verticală nu este numai
cea de tip covor oriental cu chenare şi cimp central, ci , demn de men
ţionat, şi scoarţa cu şiruri de modele verticale ? Toate de acelaşi fel
- ghivece cu flori - şi cu o dispunere fără început şi fără SIÎU'Şit ; am
zice ca într-un păretar, dar pe verticală. Tratarea în linii drepte, geo
metrizată a modelului şi succesiunea neschimbată a unui aceluiaşi motiv
nu e oare comună cu felul în care ne apare alesătura în vărgi, unghia,
numită alteori "urma caprei " , din velinţă sau din scoarţa orizontală de:
o veche factură - scoarţa vărgată ? Dar chenarul - zig-zagul modelu
lui "ou păstăi" sau "cu răţuşti" nu are dinamica liniei frînte din aceiaşi
grupă a scoarţelor orizontale ? Faptul că scoarţa verticală, zisă "Zaha
rachescu" , nu are decît pe laturile lungi margine, şi nu chenar jur-îm
prejur cum ne-am fi aşteptat, nu e un semn de originalitate, de libertate
a creaţiei locale şi, în acelaşi timp, de înrudire cu genul de margine pe
care l-am cunoscut la celelalte grupe de scoarţe ? Apoi, cît de aparte
de tot ceea ce era ştiut de noi de la celălalt grup de scoarţe este scoarţa
cu pomul vieţii. In loc de chenar, margini, dar ceea ce e ne mai întîlnit
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de noi la tipul orizontal, pe laturile scurte. In loc de cîmp central, două
cîmpuri mai mici, către capetele ţesăturii, mijlocul fiind doar spaţiu de
legătură. La toate acestea se adaugă asimetria decorului cu arborii vieţii
împinşi către capetele ţesături. Originalitatea în covorul vertical înseamnă
libertatea de a crea înafara canonului covorului oriental de la care se
consideră că purcede titlul, înseamnă, de asemenea, îngemănare de con
cepţii între scoarţa orizontală şi cea verticală.
Prin toate cele spuse în încheiere, ne formulăm convingerea că în
domeniul scoarţei, ca şi în cel al arhitecturi i şi al altor domenii de artă,
creaţia chiojdeană se integrează creaţiei naţionale de artă prin trăsă
turile sale cele mai generale, demonstrîndu-se î ncă o d a t i unit a tea de
simţămînt estetic, iar, prin anume trăsături particulare, locale, afirmă
cu o vigoare memorabilă cîte\·a formule de rezolvare plastică demne de
cele mai cu renume centre de ţesut la noi cunoscute pînă acum. Credem
că numai prin cele arătate aici, şi care nu reprezintă decît descoperirile
noastre la teren, nu şi ceea ce se află colecţionat în centrele muzeale,
Chiojdul merită să stea deacum înainte alături de oricare ţinut cu veche
şi bogată tradiţie în arta ţesutului.
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DIN PRIMELE CONCERTE DE PESTE HOTARE ALE LUI G. ENESCU
N. 1. SllUACHE

Privită prin perspectiva celor 60 de ani care s-au scurs de la pri
mele manifestări şi pînă azi, opera lui George Enescu apare cercetăto
rului obiectiv în adevăratele ei dimensiur.i.
Vir tuos violonist ş i dirj ior, i nspirat compozitor, neîntrecut peda
gog, Enescu a desfăşurat o activitate unică prin autenticitatea, origina
litatea şi amplitudinea sa şi care s-a bucurat de la început de o elogi
oasă, caldă şi unanimă preţuire, atît în ţară cît şi în străinătate.
Născut la 7 august 1 8 8 1 la Liveni în Moldova, la vîrsta de 7 ani
îl găsim la Viena ca eleY al lui Hellmesberger, din 1 88 7 pînă în 1 893.
Din 1 894 urmează cursurile Conservatorului din Paris, avînd ca profesori
pe Massenet, Marsick şi Faure, atrăgînd de timpuriu atenţia lumii prin
strălucitele sale calităţi.
Faima numelui său zburase de mult peste mări şi ţări, iar împre
jurările vieţii n-au întîrziat un contact timpuriu .
In Germania, patria atîtor genii muzicale, îl găsim încă din 1 9 1 1 ,
concertînd î n ianuarie împreună cu Eduard Risler î n sala Beethoven,
producînd asupra pretenţioşilor săi ascultători şi critici o profundă im
presie ale cărei ecouri străbat în paginile celor mai de seamă ziare ale
vremii.
Naţional Zeitung din 1 1 februarie 1 9 1 1 scrie :
"In George Enescu care a cîntat sîmbătă la Bechstein, berlinezii
au cunoscut un violonist fenomenal. Bxtraordinara vocaţie, pe care
Enescu o dă la iveală, este după fiecare manifestare dovedită.
Tînărul artist este unul dintre cei dintii in specialitatea sa (şi gă
sesc că este clar că uneori îl depăşeşte pe Isaye, faţă de care a dovedit
un mare, vulcanic, neobişnuit temperament). Recunosc că de la Ru
binstein nu s-a mai auzit cîntindu-se cu atîta foc învăpăiat.
S-ar putea spune că unde este foc acolo este şi fum, dar Enescu
cîntă cristalin şi arde ca o flacără curată. Tonul său este de nedescris
de frumos tehnica aşa de enormă, că nu se mai observă.
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Fascinantul artist a vrăjit publicul cu sonata do major a lui J. S.
Bach, numai pentru vioară, cu aplauze tunătoare. Sonata La major de
C. Franck a fost executată cu dl. Paul Goldschmidt, de asemenea nea
semui t.

George Enescu a ajuns, în mod deschis, pentru viaţa de concert
Berlinului, un magnet durabil".
In numărul său din 20.II. 191 1 , Ziarul Germania îşi rezumă elogiile în următoarea apreciere :
"0 stea mai mult pe cerul artei începe să răsară" .
Volkszeitung din 22 februarie 1 9 1 1 notează l a rîndu-i :
"In acelaşi timp a cîntat în sala Beethoven Eduard Risler cu vio
lonistul George Enescu. Enescu îmi era necunoscut. In fapt : un artist
cu o captivantă artă proprie, care poartă cu sine tot ce poate folosi unui
artist : figură, aspect, posibil ităţi. Ultima grijă a acestei perfecţiuni pe
a
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care n-o am, este de a pune în evidenţă particularităţile acestui artist.
Succesul va fi deci pe deplin asigurat şi îndreptăţit".
Tot astfel, Berliner Tageblatt din 23 februarie scria : , ,Violonistul
George Enescu poate fi socotit, în mod neîndoios, primul în specialitatea
sa. O întreagă vrajă particulară ţişneşte din cîntecul său".
Naţional Zietung, din 23 februarie acelaşi an, îşi închee comen
tariile cu următoarea apreciere :
"Despre el (Enescu) pot repeta că reuneşte un temperament vul
canic cu cea mai limpede simţire" .
Vossische Zeitung, Der Reichsbote, Die Post, Deutsche Montags
Zeitung, Zeit am Montag, Der Reichsanzeiger, Deutsche Zeitung,
Frankfurter Zeitung, Hamburger Fremdenblatt, Hamburger Correspon
·dent ca şi organul de specialitate Allgemeine Musik-Zeitung mărturisesc
aceeaşi surpriză emoţionantă şi subliniază însuşirile fundamentale ale
genialului român, pe care viitorul nu numai că nu le va desminţi, dar
le va confirma pe deplin.
In ianuarie şi februarie 1 923 îl găsim în S.U.A., conducînd cea mai
faimoasă orchestră simfonică a Americii, şi anume cea din Boston.
Cîntă la New-York în două rînduri, la Washington, Pittsburgh,
Detroit şi alte centre, producînd o impresie neobişnuită. Cele mai de
se3lll'1ă coUdiene politice ca şi revistele de specialitate îi consacră pa
gini elogioase.
La New-York îl întîlnim în două rînduri
Mîndru de succesele pe care le repurta şi pe care le atribuia, cu
generozitate, patriei sale, Enescu adună cu grijă şi migală tot ce apărea in
presa americană şi trimite în ţa:ră materialele pe care le culege din
ziare cu propria-i mma, ca pe nişte trofee cucerite în marea şi adevă
rata bătălie de întrecere a popoarelor în care el aducea laurii unei bi
ruinţe nemuritoare.
Cu o lună înainte de îmbarcarea, pentru întoarcerea în ţară, tri
mite din New-York unei prietene din Bucureşti - Irina Duca-Kogăl
niceanu - o scrisoare 1 în care îi mulţumeşte ... "pentru noutăţile care
fac din mine un om nou, de fiecare dată. Iată încă decupări printre
-care poate fi vreuna în dublu ...
Ce fericire !
Mă îmbarc la 1 5 martie. Mai am încă o lună. Am deja biletul şi
-el îmi ţine de cald " . Cele mai răspîndite cotidiane : Post, Globe, The
DetroitFreePress, Sunt, Dispatch Detroit Evening, Times, Pittsburg Post,
Public Ledger, The Evening Bulletin, The Philadelphia Inquirer, The
North American - toate din Philadelphia, The Washington Herald, Wa
shington Post, Washington Times, ca şi revistele de speciali tate îi con
sacrează pagini şi coloane pline de elogii, iar unele ii publică foto,grafia.
La Philadelphia, Academia de Muzică este arhiplină, iar la Wa
shington , unde soseşte la 8 ianuarie, i se organizează o recepţie. Fi
-delitatea orchestrei din Philadelphia a cîştigat-o din primul moment.
1

Arhiva Muzeului de Istorie din Ploieşti, Inv. nr. 1082.
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"Public Ledger" din î;hiladelphia, unul din cele mai mari �i m::�i
vechi ziare din America, scria cu privire la sosirea maestrului român :
"Cel mai eminent muzicant din cîţi a produs România a venit să
conducă în Rapsodia românească a doua, propria sa creaţie, şi cu sta
tura sa impunătoare, cu abundentul şi negrul său păr, cu faţa-i radiantă
de bună dispoziţie, părea ca un copil crescut înainte de vreme, sfidînd
anii pe care calendarul îi atribuia şi lăsînd să se vadă că felul cum a
executat, a întrecut chiar faima sa de geniu precoce, faimă care a ajuns
în America înainte de sosirea lui. Rapsodia a fost în deplină armonie
cu înfăţişarea ce a avut-o pe timp cînd conducea. Ea era exuberantă,
vitală şi grandioasă, şi tot aşa era apropierea imaginaţiei şi ţinuta fi
zică a conducătorului.
Precum în compoziţie, aşa şi în cîntat, Enescu dovedeşte pe muzi
cantul în care sensul şi spiritul vieţii abundă. Dînsul a cîntat concertul
de violină al lui Brahms în re cu doctorul Thaddeus Rich. A început
prima mişcare într-un tempo rapid şi în mod nerăbdător, cu destulă
putere în rezervă.
Aceasta n-a fost o citire de Thibaud a eleganţei poloneze ori galice
ci o interpretare a modelului de virilitate şi putere al lui Kreisler.
In ultimul loc a venit Simfonia a Il-a a acestui român scînteietor.
Prima mişcare a fost notabilă pentru felul cum a întrebuinţat instru
mentele de alamă în clădirea climaselor enorme şi sonore, o caracteris
tică a lucrului acestui compozitor. Dînsul mărturiseşte franc îndatori
rea sa către Wagner şi Brahms de care ascultătorului i se aminteşte
adesea.
Insă totul e numai o înclinare şi nu o supunere. Modelul, de spirit
stimulator, nu de idiomă precisă. Se percep inspirări din Rimsky
Korsakoff în bogăţia coloritului.
La începutul încetei mişcări se face cel mai efectiv contrast în
moalea şi mistica licărire a coardelor de jos cu cornetele înăbuşite. E
de notat dinamica vigoare, în ultima mişcare numită "vif et vigoureux" .
Printr-o activitate susţinută, desfăşurată aproape o jumătate de
secol, G. Enescu ridică muzica românească pe cea mai înaltă treaptă.
Cu el opera de creaţie muzicală românească păşeşte peste graniţă.
G. Enescu este primul mare sol care o impune atenţiei şi admiraţiei uni
versale.
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LA INAUGURAREA MUZEULUI "ANDREI RADULESCU"
DIN CHIOJDEANCA
NICODINESCU G.

Din această casă modestă - chiar umilă - a plecat odată un copil
cu sfiala lui fragedă. A plecat la o şcoală mare, care - în mintea lui
poate că avea proporţii uriaşe. A plecat să înveţe carte.
Cu ochii minţii îl intuiesc pe acel copil, îmbrăcat în straie, aşa
cum le vedem şi azi pe columna din Roma, sau, cum le descifrăm din
versurile neuitatului poet din Tomis.
Mama lui - cu ochii ei blînzi, cu figură luminoasă şi înţelegă
toare - îl ducea în oraşul cel mare al Ploieştilor, către sfîrşitul veacu
lui trecut, - pe fiul ei - în care îşi rezemase toate nădejdile văduviei.
Pe acea vreme ea nu îndrăznea să creadă că fiul ei va fi odată fala şi
nădejdea neamului întreg ; ştia, însă, că învăţătorul satului îi spunea
adesea că, pînă la el, nu avusese un alt elev aşa de eminent.
Apariţia acestui copil creiază o nouă dimensiune satului său na
tal, Chiojdeanca.
Curînd, el atrage atenţia profesorului Niculescu-Dacian - acel
mare dascăl, care a lăsat urme neşterse în inimile multor generaţii de
elevi. El a fost cel dintîi, care a remarcat înaltele posibilităţi ale ele
vului Rădulescu Andrei, care va avea media zece în tot cursul liceului .
In sala coloanelor de la intrarea în liceul Sţii Petru şi Pavel, stră
lucea în litere de aur numele celui mai meritos elev : Rădulescu
A. Andrei.
Prin excepţionale însuş1n, a dominat întreaga lui promoţie. Era
arbitrul în toate discuţiunile şi controversele colegilor. Impunea, nu
numai după preţuirea profesorilor, ci, - mai ales - prin modestia lui.
Era şeful "promoţiei de aur, Andrei Rădulescu" .
Colegii lui : Socolescu, Ivănceanu, Ion Manolescu îşi povesteau
adesea amintirile din viaţa de la Internatul Liceului ; prilej de duioşie
şi reconfortare sufletească. Toţi . . . toţi au trecut demult în împărăţia
umbrelor.
Am să încerc să conturez cîteva momente din viaţa lui de magis
trat, pentru că aşa am avut prilejul să-l cunosc mai bine.
249'
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Cu paşii lui măsuraţi, niciodată pripiţi ; sub timiditatea lui apa
rentă ascundea doi umeri, care purtau valoarea unui tezaur.
In robă avea o ţinută plină de majestate. Vădea o siguranţă în
toată atitudinea lui . O linişte olimpiană pe care i-a dat-o, nu numai
un perfect echilibru de caracter, dar şi o vastă cultură.

Andrei Rădulescu în haină de magistrat

E adevărat, că a dat o importanţă deosebită studiului dreptului
Yechi românesc, şi a reuşit să ne dea un model de limbă juridică ro
mânească.
Delavrancea
în raportul său din 1 9 1 5 pentru premierea lui
A ndrei Rădulescu a spus, printre altele : "Fraza lui curge fără întor
tocheri, mlădiindu-se cu înlesnire, pentru a prinde şi formula adevăru
rile juridice". "Ea este un model de limbă juridică, deşi pînă acum.
limba noastră a fost luată drept limbă literară săracă, din cauza sără
ciei de cuvinte a autorilor,
deci, cu atît mai mare este personalitatea
D-lui Andrei Rădulescu ca scriitor".
-

-
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Nimeni - ca el - n-a putut descifra principiile de dreptate, de
omenie şi de înţelepciune din vechile noastre pravile. Reuşise să facă
un curs de mare atracţie. O lecţie de drept civil la Academia de Comerţ
era un eveniment de mare valoare. El nu vorbea : oficia.
Il văd prezidind Inalta Curte de Casaţie. Calm. Nu schiţa niciun
gest nervos. Lua parte cu întreaga lui fire la lupta cea mare pentru

Mama academici�nului Andrei Rădulescu

dreptate. O domina cu atitudinea lui de echilibru, de pondere, de linişte
interioară. In mijlocul zădufului şi arşiţei judiciare, cu complicaţiile
şi meandrele ei procedurale, el era balsamul răcoritor.
In greaua atmosferă bacoviană, peste toate decepţiile celor ne
dreptăţiţi, peste pasiunile neostoite şi durerea celor însetoşaţi de drep251
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tate, Andrei Rădulescu era colţul de azur, care aştepta o rază de ră
sărit.
Reuşea să izgonească din templul lui Themis negura îndoielilor
şi să restabilească în jurul altarului seninătatea purificatoare ; să îm
prospăteze atmosfera cu o boare de siguranţă, de destindere.
Ştia să dea atenţie la banca acuzării, încredere la bara apărării şi
simpatie poporului din sală, pentru că avea o minunată aptitudine de
orientare. Ştia să prevină şi să surprindă, să sesizeze şi să intuiască
punctele nevralgice ale fiecărei pricini, cu o dexteritate nebănuită.
Sub privirile lui tutelare, spectacolul judiciar se desfăşura elegan t
şi solemn, iar prestanta şi arta dificilă a sesizării, ridica - pe nesimţite
- altitudinea dezbaterilor.
In camera de chibzuire a Curţii Supreme, Marii Pontifi ai Drep
tăţii deliberează . . . In mijlocul lor, Primul Preşedinte ascultă mut, vor
beşte puţin. Observă în tăcere, fără să îndrumeze. Nu ia conducerea
discuţiunii, ca să nu influenţeze pe nimeni.
Trăsătura dominantă era legalismul desăvîrşit, făcînd din legi,
Zeul suprem şi neînduplecat, căruia jertfele nu-i trebuesc precupeţite
aşa cum învăţase din adagiu! latin : "Lex salus reipublicae".
Totdeauna, era atent de a nu se strecura o greşeală.
Primea cu afabilitate pe solicitatorii săi, cu atît mai prevenitor,
cu cît erau mai tineri şi mai modeşti.
'

t

/

Casa academicianului Andrei Rădulescu din corn. Ghiojdeanca, azi muzeu sătesc
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Aspect de la inaugurarea muzeului

Amabil, fără manierism ; delicat şi modest ; rezervat, deşi atît de
sociabil ; demn, deşi atît de serviabil.
Inechitatea îi trezea ecouri dureroase. O independenţă ireducti
bilă şi o ură pentru imixtiunea politicianistă.
Andrei Rădulescu n-a cerut de la nimeni nimic. In dosarul lui
personal, d€ la Ministerul de Justiţie, nu s-a aflat decît cererea lui de
numire în magistratură din 1 907 ; atît.
N-a căutat alte onoruri sau satisfacţii, decît acelea pe care i le-a
dat profesiunea sa, de care era pasionat, deşi i s-au oferit situaţii nebă
nuit de ademenitoare.
Din negura anilor îndepărtaţi îmi amintesc un episod, care îl în
făţişează pe Andrei Rădulescu în adevărata lui lumină :
Era prin anul 1 933-34. Eforia din Sinaia făcuse un act cu o so
detate din Bucureşti, prin care aceasta se obliga să construiască - din
fondurile ei - în Sinaia, un mare hotel (actualul hotel Palace) , un ca
zinou cu un teatru şi un hotel la cota 1 400. In schimb, societatea le fo
losea timp de 15 ani, fără a plăti neo chirie.
Cazinoul s-a construit şi a fost utilat cu un întreg aparataj pentru
jocurile de noroc, î n care se goleau multe buzunare. Este necesar să
amintesc, că în funtea acestor vicioşi era un general, inalt şi destul de
corpolent, care "stimula" jocurile şi a\'ea strînse legături cu regalitatea
din acea vreme.
253
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Cînd a ajuns ministru acest general, cel dintîi act de autoritate a
fost acela de a izgoni din cazinou pe posesorii , care-I construiseră şi
care aveau acest drept, - bineinţeles - pentru ca generalul să-1 poată
exploata în folosul lui şi al altora.
Pe această temă, s-a pornit un proces la Tribunalul Prahova, în
care am pledat şi eu, apărînd întreprinderea alungată pe nedrept.
După lungi dezbateri, tribunalul a admis punctul nostru de ve
dere şi a dispus reintegrarea. Sentinţa a şi fost executată.
La cîteva zile, după ce s-a aflat de soluţia tribunalului, ministrul
de justiţie de atunci a trimis un inspector la Ploieşti, care a comunicat
că au fost suspendaţi din serviciu cei doi judecători, care soluţionaseră
procesul, şi că au fost daţi în judecata Curţii Supreme pentru hotărî
rea dată. Cei doi judecători erau cele mai distinse figuri ale magistra
turii prahovene, unul din ei avea gradul de consilier de curte.
Vestea a surprins pe toată lumea. O atmosferă de compasiune cu
prinsese întreaga lume a tribunalului nostru, pentru cei doi magistraţi
ameninţaţi să-şi piardă cariera în nişte condiţiuni atît de umilit03.re.
Situaţia jalnică în care se aflau mă chinuia şi pe mine. Aveam
obsesia că port o parte din vina lor, din moment ce soluţia dată de ei
era aceia pe care o susţinusem şi eu .
Aceste împrejurări apăsătoare făceau ca timpul să se scurgă din
ce in ce mai greu.
In sfîrşit, soseşte şi ziua pentru judecarea lor la Inalta Curte.
Eram în sala de şedinţe în aşteptarea procesului.
O linişte, ca înaintea unui cataclism. Ochii tuturor erau către uşa
de intrare a Curţii, care, în fine, se deschide şi un nesfîrşit şir de ju
decători în robe roşii intră, înaintează şi îşi ocupă fiecare locul lui. La
urmă, intră Andrei Rădulescu. El susţinea acuzarea ca Procuror gene
ral, pentru că titularul se eschivase.
Se fac formalităţile procedurale : apelul nominal, la care "incul
paţii" abia pot să articuleze "prezent" . Unul din ei îşi şterge ne
contenit sudoarea, celălalt - cuprins de o tuse nervoasă - îşi caută
zadarnic o batistă în toate buzunarele ; era reacţia firească a nedrep
tăţii.
Erau la capătul puterilor. Aşteptam, cu groază, să-i vedem, din
tr-un moment în altul, cum se pră\·ălesc.
Andrei Rădulescu îşi începe acuzarea. Expune procesul într-o
limbă românească admirabilă. Fără nervi şi fără nici o afectare.
Intr-un sfert de oră lămurise un proces care ţinuse la tribunal
patru ceasuri. Sesizase perfect de bine toate nuanţele şi detaliile. Le
expunea instanţei cu prestanta unui academician.
Nici azi nu-mi pot da seama ce mă emoţionase mai mult : starea
deplorabilă în care se aflau cei doi ,,inculpaţi " , sau înaltul nivel al ex
punerii .
Către sfîrşit, cind a trecut la criticarea soluţiei dată d e tribunal,
l-am auzit spunînd : "Nu numai că nu avem niciun motiv a o critica,
25!
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dar, - ceea ce pot afirma este că, dacă eu aş fi judecat, aş fi dat aceeaşi
soluţie, pe care au dat-o aceşti j udecători " .
Zmulşi din vîltoarea lor d e zbucium, frunţile l i s-au înseninat ş i a
urmat un tremur de lacrimi.
Primul Preşedinte, prin gesturi, şi-a consultat falanga de consilieri
din dreapta şi apoi pe cea din stinga, şi - în cele din urmă - a pro
nunţat închiderea dosarului.
Andrei Rădulescu îi creiase pentru a doua oară.
Şi , astfel, în solemna sală capitonată în roşu, a Inaltei Curţi de Ca
saţie, s-a înfrînt o nedreptate, care se opera din umbră.
Echilibrul justiţiei s-a restabilit, redînd integral onoarea celor doi
eminenţi magistraţi, cărora - copilul de altă dată din Chiojdeanca le-a demonstrat realitatea proverbului latin : "Fiat justiţia pereat mun
dus".
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UNELE ASPECTE DIN ACTIVITATEA PE ANUL 1970 A MUZEULUI
DE ISTORIE AL JllDEŢtTLUI PRAHOVA
Şi în de cu rsu l anului 1!170 M m: eu l ele istorie al j u d eţ ul u i Pr ah o v a a d es 
o v i e a cti v i t at e . avind la baz:t p o l i t i ca l'.C.R. şi d i rel"li yel c Congn'3ului
a l X-lea pe plan cultural. A functio n�1 t c u ur m ă t oa r e l e secţ i u n i :
- Secţ.iunea de istorie, veche şi modernă in Ploieşti, str. N. Bălcescu nr. :!5.
- Secţiunea ,. Lupta revoluţionară a proletarintului din j ud. Prahova·' , Ploier;; t i, Pa l at u l culturi i , str. Krupsk.1ia nr. 1 .
- Secţiunea "Judeţul Prahova pe drumul desăv îrşirii soc i a l i s mu l u i " , î n
Ploieşti, Palatul culturii, str. Krupskaia nr. 1 .
- Sec ti unc:1 de
E t n og ra f i e şi artă populară " , în Pl oi es ti , Palatul culturi i ,
str. Kru pskaia n r _ 1 .
- Secţiunea "Ceasul de-a lungul vremii" , în Ploieşti, Palatul culturii, str.
Krupskaia nr. 1 .
- Secţiunea "Casa Hagi Prodan" , i n Ploieşti, str. Democratiei nr. 2.
- Secţiunea "Muzeul memorial I . L. Caragiale" , P l oi e şti , s tr. C. T. Grigorescu nr. 1.
- Secţiunea "Muzeul memorial B. P. Haşdeu " , Cîmpina, Bulevardul 23
August nr. 199.
- Secţiunea "Muzeul memorial N. Iorga", Vălenii de Munte, str. George
Enescu nr. 3.
- Secţiunea "Muzeul memorial Cezar Petrescu" , Buşteni, str. T. Vladi
mirescu nr. 1 .
- Secţiunea "Muzeul covorului", Palatul culturii, Ploieşti, str. Krup
sk ai a nr. 1 .
- Secţiunea "Muzeul d e artă populară din Valea superioară a Prahovei" ,
Bulevardul V. I . Lenin nr. 69, Brl"aza.
- Secţiunea "Muzeul sătesc de etnografie d i n corn. Starchioj d·' .
- Secţiunea "Muzeul sătesc de etnografie din corn. Apostolache" .
Cu sprijinul crescînd al organelor de partid şi al cel or de �tat, prin Co 
mitetul de Stat p en t ru Cultură şi Artă şi a ce l u i j udeţC'an dP cultu rii şi artf1 ,
Muzeul nos t ru a organi z a t două noi sectiuni s i qnume :
- Muzeul istoriei Văi i superioa r{' a Tel eajen u l u i şi a l transporturi l or "Ha
n u l Roşu . . din sat u l Fiiget. co rn . G ura V i ti oarei.
- Muzeul sf1tesc ,. Andrei Rădulescu" d i n corn. C h i oj deanca.
făşurat

,.

I. Ridicarea nivelului ştiinţific al expoziţiilor de bază.
Pentru r i d ic a r ea nivel u l u i profesionnl al l ucrătorilor, Comitetul de Sh1 L
pentru C u l t ur[t şi Artft a organizat c u rsur i de s p ec i al i t ate şi a n u me : la Bucu
re� t i cu m uzcografi i . în perioada 1 9 sept.-9 oct. l!J70, la care a partici pat t o v .
An a I or d a ch e , m u ze ogr af.
17

-
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Hanul Roşu. La inaugurarea Muzeului Văi i Teleajenului şi al transporturilor.

Hanul Roşu. Vedere din spate.
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Prin aceste metode ca şi d a t ori tă îndrumării perscverente efectuate de Co
mi tetul judeţean de cultură şi artă, experienţa lucrătorilor din muzeul nostru
s-a imbunătătit necontenit, refl ect i n d u s e în creşterea nivelului ştiinţific nl unora
-

din secţiunile muzeului.

II. ACTIVITATEA

CUL'l'URAL-EDUCATIVA

Lucrătorii muzeului nostru au continuat
domeniul activităţii cultural-educative, căutînd
mare cît mai bună.

să
să

depună
asigure

eforturi con st an te in
vizi tatorilor o îndm

Lucrătorii din muzeul nostru au mai făcut un larg schimb de experienţă,

par ti cipin d cu regularitate la şedinţele Societăţii d e ştii nţe istorice care se ţin
lunar, î n sala de conferinţe a Muzeului de istorie al judeţului Prahova, la care
specialiştii instituţiei a u prezentat lucrări, precum şi la a VI-a sesiune de comu
nicări ştiinţifice organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi la
cea de-a treia sesiune de comunicări şti i n ţ ifice organizată la Ploieşti de Comite
tul de cultură şi artă al j udeţului Prahova.
Ca urmare, numărul celor care au cer('etal secţ i u n i l e muzeul ui a cres cut,
an de an, ridicîndu-se pe anul 1970 la cifra 1 1 1 542, dintre care 69 862 vizitatori
cu pla t ă şi 41 680 fără plată.
La acţiunea de răspîndire a cunoştinţelor şi r i d i c area nivelului cultural al
maselor. s-a participat prin lecţii conferinţe, simpozioane ţinute l a cabinetul de
partid. u n i versită ţile muncitoreşti sau cele populare, cămine şi case de cultură,
staţii de radioficare, cluburile sindicatelor şi alte tribune publice, ca şi prin ar
ticole tipărite in ziare şi reviste de specialitate sau popularizare.
Dăm mai jos o listă cu titlurile unora din conferinţele ţinute de lucrătorii
muzeului ş i ascultate de un public di.P.. ce în ce mai nu m eros .
,

1 P reg ăti rea şi înfăptuirea in su r ec ţ i ei armate de la 23 August 1944.
2 1 1 1 ani de la Unirea Ţărilor Române.
3 File din trecutul istoric al Ploiestilor.
·
4 Drumul Prahovei.
5 File din trecutul Comunei Apostolache.
6 37 de ani de la marile lupte sociale din ianuari e-februarie 1933.
7 File din trecutul istoric al satului Floreşti.
8 Lupta
maselor
populare
sub
conducerea
P.C.R.
pentru
zdrobirea
fascism ului.
9 Monumentele de cultură din Ţara Românească şi Dobrogea.
10 Lupta maselor populare pentm cucerirea puterii politice în perioada
2:3 August 1944 - 6 marti e 1 945.
1 1 Lupta maselor populare sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea guwrnului Dr. Petru Groza. Insemnătatea zilei de 6 Martie.
1 2 1 50 de ani de la naşterea lui Alexandru Ion Cuza.
13 Rolul muzeelor in ed uc aţ ia socialistă.
14 Personalitatea istorică a l ui Lenin.
15 Fi�uri de dascăli prahoveni. Un reprezentant i l u str u al clasicismului
gre co-rom an - p rof . V. Theodosiu.
16 File din istoria Ploieştilor ; lupta împotriva boierilor Moruzi.
17 Educaţia patriotismului socialist.
18 Fraţii Zagoritz.
19 Dantela feudală.
20 Despre modă şi modiste.
2 1 Costumul in evoluţia lui.
22 O artă minoră puţin cunoscută - dantela de mînă.
2:� . A s p ecte ale p ol i t i cii de transformare socialistă a agriculturii.
24 Ploieştii în mişcarea muncitorească.
25 I n cheierea procesului de formare a statului naţional r om ân . Unirea
T ransi lv aniei cu România.
2fi Crearea P. C .R. - moment de seamă în mişc area noastră muncitorească.
27 Acti vitatea publicistică a lui D. I. Brezeanu.
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�8 C en te naru l na� terii profesorul ui N. l orga., V ă l en i , la l !.l .V I I . l !J70.
2!1 Pn'gatirea � i î n f<-tptu i n•a insurec ţ i E-i ;.u·mate ele l a 23 A u gust l !.l-14. L::t c ă 
m i n u l cul tu ral di n eom. Strej n ic, la 20.VIII. l!.l70.
30 Frun ta�i ai m işcă r i i muncitoresti din P r&thova. Şlef�' n Gheorghiu luptăt o r d i rz a l d asl'i m u nc i t om·e.
:n G n•va generală d i n 1 !120.
:12 Doi m:1ri s t r at eg i a i lumti : Napoleon Bo•npa.rte şi Ştefan cel M a r e.
:n H i n eez i i �i Nucşoara in docu mente.
:H 50 de ani de la grcvu genE'raW d i n l !.l20 .
.J5 For ma rea l i m b i i şi a poporului r om�m .
:)6 Pra h ova în h ri so av c , [X'riodice .o:.i tip:irituri.

37

Istoria Văii Prahovei.

:m Lupta l u i N. lot·ga î m potri va fascismului.
:J9 75 de an i de la m oar tea lui AL Odobescu.
40 100 de an i de la naşterea lui J.A. 13assarabescu.

deosebi reorgan: zarea M u zeulu i de is
fi amenajat i n impunătorul local al
stJ·.. Teatrului nr. 10, au i mpu s spori re a
muzeului.
Marile tr-ans formări d i n viaţa sa tel or, pe ele altă p ar te , au inscris pe
ord i nea de zi organi zarea muzE'elo1· de et no g ra f i e 'ii i s to ri e , dacă nu in toate cen
trele comunale, deocamdată in cele mai i mportante
Mărirea numărull!i d e sarci n i -:;i in
torie al j udeţu l ui ! ' ra h ov a , c·Hre urmează
, e c h i u l ui J .iC" eu Petru şi Pavel d i n Ploicşti.
e fort uri lo r pe n t ru creşt ere a patri:noni ului

a

·

_

Este ev i de nt C'ă nu se putea uita n ici problema înnoiri i materi alelor din
secţ iunile existente şi mai ales îmbogăţirea lor p entrn a rel'l ecta cit mai just
fenomenele respective.
I n genere. comisia de ev a l u are a urmat planul de ach izi ţ ii intocmit încă de
la începutul a nu l u i , ţ i nînd cont de problemele ele d ezvo:tare şi de adîncire a
t eme l or.
De no tat că Muzeul de i stori e <1.1 jud. Prahova. faţă de alte i n stituţi i simi
l are, c u pri n d e o l argă reţea de i nstituţii muzeale răspîndită pe intreaga arie a
j u d eţu l u i , pon derea cea mai i mportantă avind-o cea cu un caracter memor i al i st i c.
Practica a con fi rmat pe de al tă pm·te că cercetarea ştiinţi fică temeinică tre
buie să se bazeze in primul rind pe cunoaşt erea d ocum en tel or.
In consecinţă. direcţiunea M u zeului face cele mai su sţi nute eforturi pentru
depi starea , ach i ziţionarea, valori ficarea mat e rial elor muzeistice şi documentelor.

In clec·ursul e x erci ţiul u i financiar 1!170 au intrat in patrimoniul muzeului
un numă r de 1 1 1 1 piese şi col ecţi i . în Y a loa re de 591 503 lei, astfel incit la s fîr
şitul a nu l u i val oarea i n tegrală a p a t r i mo n i u l u i muzeului se cifrează la suma de
lei G 604 ROO. nu mă ru l lor· total depăşi nd ci fra de 47 GOO.
U n fapt de o deosebită i mportanţă în v i aţ a muzeului nostru şi care poate
constitui un inceput d i n cele mai
fericite, îl con sti tui e achiziţionarea a două
imobile aşezate pe cuprinsul j u deţ u l u i, monumente de arh itectu ră care erau expuse
unui p roc es de degradare uccelerotă, şi in ronsednţă unei pieiri sigure fără mă
suri urgente de' conser•vare. &le fiind p ro pr i etate particulară, impuneau inter
vcnţia grabnică a autorităţii, cu atît mai mult cu cit v alo are a lor de do cu ment
este i n co ntest ab i l ă .
Este \·orba de casa elin Starcll. i ojd co n st rui tă pe la s fîrşitul secolului al
XV I I I-lea de logofătul Stan C h eşca in stilul caselor ţărăneşti de la mu nte , din
vîrghii de ste j ar şi de ma r i pl'Opor[ii, o a devă ra t ă culă sub poalele Carpaţilor
şi de Casa C ă m ără şiei Salinei d in Slănic. construită cam in a cel aş i timp şi în
acelaşi stil, ai căror proprietari au consimţit să le cedeze M uzeulu i pe preţuri
·

modeste.
Acţiunea devine foarte i mportantă nu numai că este Yorba de două cons
trucţii civile. de deosebită valoare ar ti sti că , a căror conservare trebuie şi va fi
neapărat realizată, dar in acelaşi timp poate constitui o indicaţi e în ve derea re-
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v.olvării prolllemE'i consen ării celorlalte monumente de cultură materială de pe

l ' U p r i n s u l j udeţu l u i n o s tr u .
Considerăm c-ă pro ble m a
mul

c re şte

ri i

col eq i i lor

etnografice

rămîne

, pe

pri

plan .

l'l'i n lre cele mai importante piese care au sporit patr i mo n i ul acestei secţii,
\ Om re ( i ne '27 co \· oa re de colecţie şi scoar(e, 14 marame, 22 i i , 4 2 fote, 49 şter
gare, -1;1 i < 'oane-p ict urit pe sti d ă - , !14 ic o an e pictură pe lemn, două costume
ţără tH•şti b[u·b[![ eşti. două războaie de (esul cu toate cele n eces are ( depănă toa re,
r:tscil i l oarl', urzitoare şi masoare), o colecţie de u n elt e necesare potcovarilor şi
nu m pr·oase materiale nec esan• po d go ri tului.

IJe o i nesLi mab i l ă valo; u·e con si derăm ş i
teri tori ul patriei, l a s ca ra 1 1 50 000 ş i 1, 100 000.
S-a l o n t i n ua t acţ i unea de c o mp let are a

colecţia de '2fi3 hărţi privitoare

la

medaliilor şi insignelor româneşti,
astăzi aproape completă.
A spor i t de asemenea numărul pi l'selor num i sm at ice , cele româneşti emise
d upă 18fi7 fii nd prl'zente î n î n t regime.
C ' a şi î n an i i p re c e d C' n ( i . o aten ( ie deosebită s-a a cor da t colecţiei de picturi
pe pînzi't de la s lî r ş i t ul sec. XV I I I-lea şi prima jumătate a sec. X IX-lea care a
sporit p r i n noi p i ese şi in special pri n 82 p ort ret e de n egustol'i şi oieri d i n Tara
l lîrsei, expuse as t ă z i la loc de ci nste în sala tle oaspeţi d i n Muzeul văii Teleaje
n u l ui ş i a l transporturilor " I lanul Hoşu" d i n s atul Făget, corn. Gura Vitioarei.
Colec ( i a de sigi l i i î n num ără 80 piese, di ntre care acelea ale familiei Suţu,
în n u m[L r de !1. co n rec(ionate d i n oţel, au o deosebită sem n i f i caţ i e istorică şi ar
t ist i că . l'işa1e în mod şt i i n (i l i c ele co n sti t u i e nu numai o un i tate dar in acelaşi
t i m p .şi un mod el ce Ya fi fol osi t pentru celelalte piese.
Materialele pri dtoare la i stor·ia l i teraturii şi i n special la casele memoriale,
i n t rate în patri moniul muzeului in decursul acestui an cu t oa tă atenţia acordată
n-au put u t ati n ge n i ci n u m ăru l n i c i calitatea celor d i n a n i i p reced en \ i, cu atit
mai m u l t c·u cît cele referitoare la marile personalităţi prahovene : B. P. Haşdeu,
N. I o r g a , T. T . . Caragiale, Cezar P etres c u au cle \ e n i t d i n ce in ce mai rare.
Considerăm că aici e s t e l ocul să consem n ă m impresionantul dar pe care
I ri na Valasoglu şi A nd rei A. Hădu l es cu moştenitorii savantului Andrei I. Rădu
l escu. fost pri m-preşe d i n te al I n al tei Curţi de Casaţie şi preşedinte al Academiei
Homâne, 1-a fă c ut Muzeului nostru, căru i a i-a pus la dispoziţie nu numai casa
părintelui lor, din comuna Chiojdeanca, in care s-a născut, dar in acelaşi timp
şi o colel ' ţie de documente privind Yiaţa şi opera academicianului împreună cu
toga celui mai inalt magi strat d i n ţam no astră .
O col ecţ ie de 12 fotog ra fi i re reritonre la familia si
. opera sa ne-a pus-o la
dispoziţie acndemidanul Ştefan Gh. Nicolau, savant de reputaţie mo n d i ală năs
cut in oraşul Ploieşti în anul 1874, unde a copilărit şi a urmat cursurile şcoli i
pr i mare ş i a l e l ic eul ui .
Colecţia ele ceasuri care urmează a se transforma in decursul anului 1971
î n tr-un muzeu a l ceasului, amenajat in casa Luca Elefterescu. monument de artă,
specific inceputului secolului al XX-lea. nu a scăpat preocupărilor noastre
Ponderea cea mai mare a pieselor care au sporit patrimoniul secţiunii, o
formează acelea care privesc perfecţionarea tehnicii măsurării vremii, precum şi a
c_easurilor care au folosit ca mijloc de propagandă. Printre acelea ale personalită
trlor. semnalăm ceasul de aur al generalului Averescu şi al unuia din primarii
Capitalei.
Săpăturile sistematice care s-au continuat pe şantierele noastre de la
Tirgşorul Ve.chi ş i Budureasca-FinUnele, au adus un spor valoros colecţiei noas
tre nrheologtce atrt de necesară in vederea reorganizării Muzeului de ist o ri e.
'

,

,

,

·

,

,
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IV. CERCETAREA ŞTIINŢIFICA

?irecţiunea Muzeului ele istorie consideră ca o latură fundamentală a ac
. .
trntăţn s�le cerce.tan;a şt.i.inţifică, care �-a continuat şi in anul 1970 ca şi rn anii
precedentr in . trer dr�ecţn - ':lrheol�gre, prin săpături sistematice, istC�rie, prin
cercetarea arluvelor şr etnografie, prm cercetarea pe teren.
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A. Muzeul nostru a continuat in decursul acestui an săpăturile sistematice
pe cele două şantiere mai vechi : Tirgşorul Vechi şi Budureasca, corn. Vadul Săpat,
satul Fintînele.
La Tirgşor săpăturile s-au efectuat in colaborare cu Institutul de arheologie,
responsabil fiind tov. Gh. Diaconu, din colectiv făcînd parte şi tov. N. I. Simache,
di rectorul muzeului. Aceste săpături, desfăşurindu-se pe dreapta pîrîului Leaot în
sectorul aşezării din sec. IX-X şi acela al feudalismului timpuriu, dind la iveală o
deosebit de importantă cantitate de materiale ceramice aparţinătoare culturii
Dridu, urme de locuinţe din această perioadă, precum şi din sec. X-XIV, au per
mis arheologilor să tragă concluzia că o injghebare de tip rural la Tirgşor !şi are
originea chiar din această vreme.
Cel de al doilea şantier pe care s-au continuat săpăturile, este cel din co
muna Vadul Săpat, satul Fintînele, pe valea pîrîului Budureasca.
In decursul acestui an săpăturil e s-au efectuat in aşezarea din sec. VI-VII
şi au dat la iveală urme de locuinţă tip bordei semiingropat, precum şi o serie de
unelte care reflectă un nivel destul de dezvoltat al forţelor de producţie la
populaţia de agricultori şi de p ă sto r i care îşi găsise un bun adăpost pe terasele ce
se ridică de-a lungul pîrîului.
Urme de podoabă descoperite şi in anul acesta, precum şi mai ales tiparele
pentru confecţionarea acestora, descoperite in anii precedenţi, confirmă că această
populaţie ducea o viaţă destul de dezvoltată.
Săpăturile s-au efectuat de un colectiv de special:şti. format din tov. Vic
tor Teodorescu, arheologul muzeului, şi Vasile Dupoi din cadrul Facultăţii de is
torie Bucureşti, sub conducerea tovarăşului Victor Teodorescu.
13. l n vederea cunoaşterii fondurilor documentare, a identifi cării materia
lelor necesare reorganizării Muzeului de istorie şi a întocmirii unor lucrări de
specialitate, s-a continuat cu aceeaşi asiduitate acţiunea de cercetare a arhivelor
centrale şi locale.
O b u nă parte din documentele depistate a u fost folosite deja la organizarea
unor e x p oz i \ i i permanente sau ocazionale, precum şi la innoirea unor materiale
eli n expozitii le de bază existente.
C. Transformările revoluţionare pe care le cu nosc toate sate l e noastre,
i n etapa actual ă, şi care au ca urmare abandonarea vechiului sistem de viaţă şi
adoptarea unuia nou, pun cu de ose bită t ărie prob l ema d e p i stări i şi a conser
vării uneltelor casnice. instalaţiilor ţărăneşti . pieselor de art ă populară in vederea
organizării unor muzee săteşti şi a secţiei de etnografie a Muzeului.
In acest scop lucrători i din muzeu au in trepri ns n u meroase ieşiri pe teren şi
< u ajutonJ I unor cadre didactice d i n j ude ţ ca s pre exemplu învă ţătorul Tănăsesc1_1
C-t i n din corn. Apostolache. C-tin Ionescu. proL de istorie la ş coa l a generală din
com. C h i o j dea n ca . Elena Gîrbea. invăţătoarea i n corn. Starchiojd şi alţii. au izbutit
�;.. l"01·meze preţioase colecţii etnografi c e care astăzi figurează i n cad ru l unor
expoziţii de bază. ca acelea d in mu ze el e s ă teşti de la Starchio.i d . A p ost olache
Chiojdeanca şi Făget.
.

V. ACŢIUNEA DE VALORIFICARE A FONDURILOR DOCUMENTARE
MUZEISTICE ŞI A CERCETARD ŞTIIN'fiFICE
Pe baza materialelor rezultate din săpături sistematice. desco p eri r i î n tîm
pl ătoare. a cercetărilor pe teren sau de arhive. membrii colectivului nostru sti i n 
tiJ i c a u i n toc m i t studi i şi l ucrări, multe fi ind
prezentate
l a se s i u n i ştiinţl rice.
Aslfe l . la a V I -u sesi une de com u n i c·ări .) ti i n �i l ic e a l u c ri\.t o ri l or din muzee.
organizată la Bucureşti de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă în zilele d e
3 - 5 X I I l ll70. a u fost susţinute m a i m ulte l ucTă r i . p ri n tr e care
D i n co respond en ţa
l u i Mihail Eminescu cu Vero n i cu M i de" de pr o f. N. r. Simac·he etc.
La cea de-<! I I I -a sesiune de comunicări şti i n ţi fice. organi zată de Com itet u l de
c ult u ră şi ar·tă al j udeţului PruhoYa. l a Palatul c u l turii d i n P l o i eşt i intre :! 1 -23 d ec
H l70. au fo st susţ.inute următoarele J ucrări :
pror. doctoran d Victor Teo d or esc u : Poblema formării culturii dacice ele
t�p A i e :-:an d r i u in lumina cercetărilor arheologice de la Bud ureasca. corn.
\ aclu Sapat. j u d . Prahova.
•.

.
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prof. Octavian Onea : Descoperirea aşezării şi cimitirului v: zigoţilor de
la Pietroasele.
- prof. doctorand Victor Teodorescu : Budureasca - un i mportant c cntru
meşteşugăresc al populaţiei daco-romane din sec.. V-VTI e.n. (Noi rezul
tate obţinute prin cercetările arheologice efectuate in valea Budureasca,
corn. Vadu Săpat de lîngă Mizil).
prof. emerit N. I. Simache : Din istoricul exploatării de .sare in judeţul
Prahova.
prof. emerit N. I . Simache : O grafidană prahoveană uitată.
- prof. Melania Zivirid : Marginalii la corespondenţa lui 1. A . Bassarabescu
- prof. Ana Iordache : Marginalii la un periodic cimpinean.
- prof. Iulia llagiu : Colaboratori de seamă, intre cele două ră7.boaie mondiale, la unele publicaţii prahovene.
Unele din aceste lucrări au şi văzut lumina tiparului sau sint în curs de
publicare, in lucrări ca :
1. Complexul arhitectural Brebu.
2. Studii şi materiale prh· ind trecutul jud. Prahova.
3. Contribuţii la istoricul presei prahovene.
4. Cotropirea pămînturilor ţăranilor din Fulga.
5. File din trecutul corn. Apostolache.
6. Muzeul de artă populară din Breaza.
7. Dantela de mină.
8. Date noi privind viaţa şi opera lui Cincinat Pavelescu.
9. Din activitatea publi cistică a lui D. 1. Brezeanu.
10. Inceputurile urbonismului in Ploieşti.
1 1 . Noi contribuţii la studiul situaţiei ţăranilor in fostul judeţ al secuenilor.
12. Creşterea domeniului feudal in sec. XVII.
13. Istoricul tipografiilor prahovene.
VI. MONUMENTE ISTORICE
In decursul anului 1970 Muzeul nostru a desfăşurat o aciivitate atît ele
susţinută, incit acest timp poate fi numit cu drept cuvint "anul conservării momi
mentelor de arhitectură d i n judeţul Prahova".
După cum se ştie lipsa de iniţiativă, documentaţie şi de intreprinderi con
structoare a determinat intirzierea măsurilor de conservare a acestor monumente,
unele dintre ele intrind intr-o fază înaintată de degradare.
Intensificarea activităţii muzeului impunea pe de altă parte amenajarea
unor noi sedii, monumentele de arhitectură fiind cele mai potrivite.
Incă din anul 1970, prin binevoitorul şi energicul sprijin dat de Comitetul
.
JUdetean pentru cultură şi artă, D S.A.P.C., Direcţie tehnică, D.M.I. şi Consiliul
popular judeţean prin Secţiunea financiară, şi indeosebi prin tov. vicepreşedintP.
Pavelescu, s-au intocmit documentele necesare s-au incheiat contracte cu intre
prinderile constructoare, obţinindu-se fonduril � necesare. astfel incit la sfîrşitul
anului fondurile afectate acestui scop au fost consumate. salvîndu-se de la dis..
trugere şi oprindu-se procesul de degradare a unor importante monumente de
arhitectură.
Asemenea l ucrări s-au executat la :
- Casa Hagi Prodan din Ploieşti şi
- Casa Dobrescu din Ploieşti
15 770
- Muzeul memorial Cezar Petrescu din Buşteni
4 1 ::!5
· - Şco:1la de misionari din Vălenii de Munte
34 448
- Hanul Roşu, corn. Gura Vitioarei, sat Făget
3 2 235
- Conacul Fi lipescu, corn. Filipeşti Tirg
200 000
- Crama din 1777, corn. Valea Călugărească
23 435
- Vechiul liceu din Ploieşti, str. Teatrului
249 3811
=

=

=

TOTAL
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559 401
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VII. PROBLEME DE VIITOR
Pentru anul 1971 şi următorii Muzeul nostru are de realizat numeroase sar
cini şi de mare importanţă.
Pe primul plan se situează acţiunile prin care Muzeul intimpină evenimen
tele de seomă ale anului in fruntea cărora stă aniversarea întemeierii P.C.H. şi n
100 de ani de la naşterea profesorului Nicolae Iorga.
Marea sărbătoare a oamenilor muncii de la 8 mai 1!!71, va fi inUmpinată
prin trei mari acţiuni :
1. Organizarea unei expozi�ii pridtoare la "Afişul şi grafica militantă" in
sala coloanelor din Palatul Culturii, intre 10-25 februarie Hl7L
2. Organizarea unei expozi �i i i n sala coloanelor din Palatul Culturii, in
C'Ursul lunei aprilie, privind "Eroica luptă a oamen ilor muncii din cupri n 
sul j u d . Prahova, sub conducerea P.C.H., pentru progres social ş i o viaţ:i
mai bună " .
3 . Deschiderea Muzeului sec-olului a l XVII-lea i n Palatul domnesc d i n co
muna Brebu.
Ani\·ersarea a 100 de ani de la naşterea prof. Nicolae Iorga va fi intimpinati!
de Muzeul nostru prin organizarea unei sec�ii memoriale in Complexul N. Iorga
din Vălenii de Munte, alături de casa în care a locuit profesorul . reorganizarea
easei memoriale, preC'Um şi refacerea aşezămintelor organiza�e de prof. N. Iorga in
Văleni.
Editarea a două lucrări referitoare la aspec-te mai puţin eunoscute sau necu
noscute ale mişcării muncitoreşti din judeţul Prahova şi a vieţii şi operii lui
N. Iorga.
Din planul obişnuit de lucrări notăm următoarele acţiuni :
- Ac-tualizarea secţiunii "Desăvîrşirea C'Onstrucţiei socialiste în jud. Prahova :
- Organizarea muzeului "Ceasul de-a lungul vremii".
- Organizarea muzeelor orăşeneşti din Slănic şi Mi zil.
- Organizarea muzeelor săteşti din Nucşoara şi Măneşti.
Pe planul cercetării ştii nţifice se vor continua săpăturile arheologice pe şan
tierul de la Tirgşorul Vechi şi Budureasca. Se vor studia materialele necesare in
vederea desăvîrşirii tematidi Muzeului de istorie al jud. Prahova, C'are se va or
ganiza in localul vechiului liceu din str. Teatrului nr. 10.
Pe planul valorificării cercetărilor se vor pregăti două volume de studii şi
materiale privitoare la .. Trecutul i storic al jud. Prahova'' , o lu(-rare privitoare la
"Figuri de dasC'ăli prahoveni", şi două volume de documente privitoare la "Sare
-şi petrol".
In vederea popularizării unor secţiuni t"a .,Muzeul transporturilor ,.Hanul
Roşu" şi Muzeul secolului XVII-lea din Palatul domnesc d i n corn. Brebu, se vor
executa pliante şi tipărituri separate.
Cu aceeaşi rîvnă se va continua acţiunea de conservare a monumentelor
istoric-e.
In decursul anului se vor executa lucrări de 690 000 lei la localul din Ploieşti
str. Teatrului nr. 10, unde urmează a se amenaja Muzeul de istorie. de lei 100 000
la Conacul Filipescu din corn. Fi lipeşti Tîrg, de lei 1 14 000 lei la Şcoala de mi
sionare şi de lei 50 000 la Casa Cămărăşiei din Slănic.
In activitatea sa insufleţită. muzeul a primit sprijinul permanent şi sub
stanţial al Consiliului popular al jud. Prahova şi al Comitetului judeţean pentrn
C'Ultură şi artă. C'ărora le exprimăm şi aid cea mai profundă recunoştinţă.
Colectivul de salariaţi ai instituţiei, deşi redus numeric. a făcut faţă cu dnste
greutăţilor. depăşind sarcinile.
Direcţiunea muzeului a simţit intotdeauna sprijinul călduros şi înţelept al
organelor de partid, cărora le exprimă C'ele mai respectoase mul ţumiri şi le dă
asigurarea C'ă n u va precupe\i n ici Ull efort pentru a realiza şi depăşi planul de
muncă pe anul in curs.
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