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juDEŢUL PltAiiOVA 
1\,';I'I•:C:TE FIZICO-GEOGRAFICE 

de 
<O ADRIEL STOIAN 

Una dintre cele mai puternice zone industriale şi eco
nomice ale patriei - judeţul Prahova - ocupă unul din 
primele locuri în ţară în ceea ce priveşte nivelul produc
ţiei globale industriale, numărul de salariaţi la o mie de 
locuitori şi densitatea populaţiei. In relaţiile multiple şi 
complexe pe care ţara noastră le are cu zecile de ţări ale 
lumii, din judeţul Prahova porneşte o importantă parte a 
exportului românesc. 

Judeţul nostru, care reprezintă o unitate administra
tiv-teritorială cu o mare diversitate geografică, cu o ge
neroasă dăruire a solului şi subsolului, cu comori de preţ 
ale culturii şi tradiţii bogate ale istoriei, cu un atrăgător 
�armec turistic, ocupă o suprafaţă de 4668 km2 (20fo din 
teritoriul ţării). 

Situat în sectorul sud-estic al ţării, în mijlocul Mun
lmiei, ocupînd bazinul Prahovei, Teleajenului şi o parte 
a bazinului Ialomiţei, are ca vecini : la sud - judeţul 
llfov, la vest-Dîmboviţa, la nord-Braşovul, iar la est-ju
!ll•ţul Buzău, cuprinzînd unităţi fizice-geografice diferite 
�i armonios îmbinate. 

Helicful este dispus în forma unui amfiteatru, cu
prinzînd de la norei la sud munţi, dealuri şi cîmpii, atră
l:înd după sine variaţia tuturor celorlalte elemente fizico
l!<'ol�rafi('c (climă, soiuri, vegetaţie). 

Munţii judeţului aparţin atît Carpaţilor Orientali cît 
şi Curpaţilor Meridionali, constituind nu numai noduri 
orogmfi<·c, dar şi hidrograficc (Prahova, Doftana, Telea
jt•n). l><•alurile aparţin grupei subcarpatice, cele mai ex-
1 irl.'a' fiind I:><·alul Mare şi Dealul Istriţei. Cîmpia ce se 
'11!1 i rrd1, î r 1 sudul judeţului, are forma urwi fî�ii inguste 
''" honrtl<' l'l'Z<'I'Vt' d<' np<' suht<·rarH'. 
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i. ZONA MUNTOASA cuprinde trei unit�ţi fizice
geografice : 

a) M u n  ţ i i  Bu c egi, care sînt alcătuiţi din con
glomerate groase de cîteva sute de metri şi pe alocuri din 
calcar compact. Bucegii sînt cei mai înalţi munţi ai ju
deţului. Bine individualizaţi, prin abrupturi stîncoase de 
aproape 1000 m, au altitudinea maximă în vîrful Omul 
la 2507 m. 

Masivul Bucegi formează tectonic un sinclinal suspen
dat ce se sprijină pe cristalinul Leaotei şi pc Stratclc de 
Sinaia, fiind slab înclinat spre sud. 

V alea Ialomi ţei a flancat axial sinclinal ul Bucegilor, 
l-a fierăstruit şi i-a dat aspectul general de potcoavă. în 
acest fel au luat naştere o serie întreagă de forme struc
turale (cueste şi platforme) cu o dublă înclinare, atît din
spre exterior spre interior. conform înclinării celor două 
aripi ale sinclinalului, cît şi dinspre nord spre sud, con
form căderii generale a sinclinalului. Abrupturile de cu
estă sînt îndreptate spre exteriorul masivului şi sînt bine 
evidenţiate prin pereţi cu pante foarte accentuate. In an
samblul lor, Bucegii au forma unor poduri suspendate, 
larg ondulate. cu forme carstice şi cu o dublă cădere (ex
terior spre interior, nord spre sud). Valea Ialomiţei şi Va
lea Izvorul Dorului (afluent al Prahovei) au o poz1ţie lon
gitudinală faţă de orientarea generală a sinclinalului sus
pendat. 

înălţimea mare a reliefului şi clima rece din cuaternar 
au permis ir:stalarea gheţurilor în văile din jurul vîrfu
lui Omul, ale căror urme sînt bine înscrise în relief, prin 
circuri şi văi glaciare, praguri, trepte şi morene. 

b) M u n ţi i B a i  u 1 u i sînt formaţi din Strate de 
Sinaia (marne şi matno-calcare), avînd altitudinea maxi
mă de 1926 m în ·vîrful Neamţul. In partea de NE a ma
sivului se distin,({e o deprC'siune - Teşila - dezvoltată 
prin eroziune. 

Culmea principală are c direcţie N-S, avînd altitudini 
de 1700-1850 m. 

c) Mu n ţ i i  C iuc a ş. Aceştia sînt formaţi în ge
neral din conglomerate, care dau şi nota dominantă, pre
cum şi altitudinile cele mai mari (Vf. Ciucaş - 1!:156 m). 
Conglomeratele dau în Ciucaş un relief ruiniform, spe
cific de şarcuri, turnuri şi hornuri, pante stîncoase abrup
te iar în culmea Grohotişul (1771 m), mas0h• morm0 
<10 d(•gradiiri dau un adevărat glacis. 
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Bazinetul larg de la obîrşia Teleajenului, conturează 
aspectul semeţ al Ciucaşului. In acest bazinet pîraiele au 
acumulat cîteva conuri de dejecţie terasate. 

Clima în zona muntoasă este caracterizată printr-o 
medie anuală de 4°-6°C, care în vîrful Omul este de 
2,8°C. Iernile sînt reci. Vara temperatura urcă în medie 
la l4°-16°C. 

Precipitaţiile cad în cantităţi mari (800-1000 mm/an), 
dar ating în Bucegi peste 1300 mm/an. Cele mai abunden
te precipitaţii cad primăvara şi vara. 

Datorită condiţiilor de climat şi de sol s-a dezvoltat 
o zonă forestieră ce ocupă suprafeţe apreciabile. In ge
neral, munţii sînt acoperiţi de conifere şi foioase, iar în 
partea de răsărit a judeţului predomină fagul. 

Pajiştile alpine şi subalpine ocupă şi ele o suprafaţă 
mare, constituind principala zonă pastorală a judeţului. 

2. ZONA DEALURILOR S UBCARPATICE. 

Inălţimile dealurilor oscilează de la 800-1000 m, în 
zona de contact cu munţii scăzînd treptat, la 400 m în 
vecinătatea cîmpiei. 

Atit limita nordică cît şi cea sudică este delimitată 
de denivelări clare de cîteva sute de metri , în partea de 
sud avînd şi un caracter lobat. Limita sudică trece prin 
apropierea localităţilor Filipeştii de Pădure, Băneşti, Ţin
tea, Blejoi, Bucov, Urlaţi, Mizil. 

Intre Proviţa şi Teleajen limita se retrage mult spre 
nord, rămînînd dealurile Bucşani şi Mărgineni ca insule 
în plină cîmpie. DEalurile sînt dezvoltate, în general pe 
straturi miopliocen<? strîns cutate, formate din depozite de 
argile, marne, pietrişuri şi nisipuri, care sînt puţin rezis
tente la eroziune. Din zona muntoasă pătrund sub forma 
unor pinteni formaţiuni de fliş, dînd un relief mai înalt. 
Cuestele şi suprafeţele structurale abundă, punînd în evi
denţă litologia şi structura straturilor. 

In general, oric:ntarea culmilor şi depresiunilor con
cordă cu direcţia cutelor, iar denivelările corespund foarte 
des cu linii de falie. 

Culmile şi masivele deluroase sînt separate de depre
siuni tectonice sau de eroziune, dintre care menţionăm : 
Breaza, Cîmpina, Aluniş, Slănic, Podeni, Drajna-Chiojd 
ş.a. 

DPprPsiunil<' sînt. dezvoltat<>, în gc•twral, de-a htll/{UI 
llll!ll' vid muri !'(' [nÎ<' lrflrtSV!'l'Sfl) !'U[P)e S\lh('arpnlÎ!'e. 
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Principalele văi sînt : Teleajenul (cea mai mare), Pra
hova şi Doftana. Ac·cstca au terase înalte în bazinul su
perior ce scad spre vărsare, unde se transformă în mari 
conuri de dejecţie Văile sînt largi, favorabile activităţii 
oamenilor. 

In zona subcarpatică clima este mai blîndă decît în 
zona munţilor, temperatura medie a lunilor de iarnă fiind 
de -2°-4°C, iar a lunilor de vară de l5°-20°C, media 
anuală fiind cuprinsă între 6° şi l0°C. Precipitaţiile sînt 
mai puţin abundente decît în zona muntoasă, fiind cu
prinse între 600 şi 800 mm/an, cantitatea lor scăzînd de 
la nord spre sud. 

Iniţial, toate dealurile au fost împădurite, dar au fost 
treptat defri�ate în favoarea agriculturii şi viticulturii. 

Pădurile ce se mai păstrează sînt formate din ames
tec de fag cu stejar. 

3. ZONA DE CiMPIE cuprinde partea de sud a jude
ţului, cu înălţimi ce coboară de la 200-300 m în nord, 
la cea. 80 m în sudul zonei. Deosebim două subzone, şi 
anume: 

a) Cîmpia piemontană înaltă, şi 
b) Cîmpia de divagare. 
Cîmpia piemontană înaltă este alcătuită din marele 

<'<>n de dejecţie al Prahovei, la ieşirea acesteia din zona 
de dealuri. Pe acest con Prahova şi-a schimbat deseori 
<·ursul. 

Cîmpia dE· divagare este alcătuită din aluviuni fine, în 
straturi foarte groase, brăzdată de văi întortochiate, a
proape lipsite de maluri. Păstrează urmele unor vechi 
'·urs uri de apă. 

Clima cîmpiei se caracterizează prin temperaturi medii 
nrruale de 9°-l0°C, media minimă a lunilor de iarnă 
fiiml de -3°C. iar media temperaturilor de vară de 22°C. 
l'rw·ipitaţiile sînt relativ bogate, ajungînd la 300-400 
nun/an. 

Vegetaţia superioară este reprezentată prin cîteva pe-
1 il'<' de pădure de stejar, rămăşiţe ale cadrului Vlăsiei, 
l'l'slul terenului fiind folosit pentru culturi agricole. 

7 
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lo'I.OUJ\ ORNAMENTALĂ URBANĂ DIN PLOIEŞTI 
DE 

1\1. MOŞNEAGA şi ZOE STOICESCU 

I. ORAŞUL PLOIEŞTI 

Aşezare geografică, caracterizare edafică şi climatică 

Oraşul este situat lîngă paralela 45°, care-1 străbate 
prin partea sa de nord, şi meridianul estic de 23u 11'. 

Ploieştiul este un oraş de cîmpie, aflat în triunghiul 
format de confluenţa Prahovei cu Teleajenul. Apa Telea
jenului udă. împreună cu cea a Dîmbului, partea estică 
a oraşului. 

Clima 

Din punctul de vedere al climei, în oraşul Ploieşti în
t il nim particularităţile climatului stepic. 

Temperatura minimă înregistrată a fost de -38°C, 
iar temperatura maximă absolută de + 39'JC. 

Data medie a primului îngheţ = 26 octombrie. 
Data medie a ultimului îngheţ = 9 aprilie. 
Media predpitaţiilor anuale este de 580 mm, ma

x i mul de precipitaţii înregistrîndu-se la începutul verii 
(lll<lxima medie = 88 mm.). 

Jn medie se înregistrează anual 200 zile fără îngheţ. 

Solul 

T11 împrejurimile oraşului întîlnim solul brun-roşcat 
dt• pi"idure, bogat în humus. Solul caracteristic oraşului 
�·�;It· branceogul, cu un strat fertil de 20-30 cm. 

Il. C/\HACTERIZAREA FLOREI ORNAMENTALE 

A ORAŞULUI PLOIEŞTI 

< :,·rt·Ptind plantl'le ornamentale ale oraşului, remarcăm 
!'�'�'"·' ·n(.u n n um(•roase şi variate forme, răspîndite în 
IUII"t'llri. ţ{ri"ulini publice şi particulare, cimitire, pe bule
\'lll'dt•, slrilzi l11 linii mari deosebim două categorii de 
pluillt·, lui1HI tlrt•pl t'l'itt•riu hahitusul plantei: 

a) lt•JJIIIIHist• (urllori, ,\rbuşti, limw); 
l1) c•rllnc·c•t•. 

o 
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Din prima categorie am identificat 113 specii aparţi
nînd la 34 de familii, dintre care 52 de specii arbores
cente, 61 arbustive şi 9 specii de liane. 

Din categoria plantelor erbacee am inventariat un nu
măr de 124 specii, aparţinînd la 35 de familii. 

In ceea ce priveşte originea florei ornamentale urbane 
a Ploieştiului, se remarcă următoarele : 

Plantele Jemnoase au următoarele provenienţe : 
1. asiatică : 
2. europeană ; 
3. americană; 
4. africană. 
In genere, sint menţionate cele mai răspîndite plante 

ornamentale, precum şi unele rarităţi din flora ornamen
tală a ţării. Dintre rarităţi, în flora urbană ploieşteană 
sînt prezente : Ginkgo biloba (familia Ginkgoaceae) 1 e
xemplar în paroul Bucov ; Magnolia tripetal-a (Magno
liaceae) cîteva exemplare în parcul Bucov, în grădina din 
faţa halelor şi în aceea din faţa cinemascopului ; Sequoia 
gigantea (familia Taxodiaceae) două exemplare pe strada 
N. Bălcescu nr. 15, avînd vîrste de aproximativ 200 de 
ani, Larix decidua v. polonica (familia Pinaceae); Koel
reuteria paniculata (familia Sapindaceae) în parcul Bu
cov ; Taxus baccata (familia Taxaceac) două exemplare 
pe strada V. I. Lenin. 

Din categoria plantelor erbacee nu am depistat decît 
specii tipice Plantele au fost observate, notate şi in ma
rca lor majoritate fotografiate cu film diapozitiv color. 

III. SERELE ORAŞULUI-SURSE DE PROCURARE A 
PLANTELOR PENTRU PARCURI, GRADINI 

ŞI FLORARII 

In anii de după eliberare s-au construit în oraşul Plo
ieşti mai multe sere. In anul 1956 s-a construit sera Con
siliului Municipal. Construcţiile serei ocupă 3 000 m2• In 
anul 1965 s-au adăugat încă 1 000 m2 de răsadniţe în
călzite termic celor 500 m2 răsadniţe vechi încălzite cu gu
noi. 

Pepiniera dendrologică se întinde pe 16 ha. 
Sera produce anual aproximativ 3 milioane de plante 

din circa 100 de specii. 
O altă seră importantă a oraşului este' acw·a a rafi

năriei Tclcajen. Această seră dispune de 4 000 m2 ciP 1'<1-
sadniţe . .S-a construit in unul 19fi 1, intrind in prodtll'�i<' 

to 
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PLANTE DE GRADINA 

Crin de pădure. 

Lillium martagon 

Mnynnlin fn /Ioan! 

11 
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1� 

PLANTE DE APARTAMENT 

Crin reyal 
l,ilimn regale 

Monstera dc>liciosa fn floare 
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Ca.stani în floare 
Acsoulus hipsocastanum L. 

PLANTE DE GRĂDINA 

C:rizanl eme 

Chrysau! hC'lltllfll sp. 
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in i9G2. Produce pentru nevoile rafinărieL �ste o seră 
foarte bine întreţinută. 

Asemenea sere au şi Rafinăriile Brazi şi Ploieşti, Uzi
na 1 Mai. 

Mici sere poseda Spitalul de boli contagioase, Spita
lul dermato-venerian, Spitalul de obstetrică şi ginecolo
gie. Acestea produc plante decorative pentru grădinile 
întreprinderilor spitaliceşti. 

Motive florale în Piaţa 16 Februarie 

IV. PARCURILE ŞI GHADINILE PLOIEŞTIULUI 

Principalele pa!·curi şi grădini din PloieŞti sînt : 
1. Bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu o lungi

me de aproximativ 800 m şi o suprafaţă de circa 20 ha, 
este unul din cele mai vechi locuri de recreaţie din loca
litate, dînd o notă personală aspectului urbanistic local. 
Bulevardul este străjuit de o frumoasă alee de castani, 
cu trunchiuri groase şi coroane bogate. Grădina bulevar
dului, dotată cu o mare varietate de arbori şi arbuşti, are 
amenajate numeroase ronduri cu pansele, petunii, bc
gonii etc. 

2. Parcul Bucov este cel mai mare parc al ora�ului, 
dar şi cel mai nou (10 ani). Are o suprafaţă rl<· awoxima
tiv 90 ha. Se află siluat la o clislall\il <Il' l.:i km d<' la 
limită şi G km di11 <"<'lllrul ora�ului. S<' l<·agi'1 dt• ora� pri11 
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Bulevardul $tranduiui, str�juit de piopi piramidai.i. Par
cul este în curs de amenajare, în stadiu final fiind pre
văzut să-şi extindă suprafaţa cu 30 ha. Este unul din 
locurile de agrement cele mai căutate. 

In incinta parcului Bucov se întîlnesc numeroase specii 
de arbori şi arbuşti, ca : Platanus orientalis, Ulmus sp., 
Populus italica. Populus nigra, Tilia trifoliata, Quercus 
borealis, Cydonia japonica, Diervilla rosea (prezent nu
mai aici), Liriodendron tulipifera etc. 

Alte parcuri sau bulevarde mari în oraşul Ploieşti nu 
se găsesc. Amintim numai, în ordinea mărimii lor, urmă
toarele spaţii verzi : 

-Parcul Pionierilor din bariera Bucov. 

rie). 

Grădina din faţa Gării de Sud. 
Grădina din faţa Halelor Centrale. 
Grădina din faţa Cinemasropului (Piaţa 16 Februa-

Grădiniţa "Caragiale". 
- Grădiniţa din faţa Palatului Culturii. 
- Spaţiul verde din cartierul Ploieşti Nord. 
Acestora li se adaugă spaţiile verzi create prin cele 

patru cimitire ("Eternitatea", "Viişoara", "Bolovan", Ci
mitirul catolic), adevărate grădini prospere cu o mare 
vuri<..•tate de plante lemnoase şi erbacee. 

Toate acestea însumează o suprafaţă de 122 ha, din 
c ·are 90 ha revin numai parcului de la Bucov. Ha portat 
lu suprafaţa oraşului de 684 ha (135 suprafaţă locuibilă 
şi 549 ha suprafaţa zonei industriale) reiese că zonei verzi 
li r<'viiw o porţiune restrînsă. Situaţia pare a fi îngrijo
rtlloare dacă ne gîndim mai ales că oraşul Ploieşti este 
prin <'X<'l'ienţă industrial. 

V. IMPORTANŢA SPAŢIILOR VERZI PENTRU 
ORAŞUL PLOIEŞTI 

l>Ponr<'<'<' locuitorii oraşelor sînt nevoiţi să petreacă 
c ·c ·n mni mm<' partP a timpului în uzine, laboratoare, bi-
1'11111'1, ir11portnnţu spaţiilor vPrzi l'St<' deosebită pentru 
c•l. l'lwlil'!t• V!'l'ZI Ull millUilUtU însuşin• dt• U pul'ltiC'U ul-
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mosfera de eiementeie nu�ive. Pioie"Ştiui, fiind un oi·aŞ 
puternic industrializat, are o atmosferă impurificată prin 
emanarca a numeroase gaze şi pulberi, rezultate din ac
tivitatea intreprinderilor industriale. Cu atit mai mult 
se face simţită in aceste condiţii prezenţa plantelor şi a 
spaţiilor verzi, din păcate insuficiente. 

Mergînd pe linia grijii pentru păstrarea sănătăţii oa
menilor muncii. în sistematizarea viitoare a oraşului este 
foarte important sr: se remedieze lipsa de spaţii verzi. 
Socotim că acest lucru se poate rezolva pc mai multe 
căi: 

- Crearea de noi parcuri şi extinderea celor vechi, 
unde e cazul. 

- Plantarea de arbori pe străzi şi bulevarde. 
- Imbogăţirea sortimc:ntului de arbori, arbuşti, plan-

te erbacee din parcuri, grădini, bulevarde. 
- Asigurarea unui mai mare număr de specialişti 

horticoli care să se ocupe de rezolvarea problemei spa
ţiilor verzi. 

In urma studierii condiţiilor microclimatice şi de sol 
din oraşul Ploieşti, putem face cîteva recomandări : 

- Să se extiudă plantarea coniferelor, plante lem
noase cu aspect atrăgător, care, prin ozonizarea aerului, 
contribuie substanţial la purificarea atmosferei. 

- Să se plantc7e arbori cu creştere rapidă, cum sint: 
Cercis siliquastrum, Colutea arborescens, Populus italica, 
Laburnum anagyroides, pracum şi arbuştii decorativi 
ca : Ribes aureum, Deutzia, Spirea, Diervilla. 

- Lianele căţărătoare pot fi mai mult plantate, în 
special pe zidurile ce rnărginesc unele grădini publicl', 
pentru obţinerea unui bun efect decorativ. 

- Dintre plantele erbacee recomandăm pe acelea care 
înfloresc aproape tot timpul anului (Begonia, Pdunia, 
Bellis). 

- Pentru asigurarea unei pcrmancntizări a pt'<'ZC'Il��·i 
elementului floral, este bine să se planl<'Zl' laolallft, în 
grupuri, plante C'U pcrioad<· ele în florin · di fl'ri 1<', dar < ·on
s<•cutiv<•. 

tG 
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Vl. CONTRlBUŢtA 1VItJZEtJLt11 DE ŞTIINŢELE 
NATURII LA REZOLVAREA PROBLEMEI SPAŢIILOR 

VERZI 

Ca instituţie de specialitate în domeniul ştiinţelor na
turii, muzeu� este chemat să-şi aducă aportul la înfru
museţarea oraşului cu p()doabe naturale. 

In toamna anului 1966 s-a început amenajarea grădinii 
Palatului Culturii. S-a plantat aci un nwnăr însemnat 
de arbuşti ornamentali, restul spaţiului completîndu-se 
cu trandafiri. 

Ca perspt-ctivă de viitor : muzeul va începe lucrările 
de sistematizare a terenului pentru realizarea unei gră
dini botanice şi a unei sere, la parcul Bucov. ln acelaşi 
1·adru se va organiza şi un muzeu botanic. 

17 
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ANEXA i 

PLANTE DE SERA ŞI AP ART AMEN'I' 

1. Aloe ferox Mill. (Liliaceae) aloe ; orig. Africa de nord. 
2. Araucaria excelsa L. (Coniferae) = araucaJ"ia ; ong. Ins. Nor

folk 
3. Asparagus plumosus Bak. (Liliaceae) 

Africa 
asparagus ; orig. 

4. Asparagus sprenJeri Rgl. (Liliaceae) asparagus ; ong. Africa 
5. Aspidistra elatior Blume (Liliaceae) = aspiclistra ; orig. Ja-

ponia 
fi. Begonia rex L. Fz. (Begoniaceae) = plămîn ; orig. Brazilia 
7. Calla aethiopica L (Araceae) = cala ; ol"ig. Africa 
8. Came!lia japonica L. (Camelliaceae) = camelia ; orig. Ja

ponia 
!J. Chlorophyturn comosum Hak. (Liliaceae) ; orig. Africa 

10. Citrus aurantium L. (Rutaceae) = portocal; orig. Asia 
11. Citrus medica L. subsp. limonium L. (Rutaceae) = lămîi ; 

orig. India 
12. Clivia nobilis Lindl. (Amariliclaceae) 

Africa 
13. Clivia miniata 

Africa 
Bernh. (Amariliclaceae) 

crini roşii ; orig. 

crini roşii : orig. 

14. Coleus blumei 
dia 

Benth. (Labiatae) = urzică moartă ; orig. In-

15. Datura arborea Hort (Solanact•ae) = datură ; orig. Peru 
16. Cyclamen persict.;m MiU. (Primulaceae) ciclamă ; orig. 

Asia Mică 
17. Echeveria JJ.letallica D. C. (Crassulaceae) floare de ceară; 

orig. Mexic 
18. Echinopsi:; eyriesP Zucc. (Cactaceae) = ghem ; ong. America 
Hl. Epiphyllum truncatum Haw. (Cataceae) = .,nu mă deranja" ; 

orig. America S. 
20. Fuchsia coccinea Ait. (Onagraceae) = cerceluş ; orig. Peru 
21. Sinningia speciosa (Gesnerriaceae) = gloxinia ; orig. Brazilia 
22. Hippeastrum vittatum Herb. (Amarylliclaceae) = amarilus ; 

orig. America N. 
23. Hoya carnosa R. Er. (Asclepiaclaceae) = ceară ; orig. Austra

lia, Asia 
24. Mesembryanthemum crystallinum (Aizoaceae) = gheaţă ; 

orig. Africa de Sud 
25. Monstera deliciosa Liebm. (Araceae) = filodendron ; orig. 

Mexic 
2G. Pelargonium zonale L. Alt. (Geraniaceae) = lllli'!CIItă ; orig-. 

Africa de Sud 
27. Phyllocactus phyllnnthoidPs S. D. (Cada<"PH<') limllll sou-

crei ; orig. Americ·a 
211. l'rimulu olwonicn IIIIJH'l'. (l'rillllilllc"l'll!') - pl"lllllil:); orlg. 

C'hinn 
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29. Rhipsalis pachiptera Pfr. (Cactaceae) = carnaval ; orig. Ame
rica tropic 

30. Rosmarinus officinalis L. (Labiatae) rozmarin ; orig. Eu-
ropa de vest 

31. Sedum siE'boldii Sw. (Crassulaceae) graşiţă ; orig. Japo-
nia 

32. Senecio ernentus D. C. (Compositae) cineraria ; orig. Ins. 
Cana re 

33. Zebrina p!'ndula E:chnitr.l. (Commclinaceae); telegraf 

ANEXA 2 

A. PLANTE ORNAMENTALE LEMNOASE 

1. Abies concolor Lir.dl. et Cord. (Pinaceae) brad alb 
2. Abies normanniana Spach. (Pinaceae) brad de Caucaz 
3. Acer saccharinum saccharinum L. (Aceraceae) 
4. Acer campestre L. (Aceraceae) jugastru 
5. Acer negundo L. (Aceraceae) 

6. Acer platanoides L. (Aceraceae) arţar 
7. Acer pseudoplatanus L. (Aceraceae) paltin 
Il. Aoer tataricum L. (Aceraceae) gladiş 

9. Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae) castan săl-
batic 

10. Amorpha fruticosa L. (Leguminosae) salcîm mic 
1 l. Betula alba v. atropurpurea (Betulaceae) 
12. Buxus sempervirens L. (Buxaceae) cimişir 

1 :1. Berberis vulgaris (Berberidaceae) dracilă 

14. Buclclleja alternuifolia Maxim. (Loganiacceae) 

l!i. Cornus mas L. (Cornaceae) corn 
1 li. Cornus sanguinea L. (Cornaceae) sînger 
17. Cercis siliquastrum L. (Leguminosae) salcîm mic 

IU. Colutea orientali� Mill. (Leguminosae) băşicoasa 
l!l. ('ytisus albus Hacq. (Leguminosae) 

:�o. C'rutucgus oxycantha L. (Rosacae) păducel 

:�1. C'ydoniu japonica Pers. (Rosaceae) gutui japonez 
:�:!. < 'prastts avium L. Munch. (Rosaceae) cireş 

:1.:1. Contus alLa L. (Cornaceae) corn alb 
:�·1. < 'oryltts avellana L. (Be :tllaceae) alun 
:�!i. < 'lt• tnuti.� ju!'ionanii M•Jot'e (Hanuncu laceae) curpen 
:!11. 1 'otottt•ustcr francl:etii Bois (Hosaceae) bîrcoace 

:!'/. < 'rutut'J!liS t•ot·c·itt('il L. (Hosaeeac') păducel 

''(1. ( 'riii/II'J!IIS ITIIS��IIJJj J., (HOSO!'t'il!') păduct'l 
!!'1 < 'utnlpu i>iJHIIlninidps Wntt. (Bil(ttnttillt'C'IW} cntnlpn 
:111 1 lu·rvlllu I'IISc•/1 (< 'uprlfoliw·c·m•) 

:11 J•:JIIC'/11(11110: llrtl!ll.�ti J'11J i11 J '· (io:Jllc'll!illlll'l'/11') 1'(11'11 J( it•li 

1!1 
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32. Evonymus europaeus i.. <b:-Iastraceae> salbă moaie 

33. Forsythia suspensa Vahl. (Oleaceae) 
34. Hybiscus syriacus L. (Malvaceae) zămoşiţă 
35. Hedera helix L. (Araliaceae) iederă 
36. Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) 
37. Gleditschia triacantos L. (Leguminosae) plătică 

Gleditschia triacantos v. inermis şi var. ferox 
38. Il.ex aquifolium L. (Aquifoliaceae) ilex 
39. Juniperus communis L. (Cupressaceae) ienupăr 
40. Juniperus chinensis L. (Cupressaceae) ienupăr 
41. Jasminum officinale L. (Oleaceae) iasomie 
42. Jasminum fructicans L. 
43. Kerr·ia japonica DC. (Rosaceae) keria 
44. Lonicera caprifolium L. (Caprifoliaceae) caprifoi 
45. Lonicera tatarica L. 
46. Laburnum anagyroides Meclik. (Leguminosae) salclm galben 
47. Liriodendron tulipifera L. (Magnoliaceae) 
48. Ligustrum vulgare: L. (Oleaceae) lemn cîinesc 
49. Larix decidua MEI. (Pinaceae) zadă 
50. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (Berbericlacea) mahonie 
51. Mangalia stellata Maxim, (Magnoliaccae) mangnolia 
52. M x soulangeana Soul. 
53. Morus alba L (Moraceae) dud alb 
54. Morus nigra L. (Moraceae) dud negru 
55. Malus baccata (L.) Borkh. (Rosaceae) măr siberian 
56. Malus floribunda Sieb. 
57. Nerium oleander L. (Apocynaceae) leandru 
58. Picea canadensis Mill. Brit. (Pinaceae) molid de Canada 
59. Pinus excelsa Wall. (Pinaceae) 
60. Pseudotsuga taxifolia (Lam) Br. (Pinaoeae) 
Gl. Paliurus spina Christi Mill. (Ramnaceae) 
62. Platanus orientalis L. (Platanaceae) platan 
63. Prunus cerasifera Ehrh. (Rosaceae) corcoduş 
64. Prunus amygdalus Batsch. (Rosaceae) migdalul 
65. Prunus persica (L.) Batsch. (Rosaceae) piersicul 
66. Populus canadensis Munch. (Salicaceae) 
67. Populus italica (Duroi) Mnch. (Salicaceae) plop· piramidal 
66. Populus deltoidea March. 
69. Parthenocissus quinquefolia (L). Pl. (Vitaceae) viţa de Ca-

nada 
70. Passiflora coerulea L. (Passifloraceae) 
71. Philadelphus coronarius L. (Saxifragaceae) lămîiţă 
72. Rhus g!abra L. (Anacardiaceae) 
73. Rhus typhina Torner. (Anacarcliaceae) 
74. Robinia pseuclacacia L. (Leguminosae) salcîm nlb 
75. Robinia hispida L. (Lel{uminusnl') suldm ro�u 
76. Hosn <'llrlÎnu L. (llosut·P.td nukt'Ş 
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77. Rosa multiflora Th. (Rosaceae) trandafir urcător 
78. Rasa centifolia L. (Rosaceae) trandafir de dulceaţă 
79. Rosa foetida Herrm. 
80. Rosa chinensis J. 
81. Salix babilonica (.Salicaceae) salcie 
82. Salix caprea L. (Salicaceae) 
83. Salix vitelma pendula (Salicaceae) 
84. Spirea bumalda Koehne (Rosaceae) 
85. Spirea prunifolia Sieb. et. Zucc. 
86. Spirea vanhouttei Zabel. 
87. Syringa vulgaris L. (Oleaceae) liliac 
88. Syringa josikaea Jacq. (Oleaceae) 
89. Syringa persica L. 
flO. Syringa chinensis J. (Oleaceae) liliac chinezesc 
91. Symphoricarpus albus (L.) Blake (Caprofoliaceae) 
92. Symphoricarpus racemosus Michx. (Caprofoliaceae) 
93. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. (Rosaceae) 

94. Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) tuia 
fl5. Thuja orientalis L. (Cupressaceae) arborele vieţii 
96. Tecoma radicans A. L. Bignoniaceae) 
!J7. Taxus baccata L. (Taxac.eae) tisă 
98. Tamarix gallica L. (Tamaricaceae) cătină roşie 
fl9. Tilia tomentosa Mnch. (Tiliaceae) tei alb 

100. Tilia cordata Mill. (Tiliaceae) 
101. Sequoia gigantea (Lindl.) Dec. (Taxodiaceae) sequo1a 
102. Vib•1rnum opulus L. (Caprifoliaceae) călin 
J 03. Viburnum rhydophyllwu Hemsl. 
104. Vitex sp. (Verbenaceae) 
105. Wisteria sinensis (Sims.) Sweet. (Leguminosae) glicină 
J 06. Xanthoceras sorbifolia Bge. (Sapindaceae) 

107. Quercus cerris L. (Fagaceae) cer 
lOfl. Quercus borealis Mich. (Fagaceae) 

ANEXA 3. 

PLANTE ORNAMENTALE ERBACEE 

1. 1\mnit.um sl.oerkeanum Hchb (Ranunculaceae) omag de gră-
dinii; orig. Mexic 

:!. 1\geruturn lwuston!anum Mill. (Compositae) pufule�i ; orig. Me
xl(' 

:1. 1\llill'll ros1'H (L) L11v. (Mulvm'l'i](') IIHIIlil de gradinii; orir: 

/\Nil! M 11'1' 
4. 1\mlll'lllll'hll� l'lllldl&lll� 1 ,, (1\llllll'lllllillll'l'lll') lllll�lli I'II!'I'Ullllilli; 

III' il{, ( lril'ill 
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5. Antirrinum majus L. (Scrophulariaceac) gura leului ; orig. reg. 
mediter. 

6. Aquilegia vulgaris L. (Ranunc:ulaceae) căldăruşă; orig. Orient 

7. Arabis alpina L. Cruciferae) gîscîriţă; orig. Alpi 

8. Aster alpinus L. (Compositae) ochiul boului; originar din 
Alpi 

9. Aster salignus Wild. (Compositate) flori ele toamnă; orig. 
America ele N. 

10. Begonia semperflorens Link. et Otto (Begoniaceae) ; begonie; 
orig. Am. N. 

11. Bellis perennis L. (Compositae) bănuţi ; orig. Europa apuseană 

12. Bergenia crassifolia (L.) Engl. (Saxifragaceac) ; orig. Asia Cen
trală 

13. Calceolaria corymbosa H. P. (Scrophulariaceae) calceloria ; 
orig. Chile 

14. Calendula officina!is L. (Compositae) filimine; orig. reg. 1.\:Ie
diteranei 

15. Callistephus chinE:nsis Nees. (Compositae) ruji de toamnă; 
orig. China 

16. Campanula medium L. (Campanulaceae) clopoţei ele grădină ; 
orig. Eur. S. 

17. Canna ind;ca L. (Cannaceae) cane ; orig. Amenca tropicală 
18. Celosia cristata L. (Amaranthaceae) creasta cocoşului ; orig. 

India 
19. Cerastium bieber�teinii DC (Caryophillaceae) cornuţ ; orig. 

Ca ucaz 

20. Cheiranthus cheiri L. (Cruciferae) micşunele ; orig. Europa ele 
Sud 

21. Chrisanthemum inclicum L. (Compositae) tufănică ; orig. Chi
na, Japonia 

2"J Chrisanthemum leucanthemum L. (Compositae) margaretă ; 
orig. Pirinei 

23. Consolida ajacis L. Schur (Ranunculaceae) nemţlşori ; orig. 
Orient 

24. Convallaria majalis L. (Liliaceae) lăcrămioare 

25. Coreopsis tinctoria Nutt. (Compositae) scînteiuţe ; orig. Ame
rica de N. 

26. Cosmos bipinnatus Cav. (Compositae) fluturaşi ; orig. Ame-
rica de N. 

27. Dahlia pinnata Cav. (Compositae) dalie; orig. Mexic 

28. Dahlia variabilis Desf. Compositae orig. Mexic 
29. Delphinium elatum L. (Ranunculaceae) n.emţişori; orig. Sibe

ria 

30. Dianthus c3ryvophyllus L. (Caryophillaceae) garoafă ; orig. reg. 
mediter. 

31. Dianthus barbatus L. (Caryophillaceae) garofi\ă de gruclinil 
32. Dianthus chinensis L. (Caryophillaceae) garofiţ.ă cu flori (c

poase 

:1:1. Dicentra spcC'lubilis Borkll. (l'npnVPI"IIC'·t'llt') t'l'l't'PII ll<HIIlllll'i; 

orig. China 
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34. Euphm·bia marginata Pursh. (Euphorbiaceae) floarea miresei; 
Am. de N. 

35. Freesia refracta Klatt. (lriclaceae) fresia ; orig. Africa ele Sud 
:.'16. Fritillaria imperialis L. (Liliaceae) lalea pestriţă ; orig. Asia 

Centr. 
�17. Gaillarclia pic�a Don. (Compositae) steluţă ; orig. America de 

Nord. 
38. Gladiolus _qandavensis Hort. (Iridaccae) gladiole ; orig. Africa 

de Sud 
39. Gomphrena globosa L. (Amaranthaceae) bumbuşcuţ.e ; orig. 

India 
40. Heliotropium peruYianum L. (Boraginaceae) vanilie ; orig. Peru 
41. Hemerocallis fulv« L. (Liliaceae) crin galben ; orig. Alpi 
42. Hosta plantaginea (Lam.) (Liliaceae) crin ele toamnă ; orig 

Asia 
43. Hyacinthus orientalis L. (Liliaceae) zambilă ; orig. reg. medi

teraneană 
44. Hyelrangea opuloides Lam. (Saxifragaceae) hortensia ; orig. 

Asia 
45. Impatiens balsamina L. (Balsaminaceae) canale ; orig. India 
41i. Iris germanica L. (Irielaceae) stînjenel ; orig. Em·opa ele Sud 
47. Ipomea purpurea (L.) Lam. (Convolvulaceae) zorele; orig. A-

merica meriti. 
•Il!. Ipomea triloba L. 

1!1. lpomea rubrocerulea Hook. 
r,o, Lilium candidum L. (Liliaceae) crin ; orig. Asia Mică 
fii. Lilium regale L. (Liliaceae) crin regal ; orig. Asia 
r.:!. Lobelia erinus L. (Lobeliaceae) lobelie ; orig. Africa 

r.:1. Lunaria annua L (Cruc:ii{··rae) pana sburătorului ; orig. eu
ropeană 

�··1. Lychnis calcedonica L. (Caryophyllaoeae) arsinic; orig. Asia 
Mi<·ă 

firi. T •Yl'hnis coronaria Lam. (Caryophyllaceae) curcubeu 
1'\li. Mnjorana hortensis Mnch. (Labiatae) măghiran ; ong. Africa 
!11'. Muthiola incana (L) R. Br. (Cruciferae) micşunele ; orig. reg. 

IIH•dit<>ran. 
lill. M iuntlus luteus L (Scrophulariaceae) mimulus; orig. Cali-

l'ornia 

llll M irubilis jalapa L. (Nyctaginaceae) noptiţă; orig. Peru 
lill Mus11 Pnsete Gmel. (Musaceae) muza; orig. Abissinia 
lil. M,vosotis 1wlustris Roth. (Boraginaceae) nu mă uita; indigenă 
li�!. Nurdsus poeticus L. (Amarylidaceae) narcise; orig. medite-

1'1111. 
11:1 Nur<'i:;sus JIS('tHionardssus L. (Amaryllidaceae) narcise gal-

lu•rt<• 

1:1 N 1•·nlirn11r sllv<•stri.; Spc·g. <'l. Coillf'S. (.Solanaceuc) rC'gina nop
\rl : i\111. N. 

III\ lll'!ntrrll lllt.'illll·tlllt L. (Luhiultu•) l>tiStlim·; ori!�. llril'rll 

loii l'llf'lltdll ol'l'll'lnllll:t 1 •. (lllltllllll'lllu<'l'll!') l>uJor 
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67. Papaver somniferum L. (Papaveraceae) mac ; orig. sudul Eu
ropei 

G8. Pelargonium ocloratisimum Ait. (Gcraniaceae) muşcată ; orig. 
Africa 

69. Pelargonium zonale (L) Ait 
70. Pelargonium roseum Ait. 
71. Perilla frutescens (L) Britt. (Labiatae) perila ; orig. China 
72. Petunia hibrida Vilm. (Solanaceae) petunie; ong. Brazilia 
73. Phlox drumondii Hook. (Polemoniaceae) flox ; orig. Texas 
74. Phlox paniculata L. (Polemoniaceae) flox paniculat ; orig. 

AmericaN. 
75. Phlox setacea L. (Polemoniaceae) flox mărunt 
76. Phytolacca americuna L. (Phytolaccaceae) cîrmîz 
77. Polyanthes tuberosa L. (Amaryllidaceae) tuberoze ; ong. India 
78. Portulaca grandiflora Lindl. (Portulacaceae) floarea de piatră; 

Am. S. 

79. Rheum officinale H. Baii!. (Poligonaceae) revent ; orig. Chi
na 

80. Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) ricin ; orig. Asia, Africa 
81. Salvia splendens Ker. Gawl. (Labiatac) salvie roşie ; orig. Bra

zilia 
82. Santolina chamaecyparissus L. (Compositae) cipruşi ; reg. me-

diteraniană. 
83. Saponaria officinalis L. (Cariophillaceae) săpunariţă 
84. Satureja hortensis L. (Labiatae) cimbru ; orig. Italia 
85. Scabiosa atropurpurea Desf. (Compositae) sipica ; orig. Eu

ropa sudică 
86. Sedum spectabile Bor. (Crassulaceae) iarbă grasă ; orig. China 
87. Sedum spurium M.B. (Crassulaceae) floare grasă ; orig. Cau

caz 
88. Solidago canadensis L. (Compositae) sînziene ; ong. America 

de Nord 
89. Tagetes erecta L. (Compositae) cărujele ; orig. Mexic 
90. Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae) călţunaşi ; orig. Peru 
91. Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) lalea ; orig. Asia Mică 
92. Viola tricolor L. (Violaceae) pansele ; orig. Anglia 
93. Viola altaica Pali. (Violaceae) pansele ; orig. Anglia 
84. Verbena hybrida L. (Verbenaceae) verbină ; orig. America de 

Sud 
95. Zebrina pendula Schitzl. (Commelinaoeae) telegraf ; orig. 

America Centr. 
0.6. Zinna aia elegans Jack. (Compositae) cîrciumărese ; orig. Mexic 
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1 1, N'l'ELE FOLOSITE PE V ALEA TELEAJENULUI 
PENTRU OB'fiNEREA CULORILOR 

de 
ZOE STOICESCU şi VICTOR ADAM 

ISTORICUL CERCETARILOR 

Folosite din cel'= mai îndepărtate timpuri pc•1l11'tt olt\ 
nerea culorilor, plantele din flora spontană snu <'11111' t 
au atras atenţia încă de acum cîteva de nii ltiiOI' , .,, 
cetători ai tezaurelui folcloric românesc. A:-;;tt, d1• p Iti 
S. Fl. Marian publică în anul 1882 "Cromati<'n pri]lflllll 
român", ocupîndu-�e apoi şi de nomenclatura J>OJHtilll' 
culorilor. 

!n 1908 Academia Română instituie un pr •n Iti , ,,.,., 
mai bune lucrări scrise în limba română d spn• t'l'ttlll ti 

·a poporului român". 
Răspunzînd iniţia ti vei Academiei, cerc LiUot·l i 'l'tttl 

Pamfile şi Mihai Lupescu dau la iveală în anul 1 11 •1 

Jumul CROMATICA POPORULUI ROMAN, J>l't·tlt ti , 
înaltul for ştiinţifi.c. în sesiunea generală din 1 !J 1 :1. 

Prin anul 1940, Artur Gorovei publică lu<"rlln'll ,. f\ J , 

t şuguL vopsituLui cu buruieni", se pare, un fel <It• JHII 
frazare a Cromatic.ii lui Tudor Pamfile, ·u f Ot'lt• p11l 
l'Jl'm nte noi. 

• 
* * 

LuC'rar a d faţă onstituie de fapt. primii 11(11 t 1' 

)>l'tt obs rvaţiilor 1 gate de plantel fo l osit. ele• ţ1 1' 11d pt• 
1 ru vopsit.ul lifcritelor iibr şi ţesături. Am loC'nll '.III 11 
c·t•Li'\rik p Val a T l ajcnului, el oarE'<"C', din Jllllll'i 1 

t•clc•n• c lnografk, ac a 'iă zonă păslrcaz[t lllltll•· ''111'1 
l1dc·n•s.:lnl . 

T ,. l <.'a j C' nu 1, riu r· C'oboaru el sub nHIHivttl <' "'' 
• t 1' holr• 11 ll111f1Ui c•c 'lor 101 km ai s· i, el' In Il'. 111· Jlll 
It Vt t'HIIrt, 1111 n•l id fn lrl< vfll'iHL �i ft <'011H dt1� <'<ltld 
llttlttt'llit• clifl'riLt• J,<'f(nl• el<· naLII'L lol'urilor, Vlll\1 ,1 p1 
111'11Jl tt•ilc• IH1111i'llilor . 111L fo li'L<' vnrinl<•, dc•ti. 1'11 11i111 
111 t tllttll Hlltt 1111d Jl1t\ln 11 f1111<'\l<' tit• w,.<'i'. tt'l'll ltll' ti 1 1 

l111' 1'111'/llf• 1'1' l)H'<'J\ '1, 1 )t• 11<'('1'111 f l'liJI'\t O Jlt'lllll OI 1'1111 
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ne-am plasat ccrc<.>tărilc în aşezan situate în diferite 
puncte geografice ale văii (în zona de dmp, deal şi mun
te). Am realizat investigaţii în următoarele localităţi : 

Blcjoi, Boldeşti. Poseşti, Bătrîni, Homorîci, Izvoare, Mă
neci, Cheia. 

Datele culese au fost obţinute prin informare directă. 
S-au completat fişf· de informator fiecărei persoane ches
tionate. Alături de numele popular local al plantei folo
site, am notat şi procedeul in sine, precum şi culoarea ob
ţinută. Ne-am propus să realizăm o colecţie de mostre 
din fibre vopsite vegetal. 

In cele ce urm�?ază vom prezenta rezultatele primelor 
cercetări privind cromatica populară pc Valea Tcleajc
nului. 

1. Arinul (Alnus glutinosa), arbore specific luncilor 
şi altitudinilor relativ joase. 

Partea folosită : 
scoarţa� pentru obţinerea eulorii cărămizii ; 

- fructele (aninele) pentru obţinerea culorii negre. 

Â lnus gluhn.osa. 

Ar�, tt. 

Procedeu : se fierbe planta s(•parat dou[t Of<'. apoi în 
lichidul obţinut se introduc<· fibra h•xtilă. 

:w 

1 ,o!·alilttPit· illV!',<;IiJ:al!· : 

1 �old<•!-!1 i. lll1•joi 
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2. Arţarul (Acet sp.), arbore spontan şi cultivat. 
Partea folosită : scoarţa 
Procedeul este acelaşi cu cel descris mai sus. 
Culoarea obţint1tă este maroniu deschis. 

Localitatea : Bătrîni 
3. Laptele cucului (Euphorbia cyparissias), plantă icr

boasă din flora spontană. 
Partea folosită : planta întreagă. 
Procedeu : se fierbe planta întreagă, cu puţină zeamă 

rlc varză, după ce a fost ţinută la maccrat în apă, o noapte. 
Culoarea obţinută :galben ruginiu. 

Localitatea : Măned Ungureni 
4. Cireşul (Cerasus avium), arbore cultivat, cu fructe 

comestibile. 
Partea folosită : scoarţa 
Procedeul constă în fierberea îndelungată a scoarţei 

la un loc cu fibra de colorat. 
Culoarea obţinui[! : cafeniu deschis 

Localităţile investigate : 

Bătrîni, Homorîci, Măneci Un
gureni 

5. Cătina (Hippophae rhamnoides), arbust cu ramuri 
spinoase şi frunze verzi C:Jrgintii. 

Partea folosită : fructul uscat. 

llip\)lip\i(H f\\UillYlUid.l!& 
\�cLlLrlli 

'.!.7 
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Procedeu : fierbere îndelungată (2-3 ore). 
Culoarea obţinută : r.::>şu. 

Localitatea : Izvoare 

6. Ceapa (Allium cepa), plantă icrboasă, anuală, cul-
iivată. 

Partea folosită : foile uscate de pe bulbi. 
Procedeul constă în fierbere cu piatră acră. 
Culoarea obţinută: galben maroniu. Pentru închide-

rea nuanţci se adaugă la fierbere puţină coaje de soc. 
Localităţile investigate : 
Izvoare, Bătrîni 

7. Gutuiul (Cyclonia vulgaris), arbore fructifer. 
Partea folosită : frunza 
Procedeu : se fi�·rb aproximativ 2 ore, 1 kg frunze la 

5 l apă, apoi cu lichidul obţinut după înlăturarea frunze
lor, se vopseşte. 

Culoarea obţinută : maroniu deschis. 
Localităţile inv<�stigate : 
Homorîci, Izvoare 

8. Mărarul (Ancthum graveolcns), plantă icrboasă, 
cultivată. 

Partea folosită : frunza uscată. 
Procedeu : fierbere, fără nici un adaos. 

Localităţile investigate : 
Izvoare, Bătrîni 

9. Măcrişul (Rumex acctosa), plantă perenă, înaltă de 
de 40-100 cm cu frunze groase. Partea utilizată este 
rădăcina. 

Procedeul : se curăţă rădăcinile, se taie în aşchii sub
ţiri ce se pun la fiert împreună cu obiectul de vopsit. 

Culoarea obţinută : galben. 
Localitatea : Bătrîni 

10. Mărul pădureţ (Malus silvestris), arbore cu ramuri 
spinoase, comun în pădurile de foioase. 

Partea folosită : &coarţa. 
Procedeu : se fierb 2 kg de scoarţă în 5 l de apă, timp 

de 3 ore. Lichidul obţinut se amestecă cu piatră al'ră �i 
pentru vopsire se mai fierbe 2 ore. Se folost'ştc la vop
situl lînei. 

Culoan·a obţinutil : galbmul. 
l.cH'ulitalt·n : ('Il<' in 

2H 
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11. Muşeţelul (Matricaria camomilla), plantă ierboasă 

spontană, cu însuşiri terapeutice. 
Partea folosită este floarea. 

Procedeul : fierberea îndelungată în lichidul colorat 
anterior obţinut din florile plantei fierte de asemenea 
mai mult timp. 

Culoarea obţinută : galben deschis. 
Localităţile investigate : 
Boldeşti, Blejoi 

12. Nucul (Juglans regia), arbore înalt, creşte spontan 
în pădurile din sudul ţării, frecvent cultivat. 

Partea folosită : 
a) coaja de nucă verde; 
b) coaja de nucă uscată; 
c) frunza verde. 
Procedeul : fierbere simplă, fără nici un adaos. 
Culorile ::>bţinute sînt res�ctiv : a) verde închis ; b) 

1·aft•niu - pentru lînă - şi c) verde deschis. 
Localităţile investigate : 
Starchiojd, Poseşti 

13. Oţetarul (Rhus thyphina), plantă lemnoasă, pe-
n·nă, cu luje!'i păroşi. 

Partea folosită : frunzele. 
Procedeul : fierbere simplă, timp îndelungat. 
Culoarea obţinută : verde. 

Localităţile investigate : 
Homorîci, Izvoare 

14. Pmzul (Allium porrum), plantă ierboasă, cultivată, 
1 ·c mwsii bilă. 

Partea folosită : frunza. 
C �uloarea obţinută : verde deschis. 

Localitatea : Bătrîni 
1 ri. Uăchita (Salix purpurea), arbore cu frunze alun

J:itl', Janccolatc. frecventă pe malul apelor, în locuri mlăş
t iiiOIIS('. 

1 >arli'U folosită : lăstarii tineri. 
l'ro('(•dcu :fierbere la un loc cu fibra. 
( �ulour('a obţinută : roşu. 

Localităţile investigate : 
lzvoan·, Bătrîni 

lli, Uapi(.�t (llr:1ssiC'n rapa), p\Uilll't l'omllnft, spontană, 
• 11 l'lori J:IIIIH'Il clt•s( liis. 

l'urlc·n folosilli: flonn·a 
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Procedeul : se fierb 0,500 g floare uscată la 5 1 apă, 
adăugînd şi borş. 

Culoarea cbţinută : galben. 
Localităţile investigate : 
Boldeşti, Blejoi 

17. Scumpie (Co1inus coggygria), arbust de 2-3 m cu 
petale verzi gălbui, creşte spontan în zona de cîmp şi 
deal. 

Partea folosită : tulp1na şi rădăcina. 
Culoarea obţinută : galben viu. 

Localitatea : Izvoare 

lot1n.us eog9�9rta 

�Cu rn p • 1? 

18. Salcia (Salix sp.), arbori sau arbusti ('U frunze• în-
tregi, comună locurilor umede•. 

Partea folosită : scoarţa, tăiată în fî�ii sub�iri. 
Procedeul : ficrlx-n• la un loc cu fibra. 
Culoan·a obţinută : !"::lfPiliU închis. 

1 ,!I<"CIIital<'a : 1 \old!•.-:;1 i 
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19. Ulmul (Ulmus sp.). 
Partea folosită : scoarţa. 
Procedeul : fieruerea scoarţei copacului, în prealabil 

(separat de fibră). 
Culoarea obţinută : cafeniu închis. 

Localitatea : Bătrîni 
20. Urzica (Urtica dioica), plantă spontană, cu rădă-

cină fusiformă. 
Partea utilizată : rădăcina. 
Procedeul : fierbere la un loc cu fibra. 
Culoarea obţinută : verde gălbui. 

Localităţile investigate : 

Izvoare, Măneci 
21. Zarzărul (Armeniaca vulgaris), arbore fructifer. 
Partea folosită : scoarţa. 
Procedeu : se ic. o mînă de scoarţă de zarzăr şi se 

fierbe la un loc cu un oumn de anine, la 5 1 de apă. 
Culoarea obţinută : negrul. 

Localitatea : Dlejoi 

• • 
* 

IMPORTANŢA STUDIULUI LEGAT DE CH.OMATICA 
POPULARA 

Astăzi cînd produsele industriale cu destinaţie casmca 
'lau la îndemîna oricărui gospodar, la oraş ca şi la sat, 
pro('eclcul vopsitului cu plante este din ce în mai puţin 
11zilat. Dt• aceea e�;te important ca datele referitoare la 
;w1 ·sl proccth·u să fie culese şi păstrate. Ele demonstrează 
�:pirit ul cit• observ::1ţie şi ingeniozitatea ţăranului nostru, 
t'ill'l' a �tiut întotdeauna să aleagă din mediul natural, 
1 ·1 1 ·IIH•n tl•h' necesare bunei desfăşurări a vieţii sale. 

( 'ulorilc obţinute pe cale naturală, păstrează ceva din 
llll'dit 111 naturii, sînt. agreabile, domoale. Nuanţele vii încă 
il IIIJtll' 1·ovoan• VC'chi atestă rezistenţa la decolorare a cu
Hll'ilor oll(.illltl<• c l i11 plante. 

1 lr1 st11diu mai profund �i cit' cluratil, ar putea da la 
J\'t•nlil r1oi �·olonu1ti v<•gdali, dir1 car<• inclu.<;tria chimică 
:wlliid:J ;11· ii\'I'H d1• i11Vti�Hl. < lll(.irH·n·a IIIHJI' <·oloran�i sin
l•·lio·i t'll propril·l:ill aSI'tllilli<lloar•· <·t·lor di11 nnlurt1. ar fi 
'il I II il III'; 1. 

:11 
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PRUNCUL MMAN 
IIHTA !•1\EZENTARE MONOGRAHCJ. 

. 

Sîmbăt.ă 12 iunOP 1848 apărea la Bucureşti primul mi· 
măr al gazetei rcvoiu\lonare ,.Pruncul Roman" avind ca 
.. redactori răspunz�tori" pe C. A. Ro.scttl şi Vinterhalder 

ln numărul2algazetci,lmediat subtitlu, se preciza 
ci,.Aocastă foaie va ieşldetrdori pe.ţlpiAmîni:marţl, 
joi şi simblitl\. Pt'I'\Ul prenumeraţiei {abonamentului, n. n.) 
este pe un an ungalben,pe6luni7sfan\ihi,pe31uni 
3,112sfanţihi Deo�hite numere sevind cu preţ de20pa· 
rale. Abonaţia se face In capitală la librăria lui C, A. Ro
setti şi Vinterhalder. Tot acolo se primesc �� tn ... raţii 
{anunţuri,n.n),ce se vor p!Mirlndulcu20parale",1 

Gazeta a apilrut timp de 3luni, de la 12 tunle 1848 
plnăjo\9septemb"e J848,ln•ilelcanunţatc.cu exrep\ia 
numerelor & şi 9 cbrc: "Din pricina că amindoi redaCl.orli 
•• Pruncului Roman� au lipsit din Capital� pentru dteva 
zile, numerile 8 şi 9 n-au putut ieşi la timpul hotărit. 
A•tli�i dar publicăm numărul8, şi ca să nu pierdem rin
dul. va ieşi nr. 9 rr.lt-rcuri, nr. 10 joi, nr. 11 �!neri şi nr 12 
�lmbătă: astld cii pentru zilele de joi şl s!mbătll din silp
t�mlna trecută (1 iulie şi 3 iulie, n. n.) vom publica foaia 
naaslră mic�curi şi vineri din săptăm!na <:urgătoare". Re
daetla Pruncului HomAn- C. A- Ro9etti, K Vinterhaldcr.1 

lntr<>ruperea apariţiei ,.Pruncului Romll.n" a fost de
t!'rmlnaiA d<' pl".,arca guvernului provi7.oriu In nnaptea 
rk· 28-29 iunie spre munţi, In urma �vnnu!ui că trupe 
�trăht\' s-ar apropia de lJucur<.>ŞtL Ştirea o aflăm din nr. 8, 
unde��e men(innevă printre altele: "Guvernul proviznriu. 
ln\el�:>glnd cii alei In Bucureşti nu va putea rcztsta la o 
nrmle străin�. •i t•·m!n<lu-se <le vre-o anarşie, twtilr! sll 
1>l•�·� ,1 să "'-' tr�il la munţi w1de, favorizat de poziţia 
lO<·nlft �� ajutat poal<' de fraţll noŞtri din Transilvar�ia, �a 

1 !'nuo<ul mm�n '''- 2, 1- � 
1 r.tlol�m. "' •- 1> 0'' 
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apara ru mal mu!tn nlld.:-j<l� de izlmllre li!x-�'lat<!a patr�d. 
�!In noaptea de la 28 la 29 iunie pled <llk'Or\81 de doua 
roate.•• 

Gazeta av�a formatul mic, apro�in1a\iv un s!�n din
tr-o foair de ziar din vremea noastrl, fl-M' numAr ro
prinzlnd cltc4 peginl,numero\an>a lor fl'M:lndu-'IC!n ron 
tlnuart'. �le 38 de numert'apArutc tnt.llzlnd l�<k' pii
Rlnl. Olferen!,a tir 4 pagini provi"" din publkllM'a un.ol' 
Jupliml!flte la numArul3şi numărul 15. 

Prlntrt' colaboratorii pennanenţi ai �s\l'l publlca\il 
se numArA C. A. Rosclti, Enri<:h Vintcrhahk:r. t.:. O. Ari
��"S<'\1, Ion Catlna, L 1. Arîon, Ion Cre\<'anu, lnn lon�'1CU. 
A. PellmonşlalJ\i 

Do.'$! rldi<'A unele probi<'m<> referitoare la tmpropri<:til
rirea ţliranilor. totuşi gw.cta are in �cneral u orientare 
mod�•·atl, susţ!n!nd d.e regulă reforme\., In dc•tr\mentul 
mburllo.r revolutionare şi pk>rllnd po.·ntru ldt.'@a "ronatll 
rA boieri\, t•a f11 al patrid, vor sprijini rdormclt pi'I.'CG
nlz.t.t.otlefiUVfmul provizoriu.&mnifkatlv ln6(..._...\§Cnt 
�k anlcolul ,.Rorrlnl!or- semnat d<' G. IJ"':alollln, In <'are 
searatl,prlntrt altei<'cli:"boieriislnlrooiVin.,lcAvor 
gki binf� lor penonal in binde publk �� di In d...-on
slan\llle de acum, dnd popolul i<'pâdlnd jU,��ul �'8re lplsa 
IIJ'CU pe dinsul a 1"'-'<'pui!>l rezom.'Z<' asupra(lrcpiUrilor 
ale naturlle de C8r<' era lipsit $Ubl ,11\1\'emul �I'n\, 
dao::lfla-ar lncei"CCI arestabtlilK.'l'll!uwrnariSiocr&tic, 
nu numai n-ar ajunge lasropul lor,cl lndiartrlgellSu
prll� Url<"""-""!llt\t"flllor ]{li' carii ac:um nu-.1 mal ad"" 
aminte de relele rele-au suf <.. .. i l  din panMior-.• Auto:>rul 
pl<:'deazlpcntru unirea tuturor,indif<'n'flt<le clasA,ant
tind: .. eli nu pul.(!rn fi fcridţi lnlluntru şi tari In •IarA, 
�� �li pul�m Ind cadea 3\lbt jugul tirani�!. dacA nu sin
!pm uniti. Rincerl, dacll nu ne Iubim ca fraţi şi ca !!1 al 
unei mume, daei nu vom depMta din miJlocul nostru 
Intriga ,1 calomnia, ti lnsfîn;ll da�.� nu n e  \'Om lmJ>linl 
fi..eare datoriile n(ljj�\re.•• 

Ga problematică go.-neralli, gazeta .,Pruncul romAn� cu
prinde artk-ole rckrtto&rela: 

- dellfA$urarea rev�lutiei din 1848 In Tara HomA
ncad elii"A!Iurile pri'CO!lizate olc gu•·ernul pro
vi:rorlu; 

- OC'«'<oolaU'a unirii Ţării Romil.neştl t'lJ �loldo\a; 

� lbklom, nr. 1, 1> 211--31> 
•lbl<l<tn.nr.S,p:G 
$Jbl•k'rt1.!•!'·•·'0 
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-lmpro;>rietil.ri�ntăt•anilor; . 
-puh\icaţii şi decretcale guvernului provizoriu; 
-poezii oc·azionalc de<:lkatc N.'volu!iei, libertăţii şi 

unor p<_'IWn�lităti ca Ana !pătescu şi Eliade RIWu
le!lC\1, semnate de C. O_ AriL-e!lC\1, Ion Ca\ina, A- Pe
limon ş i l .  Creţeanul 

De ""'-'menca, apare f�"<."Cvent rubrica .. Ştiri din afaril", ����
.
��prinde infmmaţii din franţa, Italia. G.-rmania şi 

In lucra!"<'a de faţă, dat fiind varietatea materia
lului. n e  vom limita la artk<>l�le care CQnscmnează fapte 
��evenimente din llmpu l cit la cirma ţării a fost guvernul 
provizoriu, unnind ca restul materialului -'iă fie valori
'i<cat cu alt pd!ei. 

1-).Jitorialul primului număr. intitulat "Trăiască Ho
mănia liberA-, adudnd .. vcşnkă laudă naţiei romlir�e care 
�i-a săv!rşit revoluţia cu at!ta moderaţie şi Intr-<> unire 
şi fr·ă!ie ncpilduită In Istoria popoarelor�, indcamnli ce-
tăţenii să apere libertatea pe care .,nkio putere ome
rwascli nu o va putea răpi-.• 

In numărul2 al gazetei Enrih Vint<·rhaWer, subtitlul 
Qe,robirca României". d<.'llerie desfăşurarea revolutiei 

rom�neşti din zilei<- de 9--16 iunie 1848. Aflăm din acest 
nrtic<>],·l:"La7iunie ridieareapoporuluiera pregătttă 
ln toate dir"e<:]iil"- Domnul Georgic Bihescu. rugat de !z
noa\'ii. a lmhră\i�a eauza popolului şi a se pune In capul 
it>lrcprindcrii, răntine surd la toate chem1irlle şi ia In 
nmllj,lirea lui <"ele mai stra�nk•· măsuri spre opnrca miş
dlril pregMite La � iunie dimiJwaJa soseşte de la Telega 
•tin'a că la Prahova, la Islaz şi peste Olt revoluţia •-a 
ille<'pul; aceasta <'fH wmnalul po;:ntru capitală".' Totuşi 
r-evolutia In capitală ,.a izbucni mai tlniu, deoa'"""" B!· 
Wseu a ordonat ar.,starea unorfruntaşi ai revoluJil'i,dupll 
<'um notează autorul articolului: .,poliţia dezvoltă o ac
tivlta!Pe:<traordinar:lşiln<"<!o adevăratăg()lmadup;l.har
ha!ii lihert.'l\ii: domnii Goleşti. domnul Brătianu şi altii 
ro:apă numai prin aceasta că-şi rad barba şi musti'iţile şi 
lau all<'cvstume".0 

Domnitorul llihe!lC\1 vi'litează irl dimineata zilei de 
11 !unic c·l'le două garnlZOilnc din Bucure;ti şi c-en· rdrr
""lrea jur�mlnhchci ,.Unii junwă dor ff<t'll inimă, e«i mai 
multi pli.�hllr� tll<-e'"t:a'' .. iar· .,trei ur� mal tfJ"Liu tot <'Or'pul 

01bHto•rn,llr.l.pl 
r lbtckm. 11r.1. f' � o lhl<�""'· nr.' p n 
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oiite�.eint.l\lşlla polat deciartnddlilşi vorplislrl 
jUI"im!ntul dea aplira patrlaş.l persoana domnului; arl
tlndu-ae vrlşm�ul vor n gata toţi a varsa plnlla ec41 
dupl urmA plcfoturA de singe, dar că nu vor ataca pe lra1ll 

tor şi el nkl u n  ofl\(!r roman jnu) va roman<la locul 
asupral'OnCI"tl\Cflllorl!ăl"." 

Trecerea annatt-î de partea l't"•�lu\iei, mu\Umea adu
nata In numar lm�nant In capitatl 11 dck'rmlni pe 
G. Blbelcu si abd;ce, In locul său lnstltu\ndu-sc un gu
\'l'rnprovlzorlu.Pruncul romln inso:.-revlacea stA ştll't" 
astfel : ,.F001tul domn Georgie Bibesc-u. dql a cooslln\lt 

:f..b�J: ��u
ş� :m��:t�J"u�� �m��t=��u� 

14 iunie la un «-aţdin noapte, şi-a dat demlsla lcplldln
du-.., de toatl puterea sa. Patria afl!ndu-sc ncum In !m
projurlrl grele ee numiră guvern vremclnk'f!şc moi jos 
ln,.,mnaţll romAni care •In\ oameni(� •-au jertfit pentru 
patrie şi juri efo� astăzi s4 moară pentru dinsa"." Ur
meazA rompOncnţ�� guvernului şi minis\t>nllui provboriu. 

ScşUcc!"'a._-ţJun"lla lnooen;at ln repetate11nduriiiA 
rii'lloame guvernu; provizoriu. Asemen.ea lncerdM s ... u 
produa lnzl!dedc 14. 16, !9 ş\29iuni<'$l dlntreeieces 
din l91unle-Jo01dat cu văr$arede sln�,lsr la291unle 

guvemulprovlzortu aplră5i.tcapltala. 
,.Prunl"UI romAn" descrie pe larg lntlmpllirile dln It şi 

29 !un�. atribuindu-1 lui Odobesc-u un rol accundsr In 
lnlAptulrea lovltuMI de l s  19 iunie, atribuind toat.li vlns 
rolonelulul Solomon, care • .găsind pe roloMlul Odobcacu 
llzlcedlitrol dintremlldulariiguvemuiui provizoriu vor 
o.ii plana \Ira. lsr domnul Qdobescu dind pres leSI'Ie ae
z.1mlnt \"orbclor v\d�lC al" domnului Solomon şi. cum 
rlce.orblt inBcel mlnut de iubireap&triel porun�tc511. 
\"ie douăroste de $0l.daf\ şi pune pe m�dularil gu\"crnulul 
Ja�t. Aceastlnrostuirose făcea l"ll lnşcUI<:lune, cad 
ofl\erl! credeau sil sint porunciţi ca să t·ompHmentew pe 
��:uvcrnul provl•o rlu ,t nucuno:;;teau nimic din cele pro
i<rtate"." 

Se poR� ci Oo:klbcotcu şi-a dat seama de gre:şcaia....,. 
ml.sl ap ci 1 porundt: ,.$4 ae slo� mldularli I(U\"el'
nulu! de ls arest. d te rotngl50ldaţii la cazarma� pOalul 

<l<' la can.ulli, 511. ae dea puşti!(' şi amunili s pe mina 
pOpolulu!M." Color:c lul Solomon nu se supulll' ordinului 

• lbidtm. �·- 2. p .. 
•• lbldtm, m. �- p T 
11 lblolo-m, M l, 11 1� 
lllblolrm.•"•·r>lS. 
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pentru dl "era pus de vrăjmaşii ţării să facă o răscoală şi 
să compromită cauza n<>ast!lln ochii Europei"." Speriat 
de mul!imea adunată. Solomon ,,vhînd cA tot popolul se 
ardlcă*ldiplanul său n-o sll ;,butească.coman<.!eadi foc, 
�1 $0ldaţii neştiind ce ""te pricina ş i  supuşi disciplinei 
militar.., B.!Cuită pădl.toas.a comandă. Şap1e cadavre di
zură, şapte oameni morţi pentru libertatea. pentru patria 
lor ... Numărul celor răniţi nu este IncA cunoscut şi aSP
mcnea nu ştimciţi dinlrlnşii vor scăpa cu\iaţA-." 

In Mtiool se d<'Scrie şi partidpa,.,.,a Anei lpătei!Cu la 
cvenlmcntelcdin 1\liunie 1848:.,Aci t,..,buicsă mai vor
bim de o faptă eroică a unl:'i dame române, care de l� ln
<e<>put, cind se arestui guv�'Tllul provizoriu , se afla fată 
Ja toatcîntîmplllril!';stind intr-o trâsură.armată cu doull 
pistoale, vorbi popolului, ch�m!ndu-l la apărarea guv<'l'
nului.la luaJe<>a armelor,se expusc cuvitejic,cu despre
\Ui,.,.,a morţii. prim<·jdi<'"i celei mai mari şi chiar cind 
gloan\ele �ulereau împrejurul ei, nu�i părăsi locul; P" 
"'mă fu dusă !n triumf su.•la palat unde !u primită cu 
cele mai vii adama\ii de membrii guvernului".,. 

1� zile mai tirliU apâl'{'ll. In numărul 8 al Pruncului 
roman din 8 iulie 1848 cunoscuta .,Odă la croina romllr.� 
Anetta Ipătc��eu• de C. O. Aricescu, cu o notiţă i n  care 
><e menţiona cA' "In timpul guvernului trecut.. arestulnd 
poliţia pe cumnatul acestei dame. ea s-a duo la Bilx-scu 
$1!-a ds: .,Asta e bu�uria noastri.i că avem prinţ român, 
•·a .. �ne maltrateze •biril poliţiei? ce deosebire Intre I!U
, . .,,."ul fanarioţ!\or şl al mll.rid tale? n u  ne rămine alt 
d""'!t s!l ne să!Xim slng:.>ri morm;ntelc şi sll ne aruncăm 
In ele de vii; căci e mai dulce a�l moart..a decit viaţa 
ru�inoasll ce tirim sub gun'mul unui prinţ romll.n". '0 

ln noaplea dc211-29lun!eguvernul provizoriu păr5-
"-'tlc capitala In lll'ma zw>nulul cA o numeroasă trupă 
ru!I<'MC! .oe lndrMplă dl\rc Bucureşti. Se �'()nstiluic o căi
mftd\mie fonnatll. din banul Tcodor VădirCS<"U şi Em&no!l 
BAI<·Rnu. Iar mitropolitul Neofit dă o "Publicaţie" prin 
,·QT(' 1mkwnnA pe toţi locuitorii" de orlct' clasă şi treaptA 
v"r rl, � priml:'M< ll eu sentimente de n><:\moşlm\11 şi de 
dra)!o8tr pe lzbăv!toril jllrli"" {armatdc strllinc, n. n.) 

<l lbl<lom, �•- �. Jl 1� 
" lhldrm. "'· �. 1' 1� 
"lhl•l•rn. "' '·J>I& 
11 llll•l•n•, nr �. p �2 
11 lbhlo>m. nr. •· p 2� 
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In ziua d� 20 ilonic "<J multime dcdorobanU ai poliţiei. 
toţi arn>a\i cu bi <-cle lor subt com anda rău wslilului 
Costache Chihaia �; a lui dip il<tn Gh�'Orghc ... bătea oa
menii la spate" " .. .iar căpium Costaclte ar fi zis .,0 s!i-mi 

i mb rac acum b Jdul cu piele de român" ••. 
Pc 30 hmlc. o nouli .,Publ iC8\ie" inştiinţcaz� că .. toatâ 

politia<-ca vecheseva desliinţa,iarguvcmutprovizoriu 
se va chema prin curier special. Populaţia revoltatll nu 
,·ru s.1lasc şi pentrua�tra oară trădareafără pedeapslt. 
fără a ari\ta<·â cunoa>;te pc vrăjma>;ii săi. Casa lui cllpitan 
Cns ta�he fu dârimată. toaW mobilelc sf!irlmate. fără lns:l 
să-şi apropie cine,·a cel mai mic lucru ... Aceeaşi soartă 
n v u ş i cas.aluiZosima.case\eBăl<-anului. Hcr<=uluişi a 
pro\opopului din f:atişt�. in"� la <de din urm�. popolul 
se mulţumi a sflirima geamurile, �u toate <;ă ilin �ase!� 
rlomnulul Hel"CSCU se s\obo;•.iră două pusei asupra po
polu\ui" . .. 

[)upă cvenimcntele din 29 iunic. <'<>londi Udob e$cu şi 
Solomon demisionPază din armală.păstrinrlu-şi toate d,...,p
turilc "care S<' dş\ogă printr-o slujb:l de 18 am" " 

Tn matcr talu l <:f'rttlat am Intiln it .s<:riS<>Ilrea l ui La
martine, o scrisoar<' a lui Costachi Caragialc care a donat 
nişte bijuterii. �i <"Uv!n�arca rostit.ă de ronduc�torul dc
\egaţi\or oraşului V!iknii de Munte. nmi ti 5ll salute gu

vernul provi�oriu 
Lamartine. care fusese JX-"Illru putin timp .. unul dm 

�cfii guvernului interimar al republicii ". rispunz!nd u nd 
scrioori. \ş! e xpri m� simpatia faţă de revolutia din tara 
noastrll: ,.Cit despre mine. domnilor. ct�noaşteţl cl\ă sim
patic am pcntruca<tZII<:e- apăra\i .şi a v!ire\nnotcxpresia 
ci.estedca'"ă as,gura decil!if<Tidre�awapuUndsă 
o slujesc" ... 

ln<X"pind cu nr. 19, .. Pruncul român" a deşehis o co
:cctă publicA pentru realizarea de fonduri. Printre dona
toril de frunte este menţionat şi Cootache Caragiali. care 
a trimis redacţiei următoarea scrisoare: 
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,,l)omnilm ""!ad;od 
Num�rut 19 al Prun�utu! român anunţă o rolcc[ic; 

nevincwatul Prunc <:ere pentru maka sa, el cerc şt pri
m�te ori clt de mic ar fi daruL Deşi slnl.in şi calomniat 
de cn<·midi mei. voi să iau parte la această faptă. A!l!n
du-mă astăzi In lipsă de bani trimiţ Pruncului un ind al 
""-'Ude diamant şi a podaabJI. de granade a soţoei melc. 
Binevoiţi a l<'puncspre v!nzare şi preţul larUveţi dr
pune la casa adunării. Saerifidul o>slcmk,darşi puterile 
mc!c de "-'lllzi 9înl m!d; dea domnul să m6 insănM<>Şe!K: 
să pod lucra şi zeduiala muncelor mei� o depui la �asa 
colecţiei. Aş fi voit&\ continui scrisoarea, dar p<•riodul 
frigllrilor mi\!ntro:rupe. 

�l'atclc *1 amkul vostru C. Caragiali" . ., 
Redacţia mulţumind pentru donaţiafăcută, o evaluiaz.� 

la 650 lei, sumă destul de mare dacă ţinem seama dP 
faptuldllntre�a sumă colectal/ipină ln septcmbrl<' IB4B 
S<·ridit:a la aproximativ6200 lei 

In numărul 5 ai gazetei este lnS<'rată şti,..,a că; .,La 
n iunie o numeroasă deputăţic din oraşul Vlllcnii <1� 
Muntc,aldlluit�.--<le c.:i mai de frunte orăşani, toţi călări, 
a venit In capltalâ"". Gazeta publică In intregime cuvintul 
Ş<"fului delegaţiei, din care spicuirn urrnătoarcl<!; .,Onnrat 
guvern pro,·iwdu - Comunitatea oraşului Văleni! de 
�1unte vine a se îni!IJilfl' astll>.i Inaintea onoratului guvern 
t>ruvitoriuşi noului rninistuiu spre a-şi arăta a sa deplin� 
buc-urie pentru noua ron<tilu\ic" ... şi ... ,.pcntruc.� vedem 
powipitat jllgul despotismului, misticismul şi al obscu
rnntismului, şi p1lmlntul romAn rămlne liber ca aerul, 
po�um cere natura singelui nostru de romani... fclkitllm 
pc onoratulguvcrnprovizoriu,noutministcrlu,şlln nu
nwk tibcrlfi\ii �i al fraternitAtii ne tnchinăm şi noi stin
dnnhol -'l"'·afi unit cu celdalte stindarde ale compatrio
\ilnr noştri. subt care sintem gata a muri pentru patri<:, 
Jl'"lltru constilu\i<'şi pcntrufra\ii n�tri conct"tllţenlcci 
foolr·un J!la.• �u noi. Trăiască Patria! Trăiască Consto· 
ho\ia! l'răiaS<'ll onoratul Guvern Provizoriu şi noul mi
nl<l<·l"lul"'' 

l)lnpll!"lear\UVl"rnulu!nrllspuns lonEiiadc.<:arcşi-a 
Hprimnt rnolţumir<:a şi buţoda lui de a vedea .. prc 
Vl'<�lnldl lot·llll!>ri ai a"·'tul \'l'<:hi oraş de munte Intre cei 
tllnt!l ,.ill"<' """lrll ;n <l<vu•.� pe nltnrul libcrt•<til '"n<:W-

,. u.,,, • ."_,,. o!," 103 
"l�ldem. "" .1. 1' IB ID 
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•ulrea lor�. Ziarul IIK�l\ionează ci. ,.stcndardul fu depus 
ln ..,la mare a palatului�� deDUiă\ia..., rt'lrasc urm.atll 
<te..,lamaJillc o�u.;�.• 

Publint� a circi apari\i<' ,._. limit.al la durata rC\'0-
luţicl din Ţara Rombnea!.d, .,Pruncul roman• rillm!nc 
tn\�1 una dln gaxtele Importante In delvolta.rea pn'ft('l 
romAnettl prin ron�nutul sAu. prin contribulia pc care 
şi-a adU$-O)Ipropef!arca ldeilorgffieroa!!Cif'CV(>iullo· 
narilor de..,um 12Cdeani. 

Elite drept cA unele artkolc sint strlib.ltute ele sul>lec· 
ti�i•m. mal alt"' c.!IL• In .,.,... ee !nreardi sll !K' preamArt'U• 
cii rolul lui C A. Rosetti In lnlilptuirca revoluţiei�� In 
gcnenol al modcra\ilor. In afara unor mmonicatc oficiale 
din care numele unor radicali ca Bălcescu n u  puka să 
lipgeascl, In r.elelalte articole n u  se aminlc!jte deloc de 
contrlbu\larelormallnalnta\l glnditori lalnlilptulrea rc
volutlei burt:�to-c'.,mocratire dinŢara Rombnea!l<.>ft. 

Cu toateiiC('s\u,roordonatele pnzitiveln Clii'CIIf! In· 
IICrie activlta.tee"l>rUJlCillul rom.lnk sint:prop��ganda fă
c'UtA In favlllrt'a dt·�voltlrii gărzii na\ionllle, d.,..;rie!l'a 
destul de obiectivi a unor evenimente din zlkle In cve 
Iara a fost conduar; de un guvern prnvUorlu, propaglll'('l 
ideii de unire cu Moldova�� de lmproprietărire a tira. 
nllor prin desplgu!Jire. Ca o limitl a matcrlalelor cuC()n· 
tinut poi!Uc aubllnlem ci. In asemenm ank<)le se Incerca 
IOCN'dit,an,a Ideii ci. boieri! •·orin\Clcgc cuUmpul sA re
nun\e la o partcdLn averilel<.>rpentrucaşi reillll•·nctsl 
doblndcucl o llllUmltl •ta!l' materială. Totuşi .. Pruncul 
rom.ln" rllmlne o �unA de informatii cu ajutorul cllrora 
putem lnWkg� mai blnc docnirile de ordin Ideologic �� 
social de la jumMAt�a veacului \.n'<:ut şi să !n\NU.rim ş! 
a Pi'f\C din cau�clc care au rondUŞ !n final la !nfrtngcrc'a 
ft>volu\lcl. 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN MILENIUL i. E. N. 
PE TERITORIUL JUD. PRAHOVA 

de 
N. 1. SIMACHE 

Renovarea istoriei patriei şi necesitatea de a adînci cu
noştinţele asupi'a vieţii materiale şi spirituale a poporului, 
au pus noi sarcini cercetării istorice. 

Adoptarea unor metode ştiinţifice şi a materialismu
lui dialectic şi istoric, concepţia cea ma,i înaintată despre 
lume şi societate i-au dat avînt şi noi perspective. 

Păstrătoare ale patrimoniului spiritual al poporului 
nostru, instrumente de ridicare a nivelului cultural al ma
selor, muzeele tind să devină în ultimul timp nu numai 
factori de răspîndire a culturii, dar să şi contribuie la 
făurirea ei, aducînd o contribuţie ce spor·eşte necontenit. 

Muzeul de istorie din Ploieşti, unul din cele mai ti
nere, - porţile sale s-au deschis la 10.!.1955 - nu face 
�xcepţie de la regulă. 

Pentru a prezenta în mod ştiinţific în expoziţia sa de 
bază trecutul istoric al societăţii omeneşti a cărei dezvol
tare o urmsrea, a considerat că săpăturile arheologice 
ronstituie primul mijloc, şi în consecinţă şi-a îndreptat 
atenţia în primul rînd asupra strămoşilor. 

Pentru acest temeiu, primul şantier de săpături arheo
logice organizat de muzeul nostru a fost cel de la Mălă
eşti, sub conducerea a doi specialişti din cadrul Institu
tului de Arheologie, Grigore Florescu şi Espectatus 
Bujor. 

Ele au dat la iveală un castru roman cu valuri de apă
rare din pămînt, incendiat la scurtă vreme după cucerirea 
Daciei, probabil cu prilejul răscoalelor din această provin
cie din primii ani de domnie ai împăratului Hadrian. 

Completarea schemei de funcţionare a muzeului nos
tru cu un specialist, în persoana lui Victor Teodor�scu, a 
dat un nou impul� c rcetării arheologice în judeţul 
1 oHtru. 

1Jn �ondoj dc·ctu l d ac 'Sla in omuna ît·lome: n şti, 
J1uz tl, fll c•olt hor'l\1'(1 C'\1 111ll% ul din tcc•l jtldf'ţ, cilt'{•('(or 

41 
www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



N. Dumitraşcu, a dus la identificarea unei .aşezări deschise 
în imediata apropiere a cetăţii dacice de acolo: Locuinţele 
de suprafaţă, ceramica lucrată la roată au demonstrat că 
aşezarea populaţiei autohtone de acolo ducea o -existenţă 
prosperă în sec. I al erei noastre. 

Al doilea sondaj efectuat în acelaşi an, în comuna 
Ţinteşti, Buzău, a dat la iveală aici o aşezare întinsă din 
sec. IV. e. n. în care au fost descoperite cuptoare de ars 
oale şi ceramică cu unele analogii în lumea dacilor liberi 
din vest. 

Prin aceeaşi metodă a sondajelor a fost identificată, 
1n comuna Maxenu, Buzău, o aşezare a populaţiei băşti
naşe din sec. II-III e. n., materialele descoperite avînd 
o provenienţă carpică şi romană. 

Cu anul 1960 trece şi muzeul nostru la organizarea 
unor şantiere de mai mari proporţii. 

Cel mai vechi este cel de Tîrgşor. 
Situat la o depărtare de 12 km spre vest de Ploieşti, 

Tîrgşorul Vechi nu reprezintă azi decît unul din multele 
şi înfloritoarele sate de pe cuprinsul judeţului. 

La 1413 Novum Forum era însă al III-lea centru eco
nomic al ţării Mircea cel Bătrîn îi acordă privilegii prin 
tratatul comercial pe care îl încheie atunci cu neguţătorii 
din Braşov şi îşi construi aici curte şi cetate întărită. Vla
dislav al II-lea şi Neagoe Basarab îşi avură aici reşedinţa, 
iar Vlad Ţepeş şi Antonie Vodă îl înfrumuseţară cu bi
serici încăpătoare. 

Săpăturile sistematice, începute mai slab încă din 1956, 
dar intensificate din 19i30, au demonstrat că sub înflori
torul oraş medieval, numeroase aşezări, începînd chiar 
din primele timpuri ale neoliticului îşi urmau neîntrerupt 
firul pînă la privilegiul comercial din 1413. 

Culturile neolitice ale ceramicii lin'iare şi Criş, cele 
din perioada bronzului, Hallstatt, şi Latene sînt bogat re
prezentate în nivelele respective. 

In cadrul acestui şantier, de o atenţie excepţională 
s-au bucurat obiective ca necropola birituală din sec. 
III şi IV e. n , construcţiile romane din sec. al II-lera e. n. 
şi mai ales a'?ezările populaţiei autohtone din sec. V--VII 
şi IX-X. 

rntr-adevăr, în ceea ce priveşte primul ob1ectiv, astăzi 
s poate spune că cimitirul din sec. III-IV e. n. de la 
Tîrgşor este cel mai vast din ţară. 

Din <'Cl circa 600 mormir ic p car' le cuprinde, un 
numttr de 2�0 atl fost ·: p l<', clit d la iwală 1.-111 in ve nlor 
d<• o hogti� < ,i vnri<'ln't< n<•ol>i.;nuili ptlllîncl IA clispo�ipn 

. 
1 : � 

1 
1 
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muzeului o colecţie unică din acel timp prin numărul, 
formele şi dimensiunile pieselor, confirmînd în marginea 
de ·nord a �împiei Ţ�rii 'Româneşti, în sec. IU-IV e.· n.� 
ci puternică aşezare aufohton.a. 

Aşezări umane din sec. V-VII şi IX-X au fost iden
tificate atit la vest cît şi la est de Leaot, pîrîul care stră
bate de la nord- sud străvechile aşezări, ceea ce se dato-.. 
reşte nu numai condiţiilor favorabile pe care ţinutul le 
oferă din abundenţi:?. ci mai ales faptului că vestiţii codri ai 
Vlăs·iei care se întind de aici pînă la -Giurgiu puteau servi 
oricînd drept adăpost. 

Loc de trecere de la cîmpie "la deal, unde locuitorii îşi 
schimbau din vechi timpuri produsele, aşezarea era situată� 
în apropierea a două ape care fierăstruiseră munţii pînă 
aproape de temelie şi oare se ·uneau în apropiere. :Oe-a 
lungul Prahovei şi Teleajenului, pe .drumuri cunoscute' 
încă din perioada 0ronzului, circulau de demult neguţă
tori şi mărfUT. i 

Reperate încă din compania de lucru a anului 1965, con- .  

strucţiile romane de la Tîrgşor au fost identificate în 1966. · 

Cel� 20 monezi, dinari imperiali, numeroasele olane şi 
ţigţe, conductele de adus apa, dale şi piese de mozaic, 
fragmente şi vase întregi de culoare cărămizie, toate lu
crate din pastă fină cu roata olarului şi peste :wo tegule 
cu ştampila legi unii a XI-a. Claudia Pia Fidelis, ne-au· 
dus la concluzia. că .aceste construcţii deserveau un. scop 
militar şi aparţineau legiunii a XI-a .. 

Continuate în cursul anilor 1967 şi 1968, sub suprave
gherea arheologului Gh. Diaconu şi a subsemnatului, să
păturile au dat la iveală noi construcţii romane a căror 
formă, dimensiuni· şi destinaţie au arătat de la început, 
că ne aflăm în faţa unor tErme, ale căror caldarîum, fri- · 

gidarium şi bazine de înot (8 la număr), bine păstrate, 
dovedesc nu numai proporţiile neobişnuite ale monumen-· 
tului, dar în acelaşi timp şi caracterul său neted militar, 
unităţilor Legiunii a XI-a, care îşi avea reşedinţa aici, 
încredinţîndu-li-se sarcina ele a asigura securitatea dru
mului care venea elin Moesia Infcriot şi trecea în Ardeal, 
peste vîrful Jui Crai, pe la Tabla Buţii, pe văile Teleaj -
nului şi Telejeneluh1i. 

Bueurînd'J-se le o ·x ·epţională aş zare, Tîrgşorul nu 
<'Sl<' o olit nil'i 1n pc•rioacia migraţiilor. ExisL<'nţa <'C'I t' 

:..lO 1110t'li1Îr1l<' SHI'I11aLic·c• di11 St'('. Al JTI-1 'a cu !-;ii ('('1 :1Vt11'1(' 

clitl 111'<'. 111 VII lr•t• v. 11. ul tlllc·i d :ipci c 'l l ii îrlll1oi'I11Îill:tl•• 
C'll lll'llllll'll JlCirillltill' 1;i l'l\1, tH' Ul'ttlil C'li IIÎC'Î lli'C'.;i i tl i\\1 

1 11 1 111'1 Il j l. 
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•rnmi ă d la populaţia autohtonă din sr . III-IV '.n. din n TOP 10 dt' ln 
Tîrţt. orul V C'hi 
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Paralel cu săpăturiie de la Tîrgşor au fost ol'gahi:!.âte 
şantiere şi în partea de sud-est a regiunii, în scopul unei 
mai aprofundate cunoaşteri a trecutului istoric. 

Astfel, în 1960 s-au efectuat săpături mai ample la 
Cîndeşti - Buzău, descoperindu-se 11 locuinţe - bordeie 
cu cuptoare din piatră, numeroase resturi de ceramică 
făcută la roată (romanică) şi cu mîna, de tradiţie carpo
dacică, ceea ce a ajutat la precizarea culturii Ipoteşti
Cîndeşti din sec. v·-vn e. n., aspectul estic - Cîndeşti. 

In 1961, săpăturile din Gherăseni au dat la iveală pe 
teritoriul acestei ct1mune o necropolă birituală din sec. 
al IV-lea e. n. 

In 1965, două mormbte hunice din sec. al V-lea e. n., 
unul de bărbat şi celălalt de femeie ce purta pe cap o 
diademă de metal preţios cu sute de pietre preţioase, aveau 
să arate că dacă valul principal al hunilor se scursese în 
stepa panonică prin nordul ţării noastre, unele căpetenii, 
în rosturi de stăpinitori vremelnici sau conducători de 
detaşamente îşi făcuseră apariţia şi pe aici. 

Pe cel de-al II-lea mare şantier al muzeului nostru -
Fîntînele - BudurE'asca, jud. Prahova, săpăturile au în
ceput încă din 1960 şi se continuă, ca şi la Tîrgşor, pînă 
în prezent. 

Situată la 4 km nord-vest de Mizil, comuna Yîntinele 
este udată de pîrîul numit Budureasca, care o străbate de 
la nord la sud şi care curge printre dealuri abrupte pe 
o lungime de 7-·8 km, formînd între acestea o depresiune, 
bine adăpostită atît împotriva vîntului cît şi a oamenilor, 
care a oferit populaţiei băştinaşe un minunat adăpost 
natural în vremea migraţiilor. 

Săpăturile arheologice au dat la iveală aici resturi din 
paleoliticul mijlociu (circa 100 000 ani î.e.n.) şi 9 aşezări 
Jpoteşti-Cîndeşti, dintre care 5 au fost săpate. !'' 

Din cercetarea resturilor ceramice, unelte de muncă şi 
mat ales a celor 35 bordeie săpate, rezultă că, în foarte 
multe cazuri, avem de-a face cu suprapuneri şi între
li1ieri de locuinţe, fapt care ajută la periodizarea internă 
a eulturii Ipoteşti-Cîndeşti. 

De remarcat că în campama de lucru a anului 1966 a 
fost săpat un tip de "ca<;ă" la suprafaţa solului care in
dud<· în planul său groapa semibordcielor. 

l)(•s<"orwrir<'a unui I..Jogat material ccramic, de unelte, 
pocloalH •, a< ·c1.•sorii v<•sli mf'ntart>, arme, urme meştcşugă
l'<•şt.i au lnr�ăduit vrll!'olol�lllui nostru Victm· Teodorescu 
:;n lrngii <'olwluzia ci\ <"<'1'· 111ai wdli nivt·l!' di11 val<•a Bu
cltll'l'lt:wn pol. fi clnlnll• la filll'll· :;,., .. nl V-l1·a şi III<'<'[Jlllul 
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sec. al Vi-ie:1 c. n., iar uitimui in sec. ai VII-lea, făr� 
să atingă sfîrşitul secolului. 

In partea de est a comunei Fîntînele, în punctul numit 
"Cotul Malului", săpături executate în cursul anului 1962 
au dat la iveală locuinţele unei aşezări formate din semi
bordeie din sec. al VIII-IX e. n. care face legătura între 
cultura Ipoteţ:ti-Cîndeşti din sec. V-VII e. n. şi cultura 
Dridu din sec. IX-XI c. n., dovedind că aceasta din urmă 
este în mare măsură o creaţie a populaţiei locale nord --

danubiene. 
Un tezaur monetar descoperit la Chiţorani , comuna 

Bucov, confirmă o întinsă circulaţie monetară romană şi 
în această regiune, în primele secole ale erei noastre. 

Prin peregheze �i diferite sondaje au mai fost desco
perite sau revalorificate : cetatea dacică de la Slănic-Pra
hova, aşezarea daca-romani'\ de la Bozierii, cetăţuia mili
tară dacică din Cam. Apostolachc. necropola din sec. 
VI-VII de la Ceptura, obiectivele din sec. IX-XI. e. n. 
(unele cu indicii de necropole) de la Sălcioara, l3en•asca 

şi Gherghiţa. 
Săpăturilc• sistematice n--au omis însă ceea ce era mai 

important, şi anume vestigiile din sec. III-IV; V-VII; 
IX-X Tîrgşor; (Vj VI-VII. c. n., de la Bozieni, Budu

reasca (1-4, 8) şi Ceptura. aşezarea din sec. VIII-IX de 
la Fîntînele care :ntre 1959-1968, au cunoscut spacluJ 
arheologic. 

Din cele mai sus expuse rezultă că activitatea desfă
şurată de muzeul nostru, în domeniul cen:ctărilor arhe-

ologice este ampl�i ca rezultat, numărul obiectivelor ·--

eetăţi aşezări, morminte, tezaure, a crescut necon tenit , 

astăzi atingînd cifra de o mie. 
Dacă ţinem se&mă că pină în 1955 nu erau cunoscutc> 

decit 45, atunci înseamnă că de la înfiinţarea muzeului 
-şi pînă azi numărul lor a crescut cu 15000/o. Acc•stp cks
coperiri au purtat asupra unor probleme de o importnn1/t 
capitală în istoria poporului nostru şi duc la concluzii d<' 

un deosebit interes. Astfel : 

I. .Identificarea unor cetăţi şi aşezări ira<"o-dat'i<'l' la 
Starchiojd, Slănic, Ceptura - Şoimeşti, Apostoln<'he, Il!' 

arată cît de densă era populaţia băştinar;;ă in.1t·o-clacă î11 
această parte a ţării. 

II. Descoperirea castrelor romane• dt• la l\1:1li'H'�I i �!i 
Tîr,qşor sub!iniazi"i faptul că r;;i <'<'litlalL <'kllll'lll ftuui:J
Ill<'lllal di11 c·::U'l' se• va forma popor11l l'llllllill 111 prinllil 
mih•11ill ni <'rl'i IJO;Jsln'. t'.<-:tc hiiH' rc•prt'Z<'Jil:ll. 
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In. Identificare& unor num<:r<>llSC ilşe7liri <iaco-roni:l
ne tiin """· III-IV ca cele ditl �laxcnu (1!-lll), Budu
reasca 7, Zoreşti. Fiorica, Tir�r. ŢinteŞtl, scot in evi
dentă supravie]uir�a elementului da<o după războaiele de 
cucerire a Daciei din at�ii ll)l-2 şi ll)�6 e. n 

Existenta unor numeroase aşezări ale populaţid da<."O
romane de tip Jpc,teşti - Cindeştl. la Tirgşor. Flntl

- nelc, Budurea.qca (9 aşezăl"i. săpate 5), llmieni. Cep
\ura etc. demonstrează că aceasta n-a părăsit piimintu\ 
patriei in 271 e. n. odată cu oficialitatea r<>manll şi că. In 
consecinţă. locul <le formare a poporului r<>rnll.n este un 
vastteritmiu la n<>rd şi •udde Dunlll"<' 

IV. Obiectivele din sec IX-XI de \a Sălcioara, Be
rcasca, Cher�hita. Tlrgşor ne duc la concluzia că In ceea 
te priveşte cultura Dridu din sec. IX-XI, ea este în 
mare măsură <> creaţie a populaţiei locale n<>r<l-dunărene 

V. Descoperirea unor asezAri la .. Cotul Malulut'·. Va
<lul Săpat. <litl se<:. VIII-IX. reliefeazA legAtura dintre 
cultura lpoteşti-Cindeşti din """· V-VII e. n. şi cultura 
Dridu dins<.'c. IX-Xl c. n 

VL In sfirşit, desc<>J>"riri\e arheologice de pe terit<>-
riul judeţului Prahova, mileniul 1 e. n., atestă o populaţie 
stabilă de agricullori. p!ist<>rl şi meşt�>şugari care beneli
claza şlde lmportud biumtlne. 

Aceste rezultate au fost <>b\ittut<' dalorită unui concurs 
de factori, printn• care <C"Oncursul material şi moral al <>r
ganelor locale şi oenlrale de partid şi �tai. sprijinul ncp("("
ţuit al lnstitutului de Arheologie şi mundi n�'<lbositc �i ':t�:���!

c
�

.
t"Ologilor In frunte l"U CII. Dilll"OI1u şi 

lzvorttli din ne..-esitatca unei eunoaşteri ch mai aprn
fun<late a monumentelor arh.,..,logice precum şi din aceea 
<le a fruclifica cele mal noi cuceriri ale adw
<>l<>gi<'l r<>mAne,ti, în numai dţiva ani, harta arheol<>gie� 
a jud�tului n<>Stru, a crescut eu aproape o mie de noL 
descoperiri sau �valuări, din care aproxlmallv jum!ita\P 
apartin milenlulul l e . n  

noo:�
u� o modestă dar devotată eontribu\ie a muzeului 
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ALEXANDftU ZAGOâtif 
de 

PAUL D. POPESCU 

O moarte eroică, dar prematură, l-a impiedicat pe A
lf'xandru Zagoriţ si:l ocupe în cultura românească locul 
pe care capacitatea sa i-l făgăduia. Ceea ce a realizat în 
cei numai 35 de ani de viaţă îndreptăţea însă cele mai 
îndrăzneţe speranţe. 

Provenea dintr-o familie de origină macedoneană, sta
bilită de mult în Prahova, şi care a dat judeţului o serie 
de intelectuali printre care un jurist, un publicist, un 
profesor, un ofiţer, toţi cu preocupări în domeniul cer
cetării. 

Alexandru Zagoriţ (mai tîrziu avea să-şi scrie numele 
Zagodtz) s-a născut la 31 mai 1881 în comuna Măneşti, 
plasa Filipeşti, judeţul Prahova. Aşa reiese din foaia 
matricolă din arhiva liceului I. L. Caragiale. In "mono
grafia oraşului Ploieşti" de M. Sevastos, T. T. Socolescu, 
pretinde, fără să citeze izvorul, că s-a născut în oraşul 
Ploieşti. Tatăl său era aici arendaş, reuşind cu timpul, 
să-şi cumpere o mică proprietate. Alături de fraţii săi, 
şi-a trăit copilăria în satul natal, sau în Ploieşti, unde 
familia sa avea de asemenea o casă. 1 

A învăţat carte în acest oraş, mai întîi la Şcoala pri
mară nr. 3, apoi la liceul Sf. Petru Şi Pavel. Coleg de 
clasă cu Andrei R&dulescu - şeful promoţiei lor -, a 
fost şi el un elev bun, promovînd în fiecare an printre 
primii. S-a distins în mod deosebit la desen, căpătînd 
aprecierea profesorului său Iosif Wallenstein. A terminat 
liceul în vara anului 1901, obţinînd certificatul de ab
solvire nr. 33 din 14 septembrie. 

După ce a stat acasă un an de zile, pregătinclu-sc tc·
meinic, s-a inscris la Facultatea de arhitcdut·ă. Aid o 
avut profesor, printre• alţii, pc Ion Mincu, sul> a d"Lrui 

1 J\rJtiVII Ji!'l'llltti Sf. )'('IJ'II 7i I'IIVI'! - J'Joii'7IJ, ill\'1'111111' 1'':1, 
lilll :1·1. 
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privire s-a format, care 1-a apreciat îrt mod deosebit şi 
căruia îi va păstra un adînc respect întreaga viaţă. 

La moartea lui Mincu (1912) tînărul arhitect a rostit 
un patetic discurs din care reţinem. " ... Era aproape bă
trîn. Timpui stilizase figura lui originală cu răbdarea ce 
o pune la unele lucruri la care ţine în rl_eosebi şi, poate 
ajutat şi de faptul că omul era înalt şi trebuia să privească 
în jos cind vorbea cuiva, îi pusese în priviri o maiestate• 
neobişnuită ... " 

" ... Concepuse şi realizase, în singurătatea cimitirului 
Belu, cele cinci monumente funerare, care ele singurP 
constituicsc o arhitectură. Simţise în sufletul lui întîicle 
palpitări ale renaşteru vechii arhitecturi româneşti, pc 
care a înviat-o plină de tinereţe ... " 

După terminarea studiilor s-a stabilit, ca arhitect, in 
Capitală, pînă la sfîrşitul vieţii sale, dar n-a uitat oraşul 
Ploieşti şi judeţul Prahova, unde petrecea o bună parte 
a timpului său. 

Scurta carieră cte arhitect a lui Alexandru Zagoriţ nu 
este lipsită de realizări importante. dar care, din păcate, 
nu au dăinuit. trecînd peste de două războai('. 

Astfel construieşte în oraşul Ploieşti, printre alte lo
cuinţe, una deosebit de realizată, la întretăierea străzii 
Rudului cu strada Tîrgşor, în care era vizibil stilul româ
nesc modern. creatie a profesorului Mincu, interprceat 
însă într-un mod personal. Această clădire, cunoscută în 
oraş sub numelP ele casa dr. Petrescu, a fost distrusă în 
timpul bombardamentelor elin vara anului 1944. t 

De asemenea, el a terminat, reuşind să păstreze con
cepţia maestrului sau, mort în timpul lucrării, renovarca 
excepţionalului mc nument de arhitectură care este bise
rica Stavropnleos. 

Trebuie subliniată şi contribuţia lui la una clintre l'clc 
mai impozar..te clădiri ale capitalei, cea din Şoseaua Ki
seldf nr. 3. Destinată ,;;ă servească ca sediu al unui muzeu 
d.nografic, ea a fcst proiectată şi începută în preajma 
primului război mondial sub conducerea arhitectului 
N. Ghica-Budcşti. Al. Zagoriţ a contribuit şi el la ela
horarva planurilol'. apaninîndu-i in bună măsură concepţia 
omamPntării. Lucrarea a fost terminată mulţi ani după 
moartea lui <;;i în pn•zvnt în ea se găseşte Muzeul de istorie 
;1 Pnl'!idului Comutlist, a miş1·iirii rvvoluponan' şi dt·mo .. 
4'J'aj i('(· di11 Hom<îttia. 

:• 'l'o11111 '1' .')•u·ol•·�;<ll: .,t1rhitt•t•lltr'n in 1'/nit•şti". sl11cii11 hiol'i<', 
11(1/ll'lil "1 '11/'lt'/1 ilollliiiii'II'W."I", 1111< 11/'<'.',;ii, 1. 11 . , p, 11:'. 

-'.!1 
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bacă viaţa scurtii nu i-a pc'rmis să-şi dovedească prâc
tic întinsele cunoştinţe şi talentul său ele arhitect, el a 
făcut acest lucru prin scris, arătînd în acelaşi timp şi o 
deosebită cultură artistică, claritate în idei, o remarcabilă 
înzestrare literară. 

O lungă perioadă ele timp Alex. Zagoriţ, a ţinut cu 
multă competenţă şi simţ de pătrundere, cronica artistică 
a "Convorbirilor literare". 

Amintim, de pildă, însemnările asupra celei de a XII-a 
expoziţii a societăţ.ii "Tinerimea artistică", publicate în 
mai 1913 sub titlul ,,Despre pictură", în care, apreciind 
la justa lor valoare lucrările unor artişti la modă ca Strîm
bu, Kimon Loghi, Verona. Canisius, arată o deplină ad
miraţie pentru opera lui Luchian : " ... palpită o viaţă, po
tolită ori aprinsă, în <.:orola unei flori. Parcă e o flacără 
ciudată, care ar vrea să înfrîngă soarta de a trăi numai 
o zi, a florilor. Florile lui Luchian nu le uiţi..." 

Sau, în acelaşi an, face cronica expoziţiei oficiale a 
artiştilor în viaţă, dînd un loc larg unor reflecţii personale 
asupra sculpturii. 

O altă cronică, subintitulată "După zece ani", i-o de
dică, în octombrie 1915, lui Nicolae Grigorescu , încercînd 
..:;ă fixeze locul acestuia în arta românească şi evocînd 
felul în care trăia şi lucra la Cîmpina. A publicat şi cro
nici ale expoziţiilor unor artişti contemporani, ca de pildă 
cea consacrată lui Pallady sau ploieşteanului Iser, în de
cembrie 1913. 

Bogata lui cultură, ca şi faptul că se ţinea la curent cu 
:literatura artistică a vremii, se evidenţiază şi prin partici
parea la rubrica de revistă a revistelor de Ia ,,Convor
biri literare" şi prin reccnzarea a numeroase cărţi ele spe
cialitate. 

Cu multă competenţă, AL Zagoriţ a abordat şi pro
bleme ale artei universale clasice sau contemporane. In 
aceleaşi "Convorbiri literare" a publicat articole, printn· 
care "Din arta nou5 germană" (1915), în care trecea în 1'<'
vistă arhitectura şl sculptura monumentală. 

Al. Zagoriţ a călătorit mult în ţară şi în străin{ltai<'. 
ştiind să vadă cu un ochi atent atît monum<'ntt'll' dL �i 
natui·a. O dovadă o constituie o ,.Scrisoan• din llalin", 
publiC'ată în " Convorbiri ", în apri lic' 1 !l 1 !i, <'UI'l' t ·urrindt' 
dt<'VU notaţii inlC'I'l'SUittP a.'illpra V<'lll'�i<·i. C:n o lun;i \na
in!<•, puhli<'ÎIHil'Îtt'Va Îft•;<'lllltiiri din l•'illlllt' (,.Spn' ll;tlia"), 
S<' dovt·dist' L;j 1111 l'i11 oh•a'rvalor al tJi\lllt'llilor . .  •:urpri11/11HI 
mi:,;t·nn·a :,:i lipurilt· om:,:1il11i 
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kxceient desenator, a schiţat t::U o mare putere de a 
reda detaliul, dar în acelaşi timp şi de a surprinde esen
ţialul, tot ceea ce i s-a părut interesant în peregrinările 
sale. Adesea şi-a însoţit cronicile sale de desene, alteori 
le-a publicat separut în .,Convorbiri", ca, de pildă "Poartă 
ele biserică" -- octombrie 1913 sau "Uşi de biserici"-iulio, 
august 1914. Deosebit de semnificative sînt cîteva desene 
publicate în 1914 şi intitulate "Studii de arhitectură". 
JCste vorba de un proiect ele statuie a lui Mihai Viteazul 
şi de două proiecte pentru monumente ale eroilor, un 
mausoleu şi un pilastru sugestiv terminat cu o uriaşă 
torţă, inspire-.te pare:ă de presimţirea vitejescului său sfîr
:;it. ,,Revista Ploieştilor", pe care a editat-o fratele său, 
prof. Gil. Pctrescu--Sava, i-a publicat postum o serie ele 
schiţe, reprezentînd monumente de arhitectură sau pro
iecte aLe sale 3) 

O mare atenţie a acordat Alexandru Zagoriţ monu
mentelor judeţului nostru. Călătorind adesea prin locurile 
natale, el le-a studiat şi desenat, a căutat să le facă cu
noscute. In ,,Convorbiri literare" publica astfel în 1912 
cîteva însemnări succinte despre "Bisericuţe ele lemn din 
jud. Prahova", însoţindu-le de schiţele bisericuţelor din 
Buştenari, Valea lui Seman, Dosuri. Ungureni şi Belciu
geni. 

El a semnalat in 1915, printr-o broşură, valoarea is
torică şi artistică a casei Hagi-Prodan din Ploieşti, ana
lizînd elementele c: arhitectonice şi ornamentale şi cerînd 
sal varca de la ruină. Zagoriţ propunea transformarea ('CI
sei în muzeu, lucru ce s-a şi realizat în anii noştri. 

In călătoriile sale prin Prahova a remarcat şi obiectele 
de artă populară. într-un scurt. dar entuziast articol din 
februarie 19H, el descrie crucile sculptate din bisericile 
din Udreşti <;:i Năstureşti (Apostolache), urme ale activi
tăţii unui talentat ţăran din secolul trecut, Fătu Crucerul. 

Trebuie subliniat în mod deosebit studiul apărut pos
tum (192G) "Biserica şi casa elin Mărgineni" (însoţit de 
clesenL'), un exemplu de spirit de observaţie, înţelegere 
pc•ntru arta noastri;; veche, dublată de dragoste pentru 
J ocurik nata LL'. 

A li:isat un mare număr de crochiuri de pc case, bise
rici, troiţc: vc'chi 1 omân0şti... Pregătise un studiu întins 
asupra Cas<·i romf11w�ti. pc 11tru care: avea o mare par tc· 
dirr plarr,;l' li<'�;c•rwl<' irr lu�. pc• curat, gata si"'1 fiv publicat 

'1 H•·vi';la l'loi•"•lilor, 111'. 1 (1 i1111. 1!1:!7), p. 1; III'. l�l (i:111. 
1 � 1· ! Il), p . 1 ; " r. : 'Il ( J,· • 111· 1 � r "� 1 ) , p . 1 . 
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şi care urma să flc tipărit sub auspiciile Academiei I{o
mâne. 

Alexandru Zagoriţ a fost şi autorul unor încercări li
terare care, de�i n-au ocupat un loc deosebit în preocu
pările sale, mărturisesc talent şi multă sensibilitate. Ri
sipite în cîteva reYiste şi ziare de mai tîrziu, deoarece a 
refuzat să le publice, ele pot fi găsite cu greutate azi, pen
tru a avea o imagine cît de cît completă a acestei acti
vităţi. Cităm doar poezia .,Ideal", scrisă la 1G ianuarie 
1900, cînd deci autorul nu împlinise 19 ani. cuprinzînd 
inevitabil o importantă doză de pesimism, de epigonism 
r·miPf>scian : 

.... Un �t.las te chiamă tot spre soare, 
Tot mai spre cer îşi mînă gîndul ; 
Lumina gîndului te doare 
Şi-ai vrea s-o stingi. ncstrăbătîndu-1 �). 

Alexandru Zagoriţ a dovedit marea lui dragoste pen
tru patrie, nu numai prin felul în care i-a iubit natura 
�i monumentele, ci şi direct, prin jertfa vieţii sale. 

Colegul lui, arhitectul Toma T. Socolescu, îşi amintea 
că, în vara anului 1916, a făcut împreună cu el şi cu mai 
mulţi elevi ai Şcolii de .t\1-hitectură, o ultimă excursie la 
m�măstirile din Vilcea, unde presimţindu-şi parcă apro
piatul sfîrşit Alcx. Zagoriţ. desena continuu, scotocind 
toate urmele vechii noastre arte. 

Intr-o discuţie, in tren, s-a destăinuit prietenului său : 
,.Sînt ofiţer, voi pleca în caz de mobilizare cu primele 
trupe pe front şi voi muri... Nu regret atît viaţa pe care 
sînt dator s-o sacrific, cît şi faptul că rămîne neterminată 
lucrarea - se referea la studiul despre casa românească 
pc care l-am amintit - pe care cine ştie dacă o va con
tinua altul" "). 

La intrarea României în război, în august 191G, era 
suficient de cunoscut şi apreciat pentru a nu fi obligat 
să meargă pe front. O serie ele personalităţi culturale care 
aveau o mare greutate şi în viaţa politică a ţării, i-au ofe
rtt posibilitatea de a activa pe lîngă un comandament. 
El nu a acceptat însă această soluţie, cerînd să mear,r�i."i la 
unitatea sa. 

Ca locotenent dt• rezervă în Regimentul 52 linie. a par
ticipat la campania din Dobrogea din toamna lui 1 !li O. 
Rănit grav, în urma unei C'omportări croil'(', în IJiilftlia el<• 

·1 1\1, St•\'il'ilo�; --· .,Mououmfia omş11/111 l'loit•şll", 
"C'nrl•·n l!om:lll<'ll'it'll", 1 \111'. f. 11. p. :'lll. 

r ') ··� 

;1 'l'orllll ,t..;, wulc··�� 'li · "1' ,. ; 1 , p. li li. 

lipill'lll 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



la Amzacea, a fost transportat de urgenţă la Bucure�ti, 
la sanatoriul dr. Gerota, unde, cu toate îngrijirile, a încetat 
elin viaţă la 31 octombrie 1916. 

Cu toată situana grea în care se găsea România în 
acele momente. moartea lui Alexandru Zagoriţ n-a trecut 
neobservată. Printre cei care au rostit discursuri sau au 
scris necrologuri au fost şi Nicolae Iorga şi Simion Me
hedinţi. Aceştia au .intervenit ca, deşi atmosfera era tul
bure de înfrîngeri şi retrageri , să se ia o mască mor
tuară eroului iar corpul neînsufleţit să fie transportat în 
oraşul natal. 

După răzh>i. pc mormîntul din cimitirul Viişoara i s-a 
ridicat un bust de bronz. exf'cutat de sculptorul Fr. Stork, 
iar ploie�tenii, ca un omagiu adus meritelor şi eroismului 
său, au dat străzii pe care locuise numele de str. Locote
nent Alexandru Zagoriţ. 

Moartea �i suferinţa. ca şi valoarea lui. Nicolae Iorga 
le-a surprins în m€dalionul pe care i 1-a închinat în 
,,Oameni care au fost" : 

.,Blîndul artist, îndrăgit de frumuseţea vechilor noastre 
clădiri pe care nimenea nu le-a urmărit mai răbdător 
prin toate cotloanele ţării şi nu le-a schiţat mai adevărat. 
a murit de moartea severă a ostaşului. După ce, o lună 
întreagă, a privit, în paturi de spital, cu grijă şi melan
colie, mîinile lui harnL:e sfărîmate de gloanţe, moartea 
l-a prins în braţele ei ... A vea aceeaşi bunătate de copiL 
aceeaşi frăgezime dE' suflet , aceeaşi încîntătoare naivitate 
a unui suflet pentru care răul, în toate formele lui, n-a 
existat. 

Numai cînd tot ce a strîns el se va tipări... se va vedea 
ce a pierdut cunoştinţa acelor urme de trecut în Alexan
dru Zagoriţ" .a. 

11 N. lol'l',ll: .,1 1111111'1/i 1'111"1' 1111 .fusl", \'III. 1. 1 li III. pl. lo(i, 
11111 · • 1 !111'1, ". 1 :1r •. 
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lNV ĂŢĂTORII LUI I. L. CARAGIALE 
de 

(:OSTEL MANOLACHE 

Anii pctreeu�i de Ion Luca Caragiale pe băncile şcolii 
au jucat un rol deosebit în conturarea personalităţii ma
relui nostru dramaturg. 

Născut în satul Haimanalc, în zorii zilei de 30 ianua ·
rie 1852, Caragiale vine cîţiva ani mai tîrziu la Ploieşti, 
unde tatăl său practica avocatura. Familia avocatului Luca 
locuieşte cu chirie în casa lui Hagi Ilie Lumînarul din 
curtea bisericii "Sf Gheorghe". Ion sau Iancu -- cum îi 
spuneau părinţii -, era pc atunci un băieţel negricios 
şi slăbuţ, care nu-şi găsea locul cît era ziulica de mare. 
Isteţ şi neastîmpărat din cal c-afară devine repede spaima 
mahalalei. Merele <;;i pruncl<' brumate ajungeau ca printr-o 
minune în buzunarele lui încăpătoare. Înălţa cu deosebită 
pricepere zmeic cu zbîrnietoare, cu care dobora zmciclc 
celorlalţi copiL lăs:ndu-i mofluzi, neputincioşi şi cu pri-· 
virile înceţoşate de lacrimi. Iar cînd joaca se termina cu 
bătaie , pumnii iuţi ai micului Iancu făceau repede multe 
vînătăi şi tot aşa de repede dispăreau împreună cu neas
tîmpăratul lor stăpîn. 

Pentru a-l mai aduna de prin grădinile oamenilor şi ele 
pe maidane , părinţii hotărăsc să-1 dea în grija popii Ma
rinache şi a dasdtlului Haralambie de la biserica Sf. 
Gheorghe , ca să-1 iniţieze în tainele scrisului şi cititului. 

"Sînt copil al Ploieştiului - spune Caragiale mai tîr
ziu - şi mi-am făcut instrucţiunea cu slovă popească 
(cirilică, n.n.) în curtea bisericii Sf. Gheorghe ; am tocat 
la biserică şi am tras clopotele cu dragoste". 

ti plăcea lui Caragiale învăţătura cu mucalitul dascăl 
Haralambic , dar acesta arc proasta inspiraţie de-a mînca, 
în prima săptămîni'. de după Paşti, pn'a mul le outt riis
<'oapt<·, părttsindu- Şi. din <H'<'ClSI t1 ll('�;ttbuin (.;"1, ()('111 I'U 1 ol
dc'allna proa-;p<•\ii invtt\i'I<'('Î �i pli'w<Tilt• n·lt• pitmînl<·"t i. 

Ct•rt·l'!iiri t'l'<'<'tll!· (fii<'tll!' el<• prof. N. 1. Sinliii'IH·) ar11L1 
<'il lo11 1 ,\l<'il 11 urmnt . ir1 t·orrt Îllll;tn· <'llr�;uril'· t·lnsi'Î 1 <'li 
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învăţătorul Calcbuneanu pînă la 1 martie 1860, cînd a
cesta moare, şi cu C. Viespescu pînă la sfîrşitul anului 
:;;colar respectiv. 

!n următorul an -şcolar, 1860-1861, îl găsim pe Cara
giale în clasa a II-a a Şcolii domneşti de băieţi, avîndu-l 
c.:a dascăl pe ardeleanul Zaharia Antinescu. 

Fiu al unui profesor braşovean, Antincscu !şi făcuse 
o pregătire temeinică la gim n aziul din Braşov şi la Şcoala 

Zaharia Antincscu 

p<·dagogică din Sibiu. Urmase cîtva timp şi teologia dar, 
ncplăcîndu-i, se dedică activ.ităţii de educator, mai întîi 
opt ani la Braşov şi Săcele-Suscni, apoi timp de alţi 30 
d<• ani la Ploieşti 

Deşi l'am aspru cu elevii, era un bun pedagog, cu cu
llw;>tin(.<' hogalt·, <·u oarecare talent în mînuirca condeiu
lui, dur mai <·u st•amrl t•ra un bun patriot. 

"J\111 (inut i11 rnii1lilt· mei<·--· miirturiscştt• el -- frll'lia 
apri11si1 jl!' amiH·h· ('!lil..,l<• alt• Carpa(ilol', spn· a 1umi11a 
rn111(ih• vl;,slan•lfll' llll(illlll'i nll'lt•, şi a i11Fillra sim(i-
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minte de progres şi de morală în mintea fragedă a tineri
mei studioase de ambele sexe". 

El vede în şcoală "focarul la care se încălzeşte geniul 
uman". calca care ridică naţiunea în rîndul popoarelor 
civilizate şi pe culmile progresului. 

Antinescu s-a îngrijit să insufle elevilor dragostea pen
tru limba română, deoarecl' "limbei îi este dat să uncas-

M. L Georgescu 

că membrii risipiţi ai marii familii naţionale. ori pe unck 
ar fi ei împrăştiaţi ; ea inspiră simţimintele patriotice în 
popor de a respinge dominaţiunea străină, fără a renunţa 
la drepturile lui istorice".  

In cursul activităţii sale şcolare a publicat un manual 
de "Geografia României şi a ţărilor locuih• de români" 
(pentru clasa a II-a şi a Ill-a, scos în trei ediţii l'onsl'l'U
tive). precum şi un volum de pol'zii pentru şcolari. 

A l'olaboraL cu cliferitl' matl'rial<· la ziarul pl•clai�O.t{i<· 
din Ploil·şti, , Şcoala romfu1tt''. di11 al cttl'lli l'lllllill·l rh· 
n•d<ll'(ic f<kl•a pnr\1•. 
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A publicat şi cîteva volume de proză şi V('rsuri ongl
nale, dintre l'are amintim : "Autobiografia mea" şi ,.Flori 
de pe Carpa!,i". Primul volum este o lucrare care pre
;dntă mai mult o valoare documentară pentru cercctătorul 
Ploicştiului elin secolul trecut. Al doilea este un volum 
de versuri, din ana!iza căruia observăm că Antincscu avea 
uşurinţa ver.sificaţiei, fără a reuşi să se ridice la o va
loare certă. li lipseşte mai cu seamă inspiraţia, iar atunci 
cînd o are, nu reuseşte să extragă generalul din faptul 
uman izolat Prea grăbit să obţină succesul imediat, nu 
�;c opreşte să-şi şlefuiască ideia şi versul, în detrimentul 
unui succes de durată pe care poate 1-ar fi cucerit. Une
ori întîlnim poezii destul de bune, mai ales în rîndul celor 
erotice, cum ar fi : Reamintire, N,u voiesc, Unde eşti, 
unde eşti ? Dacă ca... 

, 

Lirica patriotică, deosebit de bbgată, e prea declara
tivă, versul şi epitetul sînt prea comune. Redăm. spre 
exemplificare, cîteva versuri din poezia "Vocea unui ro
mân" : 

.. Da. poporul! căui el este forţa patriei române ; 
De la el purcede totul, num'ai el e suveran ; 
El suportă greutatea, - Regii trec şi el rămîne. 
Voi bătrîni. albiţi de zile : ornamentul ţării noas-

tre, 
Şi voi tineri, plini de viaţă : ale ţării scumpe flori; 
Mandatari ai naţiunei ! daţi avînt inimii voastre 
Şi creaţi în Rmnânia un ferice viitor ! " 

Iată, într-o sumară prezentare, omul pe care îl arc 
Caragiale ca învăţător în clasa a II-a. Fără îndoială, că 
un an şcolar cu Antinescu, de la 9 dimineaţa pînă la 
orele 2 d.a., a fost pentru Caragiale un mare cîştig. Acest 
dascăl a ştiut să formeze elevilor săi o puternică bază 
cducativă şi instructivă. 

Obiectele de curs, conform programei de atunci, erau: 
Citirea, Aritmetica, Geografia Principatelor, Caligrafia şi 
Catchismul moral. 

Dînd dovadă de însuşiri intelectuale excepţionale, ele
vul Caragiale Ion a obţinut la examenele de la sfîrşitul 
Sl'm(•strdor I şi II :;-i la examenul de sfîrşit de an cel mai 
inalt !'alificativ: E (eminenţa), fiind clasat al :3-lca pre
miant J l'll coroanf1. Priml'ştc, ca pn·miu. dirţile : Istoria 
11al uralil. IVI orala şi Hl•vista Carpaţilor. 

/,Hilaria /\ntiiH'S!'\1 llll Şi-H Uitat mai lrzill ('osllll l']!'\. 
TII 1 !J() 1' l'liHI ( 'nragial!• l'I'H s[u·hidorit rwnt 1'11 lmrlinin·a 
11 :!r1 el1• 1111i el•· .·dl·altll'il;l ul'livilall' lil,·rHr(l, îi lrinlil'• •·1 
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teva rînduri prin care-1 felicită pentru succesele obţi
nute. 

Serban Cioculescu spune că nici Caragiale nu şi-a ui
tat fostul învăţător, luîndu-1 drept model în creionarea 
personajului Trahanache din "0 scrisoare pierdută". 

I. L. Cc:.rngiale elev 

Această afirmaţie mi se pare făcută cu prea multii 
uşurinţă, căci între Trahanache şi Antinescu nu găsim decîL 
o asemănare cu totul minoră : şi unul şi altul sînt pose
sorii unui număr destul de mare de demnităţi . 

Incolo, cîtă. deosebire ! 

Unul e moşier şi politician de carieră. in cult, grosoln11, 
lipsit de scrupule. gata oricînd să vîndă int<•n•s<'l<' WIH'
rah• pentru apăran·a inter<•sclor pari iniiHr<·. Cl'lillull 1ril
ic·ştt> din mUiJdi dnsti1[t, ajutft din puţinul ('l'-1 lll'<' o:utl<'llii 
sărmani,<' \111 <'1'1Hii1 �i 1111 pntriol sill<'<'l'. 
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In clasa a lii-a (anul şcolar 18Gl-18G2), Caragiale 
îl are ca învăţător pe adevăratul său părinte sufletesc, 
tot un ardelean, B2.sile Drăgoşescu. 

Drăgoşescu urmează şcoala în oraşul l\1ediaş şi la Blaj. 
Neputînd suporta să vadă pe români împilaţi în ţara lor 
de stăpîni veniţi pe:ste noapte, trece munţii în Ţara Ro
mânească şi se dedică învăţămîntului, ca mulţi alţi ink
lectuali ardclem, dintre care amintim pe Ion Codru Dră
guşanu, David Almăşanu şi Z. Antinescu, toţi aceştia 
funcţionînd în judeţul nostru în secolul trecut. 

Drăgoşescu deschide mai îni.îi o şcoală particulară la 
Vălenii de Munte. Obţinînd succese frumoase. l'Ste mu
tat la Ploieşti în anul 1858, la Şcoala domneasc[t nr. 1. 

Era un bun cunoscător al limbii române şi latine, îl 
pasiona istoria patriei şi munca ele educator. 

A întocmit un manual de Istoria Românilor, scris cu 
pricepere şi cu căldura unui patriot adevărat. 

Cea mai mare calitate a lui Drăgoşescu era aceea ele 
a şti să se apropie de sufletul copiilor. Această apropiere 
ele şcolari, darul de povestitor î11 stilul oral al poporului, 
cît şi înfăţişarea fizică, îl aseamănă destul de mult cu 
un contemporan al său, învăţătorul Ion Creangă din Ţi
căul Iaşului. 

Drăgoşescu era un om de statură potrivită, purta barbă 
şi avea părul ca ruginiul frunzelor toamna, glasul domol 
şi plăcut. 

El spunea adeseori, şcolarilor săi : 
"Măi, băieţi, eu m-am învăţat cu Ş(:oala cum era 

învăţat calul popii cu cazarma. A cumpărat popa la obor 
cal care slujise la călăraşi şi, cînd a auzit goarna, să te 
păzeşti calul cu popa pc poarta regimentului : l-a aşezat 
în rînd cu soldaţii. 

- Ce cauţi aici. părinte ? 
- Calul m-a adus, taică ! 
Aşa şi eu, fac ce fac, mă aduc picioarele la şcoală. 
lnvăţaţi mă. băieţi, că părinţii voştri vă dă lumînare 

�l·ara. Unde era a�ta pe vremea mea? Odată n-a putut 
să vie tata de la munte să mă ia de la gazdă să mă ducă 
acasă. Şi-am spart fasole îngheţată şi am mîncat în ziua 
c](' Crăciun". 

Aşa reuşea Dr:igoşescu să se facă iubit de elevii săi 
�.;i stt st' primitt învăţătura de mintea lor. 

Ttt wnil �!'olar lfl<il---!i2, într-una din l'iilttloriilt· lui 
pri11 (aro'1. ( 'tt/a Vo1ii.i vizill'azi"i �i �;1·oala din l'loi!'�li, fiittd 
pritnit t"ll lot fuslul t'llVl'nit d1• 13uzil I>rttgo�<'S!'U �1 t•kvii 
: ;nl. 
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După un înflăC'ărat cuvint de salut udrcsat domnito
rului, înv�iţătorul s-a intors spre copii şi le-a spus l'U e

moţie şi mîndrie patriotică : 
.,De astăzi încolo ne-am căpătat iar onoarea ele popor 

liber, de popor latin ! Jos cu slova străină ! Sus litera 
străbună!" 

Şi a scris pc tablă cu litere străbune, frumoase ca 
de tipar, urarea : 

.,Vivat România ! Vivat naţiunea română ! Vivat Ale
xandru Ion I. Domnul Românilor ! " 

Învăţătorul izbucni în plîns, urmat de toţi cei de faţă. 
Vodă îl bătu pc umeri şi-i zise : 

.. S�1 trăieşti ! 
Cu români ca tine n-am teamă ! " 
Lui Caragiale i··a fost îndeajuns un singur an rlc stu

diu cu Drăgoşcscu ca să-i modeleze sufletul şi mintea 
pentru tot restul vieţii, 

A înYăţat multe de la Drăgoşcscu, dar mai ales a în
văţat limbă românească să-i ajungă pentru totdeauna. 

Iată ce spune Caragiale mai tîrziu : 
"Să-i dea Dumnezeu odihnă bună bravului nostru das

căl, neuitatulu.i meu domnul Basile Drăgoşescu ! M-a în
văţat, cu litere străbune, româneasca toată cîtă o ştiu 
pînă-n ziua de azi, că mai mult. după eL nici n-am mai 
avut unde-nvăţa ; şJ tare bine-mi prinde ! Cum n-am fosl 
bun la nimic. ce mă făceam dacă nici atîta nu ştiam, ha
rem românec;;te ? 

Să las că domnul Drăgoşcscu avea ştiinţă de carte 
�i talent la predare, dar mai avea şi-o nuieluşă, care ardea 
ca focul... 

Ah ! sfinte analize, gramatică şi logică ! şi încă şi mai 
sfîntă nuieluşc ! Să fii poftit să scrii, la dictando, indi
ferent numai sau nu mai sau măcar să fii confundut pe 
şi conjuncţia cu şi adverbul. .. ori să nu fii pus virgulclc 
şi celelate semne la locul cuvenit ! ... " 

Cît de mare a fost influienţa lui Drăgoşcscu asupra 
lui Caragiale se vede şi din confruntarea scrisului învă
ţătorului cu al elevului său. Se aseamănă foarte mult, ca
ligrafia lui Caraghle fiind o imitaţie pînă la amănunte 
a scrierii lui Drăgo:;;escu. 

Pasiunea lui Drăgoşescu pentru limba romană, izvo
rîtă din patriotismul său eurai. se wdc şi din faptul <"ă 
d deschide un curs gratuit de prl'dare a sinlaxl'i, f!I'H
matidi şi ortografiei. 

lkclitm t'l'l'l'l'l'a lui din !1 st·pl. Jll(i;j JH'It1rtl Clh\.illl'l't'<t 

ntt!Cirir.llţi!•i. 

IlO 
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"Avind În vedere că scrierea corectă este aşa cie puţin 
:ngrijită prin unele din cancelariile ţării noastre, încît 
cele mai multe acte apar pline de erori gramaticale, din 
causa cărora adesea poatP resulta confusiune sau alterare 
în înţelesul ideilor emise, 

Văzînd că chiar în noua programă a gimnaziilor, ela
borată de onor, condliu permanent de instrucţiune, se• cltl. 
limbci române toată consideraţiunea meritată, formîn
du-sc dintr-însa un �:tudiu separat, 

Stimulat pe lîngă acestea de dorinţa d-a aduce un 
serviciu public şi r,ratuit concetăţenilor mei ploieşteni şi 
mai ales acelora ce au meseria d-a scrie, subscrisul mi-am 
propus ca, pe lîngă dificila-mi ocupaţiune cotidiană, să 
sacrific în fiecare duminică şi sărbătoriă cîte două din 
orele mele de recreaţiune şi să deschid un curs public 
şi gratuit de gran�atică, sintaxa şi ortografia limbei ro
mâne, în clasa III-a de la şcoala de băieţi nr. 1. 

O experienţă de 19 ani, de cînd mă ocup de învăţă
mîntul tinerimei, şi cunoaşterea limbei latine. îmi procu
ră destulă capacitate în privinţa aceasta". 

A vînd un astfel de învăţător, nu este de mirare că 
Ion Luca Caragiale l-a îndrăgit atît de mult, fapt con
cretizat atît prin via amintire ce i-a purtat-o întotdeauna, 
cît şi de rezultatele foarte bune obţinute la toate obiec
tele de studiu La sfîrşitul anului şcolar, din cei 55 de e

levi ai clasei a III-a. Caragiale obţinu primul loc, primind 
ca premiu cărţile : Istoria Românilor, Caligrafia şi Des<'
nul linear. 

Cu o astfd de pregătire Caragiale intră în clasa a 
1V-a, anul şcolar 1862-6�i, sub îndrumarea învăţ{ttoru
lui Mihail I. Georgescu, , .superiorele", adică directorul 
şcolii. 

Născut în anul 1821 în Cerneţi, judeţul Mehedinţi, l\li
hail Georgescu studiază la cea mai bună şcoală pe care 
o aveam pe etunci în Muntenia : Şcoala Centrală de la Sf. 
Sava, avîndu-1 ca director pc Petrachc Poenaru - înte
meietorul învăţămîntului naţional la noi. 

După absolvirea acesteia urmează cursurile pregăti
toare ele profesori, organizate pe lîngă această şcoală. 

Jn anul 1844 e numit profesor la Tg. Jiu, iar în 1852 
<•ste mutat la Ploieşti. Aici a fost multă vreme directorul 
0<'olii Domm·şti nr. 1, iar, către sfîrşitul carierei sale• cli
dadi<'<', dirl'dorul primului gimnaziu elin oraş. 

l ><· c·c d c·.t:i i sili, Zaharia AnliJWSl'U şi !lazii Drăgoşc•sc·u, 
1 a lc·,J�al ,, pril'lc'JJic· adc•viJral(t l'ill"<' a durut pi11it la sl'ir·
.·.· i 1 111 \' ic '\ii. 

III 
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bev!za ccior trei dasdlii ci.'a : Umis animus iri tri..btis 
corporibus (Un suflet în trei corpuri). 

Documentele rămase de la fosta şcoală domnească, 
încă nu îndeajuns de cercetate, dovedesc seriozitatea şi 
perseverenţa cu care M. Georgescu se străduia să rezolve 
greutăţilc2 şcolii pe care o conducea. 

Cu acest institutor Caragiale învaţă, conform progra
mei de clasa a IV-a : citirea, sintaxa, ortografia, geome
tria-aritmetica, contabilitatea, geografia, istoria patriei, 
istoria naturală, cosmografia, caligrafia, stilul epistolar 
şi desenul. 

La toate obiectele de studiu obţine calificative mari, 
clasificîndu-se la sfîrşitul anului şcolar printre primii 
zece premianţi. Primeşte ca premiu două cărţi : Recru
tarea şi Bunul cultivator. 

* 

* * 

Z. Antinescu, H. Drăgoşcseu şi M. I. Georgescu au fost 
cei trei învăţători care, prin temeinica lor pregatirea şi 
prin dragostea faţă de nobila misiune de educator, au 
modelat cu măiestrie caracterul feciorului lui Luca Ca
ragiale şi al J<::caterinei Chiriac Caraboa, formîndu-i, tot
odată, o temelie sr.lidă de cunoştinţe, pe care avea să în
florească mai tîrziu minunatul talent al celui mai mare 
dramaturg român. 

''') lw 
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HASDEU - DOCUMENTE LITERARE 
de 

ANA IORDACHE 

Din corespondenţa lui B .. P. Hasdeu aflată în fondul 
bibliotecii de la Arhiva Centrală istorică din Bucureşti 
- aproape total ncccrcetată pînă astăzi - aflăm cîteva 
lucruri interesante cu privire la "Literatorul" şi "Revista 
Nouă", ultima apărută în 1887. 

Pînă acum se ştia 1 că Macedonski a cerut lui Hasdeu 
să patroneze seria a II-a a revistei .,Literatorul" (seria I 
încetase în 1885), demersurile făcînd parte din străduin
ţele lui Macedonski de a-şi rcînvia publicaţia. Hasdeu ar 
fi refuzat după cum rezultă dintr-un răspuns al lui Ma
ccclonski din , Românul" (IS noiembrie 1887). 

Iată că o scrisoare a lui Hasdeu către soţia şi fiica 
lui, aflate la Paris, purtînd doar menţiunea "duminica 
s{•ra" şi ncdatată, dar scrisă după toate semnele la sfîr
şitul verii lui 1887, (în orice caz înainte de 13 noiem
brie) ne permite să reconstituim împrejurările acestui re
fuz : "Aseră după cum sciţ1, am avut şedinţă la redacţiă . 
Toţi membrii, dar toţi, s-au sculat şi m-au rugat să nu 
mai fie titlul ,.Literatorul" care nu însemnează nimic şi 
are un trecut încurcat, ci să puiu un nou titlu. Mace
donski era revoltat şi protesta . Unanimitatea fiind contra 
lui, astfel că nu avea nici un singur amic, am declarat 
că în loc de ,.Literatorul" se va intitula .,Noua Revistă". 
Toţi au primit cu entuziasm. Macedonski s-a retras. Am 
scăpat de un titlu prost şi de un mare buclucaş. Cum 
vi se parc acesta? Sub direcţiunea mea am pus ca redac
tori pc : Bilciurescu, De la Vrancea şi Vlăhuţă" (cores
pondenţă B. P. Hasdeu, inv. V, scrisoarea 416). 

])(• aici n•zultă ('tl nu era de fapt vorba ca Hasdeu să 
rnttrorwz<' o 110Uft scrie a "Litl•ratorului", dar că Mac<•-

1 /\dri1111 Murino, Via/a l11i 11/t•.ralltlrll Mat·t•tlnnsld, 10:. 1 •. 

l!lflll, p. :'11·1. 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



donski, acum cU reputaţia cam compromisa, 111 incerctî
rile lui de a reveni la suprafaţă, a căutat să folosească 
drept mijloc grupul de scriitori din jurul lui Hasdeu. Cum 
aceştia tocmai voiau să scoată o revistă, Macedonski le 
propune titlul de "Literatorul" şi ei îl acceptă la început. 
de vreme ce pe urmă pretind lui Hasdeu "să nu mai fie 
titlul "Literatorul". Probabil, dîndu-şi seama dl' ,.trecutul 
cam încurcat" al revistei macedonskienc şi al lui Macc
clonski însuşi, ci renunţă la sugestia poetului. Se pare că 
părerea unor Delavrancea sau Vlahuţă despre cl'l care 
scrisese cu patru ani înaintl:.· epigrama împotriva lui Emi
m•scu să fi decis pv ceilalţi redactori a se despărţi de d. 

* 

A FOST OARE HASDEU LA MIRCEŞTI IN 1fl7fl? 

Legăturile din Vasile Alecsandri şi B. P. Hasdeu au 
început în vremea activităţii publicistice a celui din urmă 
la Iaşi. Revista scoasă de Hasdeu în 1862 cu titlul .,Din 
Moldova", schimbat apoi în ,.Lumina", avusese in poetul 
Alecsandri un colaborator de prestigiu. Aici a apărut sa
tira camerei deputa\ilor "l'v'loara de vînt" şi legenda .. Vi
sul lui Petru Rareş", amîndouă dovedind atitudinea poe
tului faţă de domnia lui Cuza. 

Hasdeu, după cum se ştie, a fost acela care 1-a apă
rat pe Alecsandri contra campaniei dezlănţuite de cîteva 
ziare legate de gruparea liberală a lui Brătianu şi C. A. 
Hosetti. Articolul ,.Mişcarea literelor în Eşi'', apărut în 
numărul pe martie 1863, consacra o parte însemnată ana
lizei tocmai pieselor lui Alecsandri pe nedrept atacate. 

Mai tîrziu, dupt, plecarea lui Hasdeu de la Iaşi, rela
ţiile dintre cei do\ scriitori se menţin şi Alecsandri tri
mite spre publican• în revista ,,Columna lui Traian" dife
rite materiale, după cum se poate vedea elin scrisorile 
trimise în 1873 de la Mirceşti 2). 

Intrucit poetul, un an mai tîrziu, scria redactorului 
"Columnei lui Traian" o scrisoare ce nu l'Stc nwnţionatii 
în nici unul din volumele publicate în lt•gii l urii <'U <·orc•s

pondcnţa sa, dăm mr.i jos ('011ţinutul srlU : 

:• ( ·,".,.sprmrl••u(t'i \'. ;\/r·r·.mudri, ,.,1_ i111:ri.iilr1 •,;1 11ol•• r1•• 
1\1. Allilll'llllll, lllll"lll"<"li, 1111111, Pili',. fiii, III'. ('1.:'\:'\IV ·,.i ('('(':'\1:\. 

lit, 
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11 ' :·.1,'. 

Mirceşti, 8 oct. 1874 

Domnule Hasdeu 

Ve trimit o legendă ce am scris asupra lui Tepeluş. 
Vodă, intitulată Tepeş şi stejarul. 

Nu sciu care este opinia D-voastră în pri virca aces
tui Domn, dar mania lui de a pune pe oameni în ţeapă . 

îi dă în istorie aspectul unei fiare turbată, în care cu 
greu s'ar putea întrevidea figura unui om politic. 

V'am trimis de mult un exemplar din comedia mea 
Boeri şi ciocoi, nu sciu dacă aţi primito (sic), aş clori însă 
se cunosc ideile Dvoastre asupra acestei piese. 

Primiţi vă rog asigurarea simţirilor mele de consi
deraţie şi amicie. 

V. Alecsancl1'i 

H. 1'. llasd<•U În anii tinereţii 
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Scrisoarea se află în Cfjrespondenţa ncpublicaUi a lui 
B. P. Hasdeu - Arhiva Centrală istorică. ;J) 

Alte două scrisori inedite, semnate Alecsandri, din 
.1 878, către Hasdeu, au fost aşezate lîngă cele două ale 
poetului de care am vorbit anterior, deşi sînt ale fra
telui său, Iancu Alecsandri. Ele fac dovada existenţei unor 
raporturi foarte strînse între familia lui Alecsandri aflată 
la Mirccşti şi Hasdeu, deşi bardul se afla în această pe
rioadă in acdeaşi raporturi cu "Junimea" şi cu revista 
,.Convorbiri literare". Mai mult decît atît, "scrisorile 
�ui Alecsandri (din acest timp, n.n.) sînt pierdute". 4) 

După cum se poate vedea din cele două scrisori adre
sate ele Iancu Alecsandri, Hasdeu ar fi fost aşteptat să 
:facă o vizit5. poetul ui aflat cu familia la Mirceşti , unde 
obişnuiau s[l vină şi alţi prieteni. 

Bucureşti, G/18 martie 1873 

Domnul rr..eu, 

Ve rog mult de bincvoiţi a remite aducătorului notiţa 
:istorică ce aţi binevoit a'mi promite şi pe care mi'aşi fi 
făcut o adev3rată plăcere de a primi eu însumi elin minelc 
Dvoastră. 

Din nenorocire sînt reţinut în casă de o indispoziţie 
care'mi impune ceva îngrijire mai cu seamă pe timpul 
furtunos de astăzi. 

In speranţa că veţi binevoi a defera cererei mele vă 
rog să primiţi cu a melc mulţămiri anticipate asigu
rarea simţirilor mele celor mai distinse. 

Scumpul n;eu Don:.n, 

Alecsandri 

Bucureşti 
10/22 martie 1878 

Hotel Brofft 

Scuzamă (sic) te rogu dacă abia astăzi respundu la 
amabilitatea ce'mi ai făcut oferindumi Istoria Critică a 
Homânilor. Voiu citi cu multă atenţie această operă atît 
de bogată şi. sunt sigur, âţi voiu fi, astfel, ele două ori 
rccunoscător de suYenirul D-talc. 

:J B. l'. l!asrlf'll -- c·m·,•spmHlc•n(ă, paclH·I: XIV, nr. �!il. 
·1 C. C. 1'\ic·olf'SCI:. Via{.a lui V. !llecsanclri, K 1 .. l!lli:i, 

png. 57D. 

lili 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



Fratele meu âmi aminteşte comisia atingătoare de 
"Columna lui Traian". Permite'mi dar de aţi aminti, la 
!'înclul meu, făgăduinţa ce ai binevoit ami ţine mult. 
Negn·şit că abonamentul are a începe cu prezentul anu. 

Primeşte te rogu, scumpul meu Domn reînnoirea sen
timentelor mele cele mai clbtinse. 

Alecsandri 

Adresa fratelui meu e : 

Gara Mirceşti. 
Fratele meu e prevenit de vizita Dtale la Mirccşti. E 

bine să-i telc'grafiezi ca să'ţi trimită trăsura la staţie.5) 

'' 11. 1'. llnsdl'll - t·on·spoiHlt•n\<\ padl!•l XIV, nr. 4!i2, 4�•::1. 
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