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Cuvint inainte, 

Salutăm apariţia primului volum din "Studii şi 
materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova"', 
care vine să umple un gol ce se făcea tot mai mult 
simţit în ansamblul vieţii culturale a judeţului. 

Volumul de faţă cuprinde comunicări ştiinţifice 
rezultate din cercetarea direct la sursă (pe şantiere ar
heologice, în muzee, arhive, biblioteci) a problemelor 
abordate. 

lnmănunchierea într-un volum a prezentelor co
municări ştiinţifice intenţionează să pună în valoare 
bogatul patrimoniu muzeistic prahoveo.n deţinut de cele 
10 muzee, înfiinţate după 23 August 1944, rezolvîn
du-se una din problemele valorificării ştiinţifice a 
acestui patrimoniu şi a vestigiilor descoperite pe şan
tierele arheologice din judeţ. 

Sperăm ca lucrarea de faţă să se bucure de o 
caldă primire în rîndul specialiştilor şi a muzeogra
filor, iar la volumul ce apare azi să se adauge şi altele 
cu un conţinut mai bogat şi mai interesant. 

Pmf. MIHAI VULPESCU 
Preşedintele Comitetului judeţean pentru 

cultură şi artă Prahova 
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VASILE PARVAN ŞI ŞCOALA 
ARHEOLOGICA ROMANEASCA 

Dr. docent DORIN POPESCU 
Dir. adjunct al Institutului de Arheologie 

Amd trecut s-au împlinit 40 de ani de la moartea şi 85 de ani .de la 
naşterea lui Vasile Pârvan. Cu acest pri].ej au apărut în presă mai multe 
articole în caPe a foot evooa!l:ă figura marelui nostru învăţat. Menţionez 
dintre acel'l1tea articolele colegilor şi prietenilor mei Vladimir DumitTescu 
şi Ra1du VUilpe, primul apărut in Contemporanul\ al doilea în Revista 
muzeelor 2• 

Dacă aceste evocări sint probaMl cunoscute sau, în orice caz, accesi
bile, nu acel.aşi lucru se poate s•pune despre unele mărturii recente, care 
se referă !la personalitatea .Jui Pârvan. Aşa, de rexernplu, s-au !publicat î:n 
Revue Archeologique din 1966, oîteva •scrisori ale lui Pârv·an adl'esate 
cunoSicutei scrii1toare române de lÎIITIIbă franceză, Marta Bibesou. Cu acest 
prilej, d-na Bibescu a trimis o scrisoare directorului revistei, reputatul 
sav.ant Pierre Dernal'gne, care a fost nu demult oaspetele ţării noastre. 
Această scrisoare se referă ·atît la tpersonalitatea lui Pârvan, dt şi la şcoala 
pe care a format-o. "Aţi fost, spune Marta Biibescu, în România, oaspetele 
Institutului de Arheologie, care lucrează astăzi cu mult succes, pe bazele 
stabilite altădată de un arheolog de geniu, profesorul Pârvan. ln perioada 
în care se lupta cu dificultăţile inseparabile de destinul precursorilor, el se 
refugia în speranţa de a fi înţeles de generaţiile viitoare; în aceasta nu a 
fost dezamăgit. Acei care v-au primit pe ţărmul Mării Negre sînt foştii 
săi elevi, deveniţi şi ei maeştri" 3• 

De o valoare mai mare din punctul de vedere ce ne in�teresează mi 
se par ·cuvintele pe care le citez în conti:nual'e, deoarece de sînt sorise 
- 1În aceeaşi revi1stă - de un spedalitst Este vor1ba de Jerome Carcopino, 
membru al Insti•trutului Franţei, uil/Ul dintre cei mai mari istorici privind. 
anti1ohitatea. Iată ce spune savaJntul francez, evooî:nd memoria lui Vasile 
Pârv.an : "Ce omagiu aş putea să-i aduc lui Vasile Pârvan, care să fie 
demn de el şi de acele cîteva linii vibrînd de emoţie conţinută, pe care i 
le-a cansacrat cu talentul ei de mare scriitor francez doamna principesă 
Bibesco, dacă nu evocarea unei prietenii care mi-a luminat viaţa ... Cu toate 

1 Contemporanul, nr. 25 (1080), din 25 iunie, 1967. 
1 ReviJta muzeelor, nr. 4, 1967, p. 3111-818. 
a Revue Archeologique, nr. 2, 1966, p. 54S-S56. 
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că eram cu un an mai mare, imediat de la primul contact cu el, la Roma". 
în 1923, l-am considerat pe Pârvan ca pe maestrul meu şi admiraţia mea 
pentru el nu a făcut decît să crească o dată cu simpatia afectuoasă fJe care, 
din zi în zi, mi-a arătat-o, atunci cînd am avut norocul de a fJetrece în 
România luna lui aprilie 1925 şi de a măsura în tovărăşia sa zilnică, întinsul 
erudiţiei sale, amploarea spiritului şi nobleţea sufletului său" 4• 

Şi reputaJrul �saVJam.t Jnancez �i mchde emotionanta evocal'e a marelui 
savant român arătînd ·cum aoesta a sacrificat totul pentru ştiinţă : "Cel 
f1Uţin, spune CarcQPino, sacrificiul său va fi fost răsplătit. Căci, secerat 
la 45 de ani, Pârvan este asigurat să supravieţuiască pentru totdeauna : 
prin cohortele succesive de discipoli pe care i-a format prin învă(ămînt 
şi continuă să-i formeze prin scrierile sale ... " 

* 

Mi-am permis să dau aceste citate, pe de o parte pentru că rîndurik 
pe care le-am reprodus provin de la două personalităţi a ·căror apreciere 
are ·o ,deosebită VJaloare, clhiar dacă ea stă Lmb semnul unei calde .afecţiuni, 
iar pe de alta, pentru că pemona:litatea pvesti•gioasă a lui Vasile Pârvan 
exercită astăzi, după 40 de ani de 'la dispariţia sa, aceeaşi fascinaţie asupra 
celor ·oare I-au cuno9rut. 

Fără îndoială, este un privilegiu al naturilor geniale de a produce o 
adîncă impresie asupra celor oare stau srub influenţa �or, totuşi, cred că 
puţini oameni crnari, unii poa�te mai mari, au aVTut această putere de fasci
naţie, care nu rezultă numai dintr-o inteli.genţă superioară .şi o voinţă 
puternică. 

Nicolae Iorga 5, el !Însuşi un mare VTrăjitor de oameni, rămînea uimit 
în faţa acestui aJtaşament •şi al acestui devotament atît de cald aJ elevilor 
faţă de "m<llgistru", ataş31ment oare nu poate fi 'comparat decît cu dragostea 
ucenicilor-artişti 1din timpul Renaşterii faţă de maeştrii lor. 

Dar, pentru a putea fi caLdă şi dua-abilă, o afecţiune trebuie să ifie 
reciprocă. Pârvan răsplătea •cu aceeaşi căldură dragostea pe care i-o purtau 
elevii săi. Suib o apa11enţă severă 'Şi distantă v�bra un sufJet deosebit de 
sens�bil oare, sîngerlnd încă de o lovitură grea, se desdhidea - ie11taţi-mi 
metaifol'a - ca o floare la primele raze ale ooarelui, uimit că poate da 
naştere în sufiletul unor tineri la sentimente mai caMe deoît �es,pectul pe 
care �1 datorează un elev profesorului său. 

Asupra acestei ·laturi a personalităJţii lui Pârvan a insistat Vl<lidimir 
Dumitresou, ati!t în 1arti,rolJU\I recent pe care •l-1am menţionat, dt şi ÎIIlltr-o 
lucrare mai veche 8• Nu aş vrea deci 'Să vonbesc prea mult despre omul 
Pâ'I'V'an, totuşi cred că e necesar să mă refer, foarte pe scurt, .şi la această 
latură a personalităţii sale, penlflru a se putea înţelege mai bine cum a 
putut fo11IDa o şcoală care i-a continuat oper:a. Căci "omuJ. era impre
sionant", rum spune George Călinescu, care d-a cunoscut de aproape şi care, 

' 

4 ]. Carcopino, in aceeaşi revistă, p. 356. 
1 N.lorga, t Vasile Pârvan, in Revista istorică, XIII, 1927, p. 200. 
1 VI. Dumitrescu, în Gîndirea, nr. 4, 1931. 
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Vaaile Pârvan, tînăr student 
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în linii mari, l-a .înţeles just. Dad "geniul lui Iorga a fost viforos", scrie 
mai departe ndntrecutul ·critic, "geniul lui Pârvan a fost solemn şi muzical". 

Călinescu IÎll -compară ca mfăţişa11e cu pastorul Brand din piesa lui 
Ibsen : "Cînd după cîteva clipe de aşteptare, scrie el, studenţii priveau 
spre uşa ce se deschidea, apărea în faţa lor Brand. Pastorul Brand al lui 
Ibsen, cu haina neagră încheiată auster pînă sus, călcînd pe un gheţar. 
lnsă văzut de aproape, pastorul n-avea în ochii săi pătrunzători \durităţi 
nordice, iar tristeţea încruntată într-o ironie gravă îi dădea înfăţişarea unui 
actor tragic" 7• 

Cei care 1-arrn cunosmt şi am fost elevii ·lui, nţ .amintim încă, după 
atîţia ani, tde figura lui impunătoare. Seminarul .de istorie antică, unde îşi 
ţinea Pârvan cursurile, s·e găsea în aripa dreaptă a vechii Universităţi, la 
etajul .al .doilea. La etajul 1 era senaJtul, •care nu avea un local propriu, 
iar la parter era instalat' Muzeul naţional de antiohităţi, al cărui director 
era tot Vasile Pârvan. Sala era .J.ungă şi dreptunghiulară. Pe una din la
turile lungi, ·CU spatele spre illltral'e, se găsea aşezat ·pe un podium, un �rup 
statuar, ·rep11ezen�nd în copie şi în mărime na:�uraJlă fro;ntonul templului 
din Egina. ln faţa statuilor l.uptătorilor, •car·e zîmbeau; .cu zîmbetul ·lor arhaic 
şi misterios, erau iln�i,rate cî:teva mese lungi, la ,.·car·e şedeau studenţii, iar 
în faţa ilor, 1la d·ţiv.a mebri, studentele. La capătul meselor studenţilo.r era 
catedra la care vo11bea "magÎ'stru!l". 

Cine nu 1-a cunoscut pe Vasile Pârvan şi nu l-a auzit vorbind la un 
curs sau la o conferinţă pu!blid, nu-şi poaJte da searrna de impresia cople
şitoare pe •CaJI'Ie o producea asupra celor care-.J ascultau. 

Imi amintesc mai !bine l� care tr.atau despre tragicii ciini. Văd 
şi acUIIlla fata lrui inspirată şi ocea gravă, care căpă.ta o sonoritate mai 
prvfundă la evocarea marilor opere în care s·e înfăţişează destinul tragic 
al oamenilor. Privirea sa pătrunzătoMe străbătea �n sufletele noastre tinere 
şi noi îl ascultam cu răsuflarea oprită. 

Ctnd termina, rămîneam oHeva clipe .copleşiţi de f.armeoul verbului 
�ău înflăcărat. 

Fără îndoială, Vasile Pârvan a 'lăsat, .după ·o viaţă scurtă, o operă 
de înaltă valoare ştiinţifică şi .de un volum impresionant, dar partea cea 
mai !bună a geniului său s-a ÎlrosÎ!t �n aceste splendide cursuri, pe care el 
nu le-a edi·tat niciodată. 

Pârvan a fost un profesor exigent. El nu admitea superficialitatea. 
Un examen de istorie antid ·era o probă grea, pentru care ne pregăteam 
timp ,de 1luni de zile, muncind .cîteva ore pe zi. Lucră·rile ·car.e se făceau 
în seminarul de istori·e antid tl."eibuiau să fie adevărate opere !Ştiinţifice, 
pentru 'a căror .realizare studentul era învăţat ,să aplice metoda cea mai 
bună ·şi să sdecţiQneze bihliQgrafia după criterii critice. 

7 G. Călinescu, in Istoria literaturii române, Bucureşti, 1941, p. 863-!164. Intr-ade
văr, infăţişarea sobră, imbrăcămintea lui, ii dădeau .aerul unui eclesiastic. El in"Suşi imi 
spunea, rizind, la Paris, cu puţine zile inainte de a muri, că e salutat pe stradă de preoţi 
catoi.ici şi de pastori. 
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Astfel, numai puţini .studenţi se încumetau să .se specializeze în 
aC'est ,domeniu şi unii au renunţaA: să persevereze, abandonînd lupta înainte 
de examen. 

Totuşi, Pârv.a.n nu era un savant închis în turnul său de fildeş, sau un 
profesor .distant care î�i priveşte studenţii de la înălţimea catedrei. El era 
gata oridnd să ne dea toate lămuririle �i ,să ne ajute cu sfaturile sale. 

El nu a fost nici savantul a.bs·ent, pierdut in mooitaţie, ci a fost un 
om activ, plin de o energie excepţională, Ull1 org.anizator şi un animator 
cum nllliDai rareori pot fi întîlniţi. Profesor uniV'ersitar, secretar general 
al Academiei Române, director al Muzeului naţional de antichităţi şi al 
Scolii române din Roma, el a făcut ca toate aceste instituţii să ·se resimtă 
în măsura cea mai mare de activitatea sa. 

* 
S-au scris despre Va'Sile Pârvan zeci de articole sau studii mai cu-

prinzătoare, în care omul ş.i opera sînt înfăţişate în toate aspectele lor 8• 
Atstfel, 'de sigur, scopul acestei ·expuneri nu trebuie să fie .repetarea 

unor lucruri cunoscute, decît în măsura in care de ne explică aportul 
hotărîtor pe care personalitatea lui Vasile Pârvan 1-a adus în dezvoltarea 
arheologiei româneşti. 

Pentru a înţelege mai bi:ne această 1problemă, cred că este necesar 5ă 
vedem, mai întîi de ·toate, în ,ce .stadiu a găsit Pârvan această ramură a 
ştiinţei româneşti, iar la ·sUrşitul e�punerii noastre, să examinăm stadiul 
în care a -lăsat-o. 

Cer.cetătorul care îlşi propune să studieze dezvoltarea arheologiei 
noastre, va ajunge în ·chip .firesc la •concluzia că în această ,dezvoltare s·e 
pot di,stinge mai multe etape. Una ·;Qi,n ·acestea, premergătoare etapei 
Pârva:n, poate fi numită, fără îndoială, etapct Grigore Tocilescu. 

Cercetător de renume mondial, deooebit de aotiv şi energic, Tocilescu 
poate fi 'considerat, alături de Alexandru Odobescu, fondatorul arheologiei 
româneşti ştiinţifice. 

Dad Od01bescu însă, avea o erudiţie .de înaltă dasă, îmbinată cu un 
talent literar care îl aş·ează ·în rîndul •scriitorilor noştri clasici, Tocilescu 
venea cu o metodă de ·Cercetare nouă, deprinsă în .şooala germană, cu un 
spirit mai analitic, după -cum .recunoaşte însuşi Odobescu, dnd, vorbind 
despre cel ·care 1-.a surplinit la 'catedră ·În timpul absenţei sale, spUIIle că 
avea "o deplină erudiţiune şi cu o metodă negreşit mai analitică decît 
aceea către care sînt eu înclinat" 9• 

Totuşi; Odobescu, mai vechi ,deCÎtt Tocilescu, 1poate fi considerat crea
torul arheologiei româneşti. Meritele sale în această privinţă sînt rezumate 
cu �multă daritate în următoarele cuvinte ale lui Dumi1h1u Tudor : "Alexan
dru Odobescu este creatorul arheologiei ştiinţifice· în România. Cu el se 
deschide o şcoală arheologică .. critică, care va înlătura din cîmpul acestei 
�tiinţe diletantismul anticaric. ·Prin el, pentru prima dată, activitatea arheo-

8 A se vedea Em. Condurachi, Vasile- Pârvan · (Biblioteca Acad. R.S.R., seria de 
t.io-bibliografii nr. 10), Bucureşti, 1 957, P· 73�77 • .  ·· · 

· · 
• Al Odobescu, Istoria arheologica, Bucureşti, 1961 ,  p. 26. 
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logică din România se face cunoscută şi peste hotare, la dezbaterile con
greselor, în şedinţele unor institute şi în publicaţiile de specialitate" 10• 

Această operă va fi continuată cu mai multă eficienţă de Grigore 
Tocilescu. 

După cum se ştie, Odohescu inaugurase în anul 1874 un curs de ar
heologie la Facultatea de rli<tere din Bucureşti. 

La moantea lui Odobescu, în�implată in 1895, Tocirlescu ,avea 45 de 
ani. Bl era din 1 881 profesor la aceaJStă facultate, .fiind titularul catedrei 
de istorie ,antică. Din acela�i an şi pînă la moartea sa, Tocilescu a fost 
director al Muzeului naţi,onal de antiohităţi. 

Activitatea destul de lrungă a .lui Tocilescu înseammă, fără !Îndoială, 
un pas inainte în arheologia noasrtră. Cu el rîncep rcercetări de ter.en intr-un 
număr mare, virzînd obiective arheoilogice dintre ,cele mai importante, între 
care Monumentul rbriumfall de la Adamclisi. 

Şi fiindcă sînt pe cale de ra abuza :de citate, wi permit să mai citez 
tm pasaj, ·de astă dată dintr-un articol al lui Radu Vulpe, în ·care se sirnte
tizează activitatea lui Grigope Tocilescu : 

"ln evoluţia istoriografiei româneşti, spune profesorul Vuilpe, el a 
avut rolul unui eminent pionier : în tot locul, el călca pe teren virgin. 
Chiar .în arheologie, care fusese reprezentată în România înaintea lui 1de 
amatori zeloşi ca C. Bolliac, sau de un erudit ca Al. Odobescu, îi rămînea 
spaţiul necesar pentru a trasa drumuri noi. Lui i se datoreşte prima lucrare 
jJrivind dreptul roman, prima culegere de informaţii asupra Daciei pre
romane, primele studii româneşti de epigrafie, prima explorare sistematică 
a monumentelor antice din Dobrogea şi Muntenia. El a fost primul profesor 
român de istorie antică şi primul director al Muzeului naţional de antichi
tăţi, care a îmbogăţit colecţiile acestei instituţii şi care a făcut din ea un 
centru de cercetări ştiinţifice" 11• 

rDin aceeaşi lucrare a lui Radu Vulpe extragem .şi informaţiile de 
mai jos aJSupra arctivirtăţii af1hoologi,ce a lui Tocilescu. El a făcut cercetări 
numeroase rî.n D01brogea, idenrtilfidnd peste 60 de or;aşe .şi cetăţi greco
roman·e şi strîn�înrd un număr ·de peste 600 de inscripţii, sculpturi şi piese 
arhitectonice. A fărcut săpături la Adamclisi, la Cernavoda, la Constanţa, 
Igliţa, prooum şi in Muntenia, mai ales de-a lungul văii Oltului. 

Fără 3ndoială, cei 28 de ani de a-ctivitate a sa repr�zintă, aşa după 
cum am spus, o etapă serioasă în dezvoltarea ameologiei româneşti. Totuşi. 
cu toate merirtde sale excepţionale, Grigore Tocilescu nu a fost încă omul 
providenţial al anheologiei noaL91:re. Referindu-se la cei doi mari precunsori 
ai lui Pârv.an şi pent:Jru a-i sublinia şi mai mu'lt meritele, tot Radu Vulpe 
scria acum 1 O ani, următoarele : 

"Arheologi de seamă o:vusese ţara noastră şi mai înainte. Dar nici 
Al. Odobescu, cu toată vasta lui erudiţie şi cu toată cunoscuta sa activitate 
literară, nici Gr. T ocilescu, cu toată munca lui productivă, cu toate şantie
rele pe care le-a condus şi cu toate situaţiile de fnt.nte pe care le-a deţinut .. 

1o D. Tudor, in Studiul introductiv al lucrării de mai sus, p. 46. 
u R. Vulpe, Un pionier des scienees areheologiques en Roumanie : Grigore G. 

Toei/eseu, in Dacia, N.S., IJI, 1959, p. 610. 

10 

www.cimec.ro



Arheolopl V uile Plrvao În timpul loc:rului 

11 

www.cimec.ro



nu rămîn în istoria arheologiei noastre decît ca valori individuale, izolate. 
Le-au lipsit fie intenţia, fie însuşirile necesare pentru a-şi crea colaboratori 
şi urmaşi. A trebuit să vină un tînăr de 30 de ani, care animat de idei 
mari şi înzestrat cu resursele sufleteşti potrivite, să izbutească doar în 
spaţiul cîtorva ani să pună bazele ttnri munci colective şi să asigure în 
mod durabil viitorul unei ştiinţe din cele mai importante pentru cultura 
jJOporului nostru" 12• 

La IIDOartea lui Gr. Tocilescu, direcţia Muzeului naţional de <l!nti•chi
tăţi a fost încredinţată lui George Murnu, a cărui amintire a foM: evocată 
tot anul trecut, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la naşterea .şi a 10 ani 
de la .moartea sa. 

In s·curtul răstimp ·de un an, 1n care a condus Muzeul, Murnu a 
desfăşurat o activitate energică de cercetător şi de organizator. Formaţia 
Ga era însă de i,stork al artei, iar adevărata sa vocaţie, care ne-a dat 
admiraJbile traduceri ale e�po,peelor homerice, era de poet. 

Vedem deci, că deşi Vasile Pârvan, care îi urmează 'În 1910, nu 
căka, spre ·deos·ebire de Toci'lescu, pe un pămînt virgin, călca totuşi pe un 
teren care era numai în pante desţelenit. 

Tocilescu fusese, fut primul rînd, epigrafist, i,ar m<mumentele pe c<l!re 
le căuta în ·cercetăr.ile sale erau înscripţi•ik tn al doHea rînd, şi .aceasta 
este cea !IDai mare lipsă a 1sa, el nu a fost un ·creator de şcoală. Ori, fără 
urmaşi care să-i continue opera, .c\hiar V asi le Pârvai;l, care il depăşeşte 
pe Tocilesou at!Ît ca arlheolog, cît şi ca epigraf�st, nu ar fi fost decît un 
astru irola:t, străluci,tor pe firm.amentul .ştiinţei româneşti, în loc să devină 
nucleul unei constelatii, care, aşa CUIIll spunea J;erome Carcopino, •îll face •să 
supravieţuiască pentru totdeauna". · 

lată deci, că tînărul de 30 de ani, cum n numeşte Radu Vul'Pe, îşi 
începe activitatea cu conştiinţa precisă a datoriei şi a răspunderii sale. 

El porneşte la drum chiar din 1911, dnd începe săpătmile în Do
brogea, la Pantelimonul 1de Sus, cetatea .antică Ulmetum. Săpăturile de aici 
au durat 4 ani, perioadă în care el ;face cercetări şi în alte •localităţi. 

In 1 914, Pârvan, ajutat de un colectiv de tineri arheologi pe care îi 
formase 1la Ulme!tum, începe dezveJ,i•rea ·cetăţii de .}a Histria, care a da<t şi 
avea .să dea ·informaţii deosebit de bogate asupra epocii g·reco-mmane pe 
te'l"itoriuJl patriei noastre. A•ceastă acţiune ·este, fără îndoială, unul din cele 
mai mari merite ale sale. 

O dată cu începerea acestei activităţi wsţinute de teren, ia naştere 
şi şcoala <llrheologid românească. La această şcoală se pot distinge două 
gmpuri sau două generaţii ·de col<llboratori şi elevi ai lui Pârvan. Primul 
grup şi-a 1-nceput activi,tatea înainte, iar al doilea după primul răzlboi 
mondial. 

Dintre colaboratorii dinainte de .răZihoi astăzi nu mai e în viaţă, decît 
nnnagenarul arhi,tect Spiridon Cegăneanu. 

Cel ·dintîi .s-a stins, :încă din 1916, tînărul Mihai Dor<llŞ, care nu a 
putut �ă-şi îndeplineas-că destinul, 'Şi rînd 'PC rînd au urmat ceilalţi, cei 

11 R. Vulpe, Activitatea ştiinţifică a istoricului Vasile Pârvan în Studii, revistă de 
istorie X, nr. S, 1957, p. 20. 
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mai mulţi, după ce au pus o piatră la edificiul arheologiei româneşti. Se 
cuvine să-i amintim ân ordinea dispariţiei lor, deoarece mUJIJca şi .străduinţa 
lor au asigurat dezvoltarea ştiinţei arheologice chiar după moartea ma
gistrului. 

Al doilea dintre aceşti pasionaţi cercetători, răpus şi el în plină tine
reţe, după ce numele său devenise însă cunoscut în ştiinţa mondială, a fost 
Ghwnglhe Mateescu. Născut la GiUTgiu, în 1 892, el era cu 1 0  ani mai 
tînăr ca PîrvaJO, aJ1 •cănui el•ev fuses.e 11a Fa,rultaJtea de Litere din Bucureşti. 
Chiar 'de la început, el 'participă la toate cercetările de teren iniţiate de 
Pârvan. 

După război este numi't profesor secundar la Cluj. In 1 922, Gheorghe 
Matees.cu pleacă la Roma, în caJitate de .membru al Şcolii române, ahia 
înfiinţa1tă de Pârvan. Atît 1:n capitala Italiei, cît şi întors la Bucureşti, 
Mateescu publică mai multe lucrări eX'celente, devenind unul dintre cei mai 
cunoscuţi tr.acologi ai vremii. 

In 1926 .e nUJmit conferentiar la Universitatea din Cluj. 
După moartea lui Pârvan, t"mărul 'savant este numit conducător al 

Şcolii mmâ:ne din Roma. 
Destinul însă, •de atîtea ori •crud cu tinerde talente româneş.ti, nu-i 

dă ră·gaz să..,şi continue o carieră 'Sitrălucită. El moare în 1929, la vîrsta 
de 37 ani, în pli.nă maturitate şi desfăşurare a talentului său creator 13• 

Tot din grupul de la Histria a făcut pal"te şi H. Metaxa, mort 
în 1944, .la virsta de 50 de ani. El a fost în ultimii ani ai vieţii sale sub

director aJ Muzeului naţional de anti·chităţi. Bun specialist, mai ales în 
domeniul rmmi.sm-3'ti,di, Metaxa nu a lăsat IUIOTări scrise. 

A fost u.n ooLabo.rator devdtat ali 'Lui PârV!a:Il, pe care J-a secondat cu 
o dragoste .şi 'Wl ;a�taşament, cum numai rareori 5e mdlnesc. 

Albia trecuseră dteva luni de la moartea lui Metaxa, şi avea să 
di9pară un alt colaborator aprO!piat al lui Pârvan, profe.rorul Ioan An
drieşesou. Născut în 1 888 î.ntr-Uill •sat din Moldova, Andrieşescu era doar 
cu şase wi mai tînăr decît Pârvan. 

După moartea a·cestuia, 1n 1927, el a fost numit director al Mmeului 
naţional de anti<lhităţi, al cărui subdirecrtor fusese din 1919. Din 1926, el 
era conferenţiar de arheologie preÎistorică la Universitatea din Bucureşti, 
iar în luna iulie a anului următor fusese numit profeSI()r titular. 

Ioan Arulrieşes.ou a fost prinml profesor român de preistorie. Din acest 
punct .de :v'eld!ere, el poate fi >eonside11at 11m deschizător de drumuri. In
zestrat .cu o vie inte!i.genţă, posesor al unei cul1turi iSitorice temeinke şi 
avînd studi•i serioase de ISpecilalli.tJate, făcute 'in Gei1J111310ia, Andnie.şescu a 
fost unul dintre cei mai importanţi colaboratori ai lui Pârvan. 

A făcut săpături şi a -lăs.at studii de !bună calitall:e în domeniul neoli
ticului, .al epocii bronrului şi al periooadei geto-dacice. 

Preocupările sale au depăşit preistoria propriu-zisă şi el s-a ocupat 
şi cu problema continuităţii 14• 

13 R. Vulpe, In amintirea lui G. G. Mateescu, în Analele Dobrogei, XI, 1930, 
p. 123-126. 

14 Pentru Ioan Andrieşescu cităm numai necrologul publicat de Th. Sauciuc-Săveanu, 
in Dacia, IX-X, 1941-1944, Bucureşti, 1941, p. 7-9. 
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T·eza sa de .doctorat "Contrihuţie la Dacia înainte de wmani", susţi
nută la Iaşi, .în 1 91 2, este prima lucrare românească de arheologie preisto
rică, :scrisă de un specialist. 

Totuşi, pe de o parte, condiţiile nep•rielnice în care şi-a desfăşurat 
activitatea, pe de al•ta, boala gravă •şi perfi·dă care N rodea şi avea să-1 
răpună la o v:înstă nu prea înaintată, nu i-au permis ·lui Andrieşes·cu să-şi 
reaJli2leze din :plin proieotele ştiinţifice, justificate de calităţile pe care, 
fără tndoiaJlă, el le poseda. 

Cu doi ani mai tînăr decît Antdrieşe.scu, di1�părea la doi ani după moar
tea acestuia, şi la <11ceeaşi vîrstă de 56 ,aJni, prof•esorul Paul Nkorescu de .Ia 
Universitrutea din Iaşi. 

El a fost unul dintre colabora-torii apropiaţi ai lui Pârvan, sub a 
cărui conducere· s-a fonmat .ca arheolog şi istoric al antichităţii. Numit 
asistent la Muzeul naţional de antichităţi, în 1 913, a pa>rticipat la săpăturile 
de ,La Ulmebum şi de la Histria. 

Ajuns, după război, profesor secundar la liceul .din Cet<11tea Albă, 
Nicorescu înoepe explorarea rui:nelor cetăţii milesiene Tyras. 

Intre 1 922-1 924 îşi continuă •Studiile la Roma, în calitate de membru 
al institutului fondat de Pârvan. 

Intors în ţară, începe săpături la Argamum (Capul Dolojman) şi 
la A:damclitSi. 

In 1927 ,  b citeva luni după moartea lui Pârv:an, Paul Nkorescu 
a fost numit profesor de istorie antică şi epi�rafie la Universitatea din Iaşi. 

A murit, fulgerat .de o congestie •cerebrală, în timp ce 1şi scria rapoDtul 
asupra cercetărilor de la A<rgamum. A fost ,un excelent specialist care a 
lăsat studii valoroase. Răpit .în .plină activitate creatoare, el, întocmai. ca 
Andrieşescu, nu a putut să-�şi în.aheie lucrările de sinteză pe care le pre
gătea, ir.osiJndu-se astfel o mare paDte a muncii saJle de o viaţă întreagă 15 • 

..- Aceeaşi •g'ene�aţie aV'ea să mai dea specialişti de seamă, care după o 
concepţi·e judicioasă a lui Vasile Pârvan au fost repartizati în centrele 
universitar·e ale ţării. Am văzut că la Bucureşti a activat Andrieşescu, iar 
la laşi P�l Nicorescu. lmedîat după război a fost numit profesor la Cluj, 
la cea mai •lÎinără Universitate a ţării, un alt c�laborator al lui Pârvan, 
Dimitrie Teodorescu. Născut �n 1 8 8 1 ,  ,deci cu un an mai în VÎn5·tă. decît 
Pârvan, Teodorescu a fost un discipol al lui Tocilescu. A fost conservator, 
.apoi subdirector aJl Muzeului naţional de antidtităţi. . 

' 

De numele lui se leagă, în această :perioadă, mai ales cercetările de 
la Callati:s (Mangalia), unde ÎIIlfiinţează un mic muzeu local. 

Mel'ilbul prii.no�pa!l taili ilui Teodorescu 11ezi.dă însă în faptul de a fi 
început, în 1 92 1 ,  s�păturile �n cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, săpături, 
care, .după (cum .se .ştie, au tf.ost 1şi ·sînt continuate cu atîta amploare de 
academicianul Constantin Dai.covidu şi discipolii săi. 

Profesorul Teodorescu a .publicat mai multe 'lucrări asupra acestor 
cercetări, pr·eoum şi asupra altor probleme. In toate aceste lucrări a dat 
dov<11dă 1de o :serioasă erudiţi•e 'Şi de !bogate cunoştinţe de specialitate. 

u .R. Vulpe, t Paul Nicorescu, in Dacia, XI-XII, 1948, p. 1-6. 
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Primele descoperiri arheologice :Je lui V. Pirvan, pe şantierul de săpături de la Histria. 

Aspect de pe şantierul de săpături arheolo�tice de la ur,tria, pe vremea efectuării lor 
de V. Pârvan. 
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A murit în 1947 ,  la scurt timp după di•s.pariţia colegilor săi mai tineri 
de la Bucureşti şi laşi 1e. 

Un ah arheolog de seamă, elev şi colaborator al lui Pârvan, dispărut 
şi el, în 1960, în vîrstă de 68 de ani, a fost Grigore Florescu. Activitatea 
lui se •situează mai aproape de zi-lele noastre �i a putut beneficia din plin 
de noile condiţii pe ·care le�a oferit !Statul nostru socialist arheologiei 
româneşti. Grigore Florescu a lucrat pînă î,n ultima zi a vieţii sale .şi a căzut 
ca un ostaş pe front, f.ulger.at şi el de o congestie •Cenebr.aJlă, într-o toridă zi 
de vară, pe şantierul de la Drobeta. 

A avut o activitate bogată şi a fost un excelent •cunoscător al epocii 
romane, sub toate aspec.tele ei. 

De fapt, prin activitatea sa, el aparţine seriei a doua de elevi şi 
colaboratori ai lui Pârvan, doar vîrsta sa •cu dţiva ani mai mar·e decît a 
ar1heologilor din seria a doua •şi faptul că .şi-a început studiile universitare 
lncă din 19 12  ne îndreptăţeşte 1să îl considerăm ca făcînd paPte din 
prima serie. 

Studiile i-au fost Îilltrerupte de ră:lJboi, în care şi-a făcut datoria cu 
aceeaşi conştiinciozitate pe car.e o d()IVedea in toate lucrările sale. 

Rănit grav şi rămas cu o uşoară invaliditate, după o lungă perioadă 
de ·Convalescenţă Grilgore Flore<>eu şi-a continuat studiile 1la Facultatea de 
Litere din Bucureşti, pe -care a terminat-o tn 1 920. 

ln 1923 Pârvan l-a numit asistent la Muzeu. 
ln 1 924 a .plecat şi el 1la Roma, iar în 1 927  şi-a tremt examenul de 

doctorat la Bucureşti. 
Florescu a făcut săpături în numeroase obiective din epoca romană : 

la Histria, .la CernaV'Oda, Turnu Măgurele, Răcari, Vărădia, Burnbeşti, 
Mălăieşti, Turnu Severin. Mai mult din toate, a md.răgit insă cetatea de 
la Capidava, in Dobrogea, în care a săpat mulţi ani de-a rîndul. 

Dm 1933 pînă m 1949 Grigore Flloresou a fost conferenţiar de epi
grafie şi antichirtăţi romane, iar în 1 949 a trecut din nou în cadrul Muzeului 
naţional de anticlti1:ăţi, În care şi-a început cariera. 

A lăsat nllll11eroase lucrări Şltiinţifice care se car-acterizează prin inedit, 
prin S'Oibrietate şi printr-o pel'fectă cunoaştere şi adîncire a subiectului pe 
care il tratează 17• 

Tot printre co'laboratorii lui Pârvan trebuie să mai menţionăm pe 
profesorii Emil Panai1toscu şi Scarlat Lambrino. Primul a fost profesor la 
Universitatea din Cluj, �Specialist în arheologie şi istorie romană. A făcut 
săpături la clteva castre romane din T.ransilvania. După moartea lui 
G. Mateescu a fost numi1t director al Şcolii române din Roma, unde a 
murit imediat după cel de-aJ doilea ră7Jboi mondial. A arut meritul de a 
asigur.a funcţiona.rea m bune ·oonldiţii a •ÎIIl!Stibut:ului :pe care J-a condus şi 
pentru care a obţinut coDSitruirea unui splendid 'loca:!, după planurile con
cepute încă de Pârvan. 

11 Teodor A. Naum, D. M. Teodorescu ·în ATUUlrul Institutului de studii clasice, V, 
1944- 1948, Cluj, 1949, 349-351. 

17 R. Vulpe, Grigore Florescu, în Studii 1i cercetări de istorie veche, nr. 2, XII. 
1961, p. 419-420. 
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S. Lambrino a trăit mai mult în străinătate. După moartea lui Pârvan 
a fost numi·t titular al catedrei rămase vacante. A continuat să.păturile de 
la Histria. Ln cunsul cdui de-al doilea răzJboi mondial, a fo10t numi:t director 
al şcolii din Roma. Mai tîrziu a .ajuns profesor Ja Univensitatea din Lisa
bona, unde a ffill11'Lt in 1 964 18• 

O menţiune specială merită, în această înşiruire, deşi nu a fost 
anheolog ca :pregătire, devotatul cola,borator al lui Pârvan şi al Muzeului, 
apoi al lnsti;tutului, taJ.entatul artist desenator care a fost .Dionisie Pecu
rariu. Timp de peste 50 de ani el a umplut paginile revistelor noastre de 
specialitate cu desene de ·cea mai bună calitate. A mundt pînă la frumoasa 
vîrstă de 84 de 1ani •şi a murit in pl'ină activitate, în 1 960. 

* 
Arrn văzut pînă aici cu cît discernămînt, cu dtă ener.gie şi înţelegere 

superioară a reuşit Pârvan să asi.gure numai în cîţiva ani dezvoltarea 
într-un ritm susţinut şi puternic a arheologiei •româneşti nu numai !În cadrul 
catedTei pe oa)r.e o !deţinea şi al mu21eillui pe •oane îll .conducea, .oi în î.ntrea.ga 
ţară, unde datorită influenţei sale şi spiritului oSău organizatoric vor începe 
săpături anheologice şi se vor crea catedre de specialitate. 

Se poate spune că din 19 10, cînd el ocupă �uncţia tde director al 
Muzeului naţional de anti()hităţi, vii1torul arheologiei româneşti era asigurat. 

Mai rămînea de rezolvat totuşi o problemă pe care geniul lui Pârvan 
a intuit-o cu o deosebită [IU'oiditate. 

Această problemă atît de importantă consta în necesitatea lă.11girii 
cadrului cronologi•c al cer·cetă.rii. Intr-adevăr, cu excepţia lui Ioan An
drieşescu, •toţi anhedlogii pe car·e i-am menţionat şi care formau prima 
grupă a ·elevilor şi cola1boratorilor l·ui Pârvan, •erau arheologi cla.sioci, spe
cialişti ân istoria .g•reco�romană, iar cercetările de teren, cu excepţi� celor 
de la ·Cetăţile dacice din Ardeal, aveau ca obiectiv .cetăţi şi aşezări .din 
epoca •greco-romană sau numai romană. 

Dar, istoria acestui •pămînt nu începe cu informaţiile scrise, lăsate 
de Herodot, nici cu fondarea oraşului Histria, in secolul al VII-lea [nainţea 
erei noastre. ' , 

Trebuiau ·cucerite pentru această istorie mii de ani de viaţă jntepşă, 
în cursul căro�a s-au pus bazele civilizaţiei în a;oceastă parte a continent4�ui. 

Cu un ;�;;u'ViÎnt, trelbuia •cuq:rită -ceea ce oSţ oh�arrnă, cu un termen im-
propriu, preistoria României. . . . . 

Ou .a.ceeaş,i darviziune ştiinţifică, Pârvan · porneşte la orgoimiza.rea 
acestei noi acţiuni, •care poate .fi numită o nouă etapă în dezvoltarea arheol9-
giei noa.stre. 

Cercetări pri:vi.nd preistoria, •sau mai bine zi•s, acea ramură a ,arheolo
giei ·care se. ocupă cu studiul o11ÎIIllduirii comunei primitive, mai existast:ră 
în ·ţara noa�tră,• dar cu excepţia dÎtorva săpături 'Sistema:tice, executate în 
Transilvania, ele fu�(ră · făcute de ',Ilespecialişti, din categoria ·acelpr 
"anticari" -cu .cane se IJ'ăz·bQ.i!se Odd�scu. Cel m:ai impo11tat �i cel mai ,pC!.Ş_iO',Ilat 
dintre aceştia a. fost Ce�r Bolliac. 

�· � •.. • !" / 
18 F. 4!= Almeidp, Scarlat L<zmbrino (/Bf/1�1�6�). ·in A:r:t;hiva espanol dţ arqueolo-

gia� XXXVII;)vţadrid, ;19641 p. :;!06-207., .: . . , . , , .. 

2 - Muzeul Judetului Prahova 
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El a făcut săpături în -cunoscutele ·aşezări de la Vădastra şi de la 
Zimnicea, prima aparţinînd epocii neoliti-ce, a doua perioadei geto-dacice. 

Un alt cercetă,tor cunoscut din acea�Stă vreme a fost Dimitrie Butcu
lescu, ·care ;a făcut şi observaţii str;atigPa:fri·oe în aşezarea de la Cal.omt:ill'eşti. 

In Moldova se descoperise, în 1 884, ced.eibra a"'ezare neolitică de la 
Oucuteni, în .care au făcut :săpături, întlre 1885- 1887, D. Butculescu şi 
N. Beldiceanu. 

Tocilesou îşi pubJica�e. în 1 880, rluonaPea sa a5upr;a Daciei pueromane. 
Mai tîrziu, Constantin Moisil a publicat numeroase informaţii privind desco
periri "prdstorice", iar în 1912 a:păruse lucrarea lui Andrieşescu pe care 
am menţionat-o. 

Toate aceste lucrări reprezentau un încf!put iln ex,plorarea unor lungi 
perioade ,de viaţă omenească, dar ele trebuiaiU, fără îndoială, intensifi.cate şi 
sistematiza te. 

Pentru a putea trece la această etapă, era IIlevoie, mai intîi de toate 
de ·cadre ode speciahta:te. Aceste cadre av·eau să fQ11meze a doua �sene de 
arheologi din �coala lui Vasile Pârvan. 

Erau tineri ·care intraseră în facul,tate între ann 1920-1922. Ei 
făceau parte din aceeaşi generaţie de după război. 

Astăzi toţi aceşti tiiileri de odinioară, 'sau cel puţin aceia ·dintr.e ei 
care au .putut sau au vrut să-.şi consacre Îllltreaga viaţă ar1heologiei, sînt, 
fireşre, oameni în vîrstă şi ocupă funcţii importante în cercetarea ştiinţifică. 
Ei :sînt, unii membri ai Academiei ·şi profesori universitari, alţii cadre de 
conducere în Institutul de ar1heologie. 

Numele :lol" Mnt cunoscute a.tÎ't Îtn tară cît şi peste hotare. Strădania 
lor de zeci de ani, Ulllită ou aceea a colegilor lor de la Cluj şi laşi şi ·cu 
a arheologillor .din �enernţinl<e unrnătoare - a .făout ca ştiinţa arheologică 
românească .să ocupe astăzi un loc �mportant în conteXllw ştiinţei arheolo
gice mondiale. 

Imi permit să le menţionez numele în or.dinea V'Îrstei lor, precizînd că 
diferenţa Îln!tl'e cei mai î.n vtrstă şi mtJPe ·oei mai •tineri nu trece de 6-7 ani. 

Ei 'sînt, în această ordine : Gheorghe Ştefan, Radu Vulpe, VJadimir 
Dumitrescu, Dori:n Popescu, Ion Nestor şi cunoscutul ·epigrafist şi istOll'ic al 
antichi,tătii, profesorul DioniiSie Pippidi. 

Din aceeaJŞi grupă fac parte 'Şi primele femei arheologi din ţara 
noastră : Ecaterina Dunăreanu-Vulpe şi Hor�ensia Durnitrescu. 

Cîţiva dintre aceşti tineri vor fi 1ncadraţi în 'schema Muzeului încă 
înainte ·de a-·şi termina studiile. Secondat de Ioan Andrieşescu, care era, 
după -cum .am spus, singurul preiSitoriiCian român cu studii de specialitate 
şi a:profundînd e'l însuşi cu uimi,toarea-i putere de asimilare o mare parte 
din ·domeniul preisto.riei, a cărui •cunoaştere îi era necesară pentru o mai 
bună ,înţelegere a fonnării poporului şi culturii geto-dace, Pârvan iniţiază o 
-serie tde săpături în aşezări getice .din Obmpia munteană şi Molid«>va, in 
�ezări din epoca bronzului din Muntenia şi Transilvania şi în aşezări neo
liti·ce din Vaiea Dunării şi din MoJdova. Aceste săpături vor fi executate 
fie ·de lom Andrieşescu, fie de tinerii asistenţi ai Muzeului. 

Sînt primele săpături sÎlstemati-oe v.iiînd 'Obiective preistorice- ·în re
giunile noa·sbre extracarpatice, săpături care, chiar dacă mai au lipsuri 
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inerente începutului, constituie cercetări în care nu se urmărea numai 
explorarea materialelor ICi, în primul rînd, notarea observaţiilor de na
tură ştiinţifică. 

În uruna acestor cercetări, încep să fie cunoscute cu'lil:uri pe care 
astăzi le cunoaştem atît de bine. Din dOtmeniul neoliticului cităm marile 
culturi de tip Boian-Gumelniţa .şi Cu<'uteni, din epoca bronzului, cultura 
Sărata-�onteoru. _ 

Cultura materială a geto-dacilor, •Care astăzi ne uimeşte .prin bogăţia 
sa, este descoperită •Şi studii(!Jtă runt<ens în r.egruunile pe care le-am menţionat. 

Rezuhntele <�Joestor •ceocetări au fonmat materia�lul primelor .două volume 
ale revistei Dacia (1/1924, 11/1925), ·fondată de Vasile Pârvan. Redactate 
în lim1bi ,de mare circulaţie, aceste ·două volume aveau să constituie o 
surpriză pentru arheologi.a europeană. 

Fondarea acestui periodk, care continuă să apară într-o s·erie nouă, 
din car·e aJU fost publkate p]nă a'oum 11 vOilume, •este unul d�n cele mai 
mari merite ale lui Pârvan. 

Voobind cdespre publ�caţiille pe ca11e 1le-a inteme�at, •trebuie să 'amintim 
şi cele două periodice ale Şc01lii române din Roma : Ephemeris Dacoromana 
şi Diplomatarium ltalicum. 

Din nenorocire, ambele şi-au !im:etat apariţia. 

Re�erindu-se la apariţia reviSJtei Dacia, academicianul Em. Condu
rachi, directorul Institutului de Anheo'logie, spunea în studiul său amplu 
despre Vasile Pârvan, publicat în 1957, că acea�tă revistă "se va impune 
ca una dintre cele mai serioase publicaţii europene în acest domeniu" 19• 

Ajuns la sf'îrşitul acestei expllllD.eri, urmează să formulăm dt se poate 
de precis ·situaţia în care Pârvan a lăsat arheooogia românească. 

Dacă este adevărat că o sămînţă aruncată mtr-un păJilllînt bun, dă 
intotdeauna roa•de bogate, apoi acest lucru este adevărat şi �n ce priveşte 
arheologia noastră. 

Pârvan a fost semănătorul �nţelept şi p�evăzător care a aruncat să
mînţa, iar zecile de al1heologi ca11e i-au urmat au fost cei care au avut 
grijă -ca ea să dea roade. El însuşi ar rămme uimit să vadă cît de bogate 
sînt aceste roade. 

În scurta sa viaţă, Vasile Pârvan a ridicat nivelul ştiinţei pe care 
o cultiva pe o treaptă mai înaltă decît o •găsise. A 1ăsast lucrări pe:r.sonale 
de cea mai mar·e valoafle, care depăşesc din .punct de vedere ştiinţific lu
crări'le tde asrheooogie puJbltimte de p11ecursorii săi. 

Aceste lucrări, ·Între care monumentala Getica, stnt la nivelul celor 
mai bune opere contemporane ale li·teraturii arheologice mornliale. Cunoş
tinţele •oare-i per.mi·teau să -stăpînea.<>că 1peflioad,e va�Ste ale specialităţii sale, 
puterea sa de a sintetiza fenomenele istorice şi viziunea sa istorică excep
ţională, îl aşează, fără îndoială, în rîndul marilor învăţaţi ai vremii 
noa:stre. Cu Vasile Pârvan ştiinţa anheologkă româneas-că, pe care o făcu
seră GllllOS>cută în străinătate Od01bescu şi Tocilescu, tşi începe ascensiunea 
spre primul plan al arheologiei mondiale. 

11 Em. Condurachi, op. cit., p. 26. 

-19 

www.cimec.ro



V a:sile Pârvan introduce în ·cercetarea de teren o metodă ştiinţifică 
superioară şi organizează munca în colectiv. 

Din iniţiativa lui ·şi cu sprij inul lui, arheologia comunei primitive 
devine una dintre ramurile cele mai impwt<linte ale anheologiei noastre, 
ramură care avea să Jărgească cu mii de ani ·cadrul istoriei patriei. 

Am rvăzurt, oum datorită 1lui, m pa11te, in timplllil. Vlieţii sau �mediat 
după dispariţia sa, a putut fi asigurat iÎnvăţămîntul antiohităţii în uni
vel"sităţile noastre. 

El a organizat munca ştiinţifică în Muzeul naţional de anti.chităţi, 
făcînd din această veche instituţie de •cultură un institut de cercetări ştiin
ţifice, în .adevăr.atul 1Î.nţeJles a:I cuvintului. 

Eli a fondat primele publicaţii arheologice româneşti de mare .ci.rcu
laţie mondială. 

In sfîrşit, .şi acesta nu este cel mai mic merit al său, .Ja insistenta 
r.a şi cu sprijinul lui Ni.oolae Iorga, s-a înfiinţat Şcoala •română din Roma. 
instituţie ·În care au !beneficiat de 1talentrul său organizatoric mai multe 
serii dintre cei mai de seamă arheologi ai noştri. 

Dar mai !presus de toate, şi o •spun aceasta ca fost elev al lui cu riscul 
de a părea pr·ezumţios, meritrul său cel mai mare este de a fi fost un 
creator .de şcoală. 

Terminînd, aş vrea ca această prezentare să fie încă un omagiu adus 
memoriei sale, aşa !CUm au fost contribuţiile pe care le-am menţionat la în
ceputul lucrării. 

Aş Vlfea însă, 10a .Ja 1acesooa să .adaug omagillll pe care îl consider cel 
mai ·Înalt, acela adus la moartea celui mai mare arheolog român de cel mai 
mare istoric al nostru, reamintind ruvintele .pe care le scria Nicolae Iorga 
acum mai bme de 40 de ani : 

"Prin dispariţia lui Vasile Pârvan cultura românească sufere una 
din cele mai grele pierderi, mai mult decît aceasta : una ireparabilă. Nu 
se va găsi nimeni care să unească darurile cele mari adunate în cel care 
aşa de răpede părăseşte o glorioasă carieră : cunoştinţi arheologice şi isto
rice de o imensă bogăţie, o rîvnă nesfîrşită alături de cea mai sistematică 
muncă, grija de cel mai neînsemnat detaliu alături de îndrăzneala c-elor 
mai înalte ipoteze" .  

"Toale făceau din e l  un  arheolog privit ca egalul oricui ; 1n străină
tatea cea mai cultă, înfăţişează mai cu autoritate acest domeniu. Dar, inau
gurînd şi conducînd cu un prestigiu atît de incontestabil o eră nouă în 
istoria veche şi preistoria ţărilor noastre, el era încă mai mult. T alemtele lui 
de organizator erau excepţionale. Dovadă, cele două frumoase publicaţii 
periodice pe care le-a dăruit ştiinţei mondiale. Dovadă, mai ales, crearea 
unui învăţămînt al arheologiei din care a ieşit o întreagă pleiadă de tineri 
erudiţi cu care orice naţie s-ar putea mîndri" 20• 

zo N. Iorga, V. Pârvan, în Pagini alese, Bucureşti, 1965, p. 70. 
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AŞEZAREA GETICĂ DE LA TINOSUL 
Prof. univ. dr. doc. RADU VULPE 

La 1 5  km sud de oraşul Ploieşti, nu d eparte de gara Prahova de pe 
linia ferată Bucureşti-Ploieşti, se află, pe un ieşind al rî.pii de pe malul 
stîng al riului Prahova, •În faţa satului Tinosul, resturile unei importante 
aşezări antice. Locul constituie, prin poziţia sa dominantă, un punct trigono
metrk de prima .categorie. Deasupra sa a fo5t construită, în vremea noastră, 
o sohelă geodezică pe care călătorul bucureştean ce se îndăeaptă spre 
Ploieşti o poate vedea din tren, pe partea stîngă. 

Aşezarea, ocupînd o suprafaţă de mai puţin de un sfert de he-ctar, 
este 1nmnjurată din trei părţi de lipi ahrupte, iar dinspre a patra e despăr
ţită de restul terenului printr-un 'Şanţ cu val, pe care locuitorii antici I-au 
.constr-uit ca mij loc de apărare. Rîpile se datoresc eroziunilor •pe .care şi azi 
apele Prahovei în unire cu scurgerile ploilor de produc ·În lutul roşcat al 
locului . Ţirund seama de progresul acestor sur.pări 1n cursul celor două
zeci de veacuri ce au trecut de atunci, d:rebuie să deducem .că suprafaţa 
aşezării a fost mult mai întinsă în antichitate decît azi. Daocă ne-am în
chipui-o numai de două ori mai ma.re şi încă ·n-am ris-ca să greşim decît 
prin exces de prudenţă. 

Aşezarea de la Tinosul a atras cercetările încă de la începutul activi
tăţii a.J'heologice din ţara no·astră. Hamicul pionier a•l arheologiei româneşti, 
poetul progresist Cezar Bolliac, a publicat 001 anul 1 869 note sumare despre 
rezultatele unor sondaje pe care le-a executat acolo. Dar •după acest început 
a tr·ecut multă vreme fără .ca lucrările să fi fost .reluate. Albia în 1 924 
Vas1le Pârvan, căruia ştiinţa deSipre antioohităţile patriei îi datoreşte atîtea 
din prog·resele sale de-cisive, a luat iniţiativa de a începe ·Ia Tinosul o 
explorare sistematică. Săpăturile au foSJt efectuate Chiar în acel an sub con
ducerea mea şi a Ecaterinei 'l>unăreanu-Vulpe. Am săpat în total o su
prafaţă de 731  m.p., în care intră cîteva secţillilli perpendiculare pe val 
şi mai multe tranşee şi parcele deschise în mij locul staţiunii şi pe marginile 
dinspre dpi. 

Am publicat rezultatele săpăturilor noastre, în limba franceză, in 
primul volum din periodicul arheologic "Dacia" 1 •  O bună parte din aceste 

1 R. şi Ee. Vulpe, Les fouilles de Tinosul, în .Dacia", 1, 1924, p. 1 66-223. Mai 
de curînd, am dat o expunere succintă asupra acestei staţiuni în broşura Aşezări getice 
din Muntenia, Bucureşti, 1966 (ed . • Meridiane", seria .Monumentele patriei") , p. 47-51.  
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rezultate aru fost valorificate istoric şi de Vasile Pârvan, în Getica 2• Pe de 
altă parte, memoriul apărut în "Dacia" a fă.cut cunoscută aşezarea de la 
Tinosul speciali�tilor străini, care o citează adesea in luGrările lor referi
toare la epoca a doua a fierului. In Encidopedia de arheologie prdstorică 
a lui Ebert, s-a prevăzut un articol special pentru Tinosul, .datorit lui 
G. Wiloke, care consideră staţiunea .de aci ca una din cele importante 3• 
ln Jiteratura de specialitate din ţara noastră, a1ceastă .statiune s-a rbucurat 
de asemenea de .atenţia cuvenită, •prOiblemele sale fiind discutate sub dife
rite aspecte. 

Oînd am fămt cercetările noastre din 1924, Ti:nosul era, după Piscul 
Crăsanilor 4, a doua staţiune getică din &ornânia care intra într-un plan 
de explorare metodică. Anheologia românească referitoa·re la epocile orîn
duirii comunei primitive se afla albia la primele ei realizări pe baza unor 
concepţii ştiinţifice moderne. De atunci s-au •scurs peste patru decenii 
în cursul cărora, pe temeliile puse de Ion Andrieşescu •Şi Vasile Pârvan, 
s-a ·dezvoltat o activitate arheologi.că .asiduă, culminînd cu ritmul intens şi 
cu rezul·tatele impunătoare de azi. Es•te firesc ca, în lumina progreselor 
realizate in .aoest i·Iliberv.al, unele dim •interpfletăJdJ,e şi •consideraţi�le expuse 
în raportul din primul vo'lum al revistei "Dacia" să fie suoceptibile de re
vizuiri. Ln mersul anevoios al cercetării ştiinţifice este totdeauna necesară o 
privire ·inapoi, spre .a măsura drumul opar.ours. In sensul unei asemmea 
confruntări cu stadiul actual al problemelor respective, facem aci o scurtă 
expunere a principalelor rezultate ale săpăturilor executate în 1924 la 
Tinosul. 

Stra•tul ro resturi de viaţă omenească din staţiunea de acolo pre
zintă o grosime modestă, între 0,60- l ,  1 O m. La .bază, imediat deasupra pă
mîntului sănătos constituirt din loess, se întinde o pătură subţire de 0,20 m, 
care conţine fărlmături rare de cărbune, de pămînt ars -şi cioburi apar
ţinmd ·Gu1turii Monteoru din epoca bronzului. Restul S!bratUJlui, pînă la 
pătura vegetală de la suprafaţa terenului, conţine urmele bogate ale unei 
aşezări din epoca a doua a fierului : ohirpi•ci arşi, cenuşă, cărbuni, pietriş, 
oase şi multe fragmente de vase ceramice. Printre aces.te vestigii, numai 
într-un singur loc s-au .găsit două vase de factură celtică, din epoca 
Latene II (numită astfel după <Staţiunea La T ene din Elveţia). încolo, 
toată aşezarea din �poca a doua a fierului aparţine vremii de înflorire a 
culturii getice din Latene III. Stratul reprezentînd această vreme este cel 
mai Garacteristic pentru staţiunea de la Tinosul. 

Im stadiul slabelor posibilităţi de comparaţie de •care dispuneam 
în 1924, ·fug1mentele ·ceramice ·din pătura inferioară, Garacterizate prin torţi 
simple, prin proeminenţe plate, caneluri şi incizii întrerupte, au fost numi•te 
de noi "eneoli·tice",  in s·ensul unei tranziţii de la neolitic la epoca bron-

2 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, passim (cf. indkele, la p. 836-837). 
3 G. Wilke, Tinosul, în M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, s.v. 
4 1. Andrieşesru, Piscul Crăsani, Bucureşti, 1923 (tn "Academia Română : Memo

riile sectiunii istorice" ,  ser. III, tom. III, mem. 1). 
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zului 5• Azi, dnd este sigur că acele cioburi caracterizează cultura Monteoru, 
o asemenea denumire apare <:a improprie. Datarea lor la mij locul epocii 
bronzului este neîndoielnică. Prrin stratul său inferior, aşezarea de la 
Tinosul reprezi.ntă unul din punctele cele mai vestice ale ariei de răspîn
dire a culturii Monteoru, care se întinde dealungul poalelor Carpaţilor, 
de la rîul Prahova rpînă în mij locul Moldovei. Resturirle ac�tei culturi 
nu s-au întîlnit in să.păturile noas-tre decît într-o proporţie redusă. Faptul 
trebuie explicat prin micşorarea suprafeţei staţiunii în decursul timpului. 
Centrul de li.ntensi.hate al aşezării din epoaa bronzului rse .afLa, fireşte, către 
vîrful promontOTiului, în :partea care a fost complet distrusă de eroziuni. 
Ceea ce putem ·COnsta•ta azi rdin aoea vreme reprezintă numai o zonă de 
margine, cu urme slabe de rloouire. 

Acelaşi rfapt trebuie avut în vedere şi pentru a explica apariţia izolată 
a urmelor din epoca Latene II qn săpăturile noascre. Dar cu atît mai im
portantă apare aşezarea din epoca Latene I I I ,  dad, chiar după distrugere a  
părţii rSale de iJlltensă locuire, dinspre apa Pra.hovei, resturile sale s e  găsesc 
atît ·de continue şi de dese peste toată suprafaţa periferică rămasă. 

Pr-intn: attste resllluri .din Laitene I I I ,  1looul rcel mai însemnat ·�1 deţine 
ceramica, în rcare se rdisting patru categorii : două de tfihnică primitivă, iar 
două de tehnică superioară. Dintre categoriile de vase de tehnică primitivă, 
loonate cu mJna. 1ma este .caruocterizată prin oale şi •ceşti-opaiţe pomase, 
confecţionate rudimentar şi ornate cu proeminente şi brîuri rin relief. 
iar alta prin oale bitronconice, prin vase-fructiere cu ,picior şi prin stră
chini largi, cu to.rţi dispuse orizontal, modelate ·CU îngrijire rşi prezentînd un 
lustru negru ori .roşiatic. Dintre cele două categorii .de vase de tehnică su
perioară, una conrStă din recipiente denistice de import, în special din 
amfore, iar cealaltă din vase cenuşii de forme foarte variate : căni, ceşti, 
stră.ch.mi, patere, uroiioare, rchin�puro, Vlase-fruatÎrel1e rCU rpkior, rlucrate rCU multă 
îndem�nare de olarii geţi şi ornate cu valuri incise ori cu linii drepte şi 
ondulate, lustruite. P.rintre numeroasele  fragmente de amfore · greceşti de' 
import figurea.ză şi o mănuşă cu :stampi·la astynom:ului Phainippos dintr-o 
cetate elenică din nordul Mării Negr·e, poate din Olbia. 

Cele patru categorii ceramice sînt ·caracteristice pentru cultura getică 
din epoca Latene III. Ele s-au .constatat în toate staţiunile d�n această 
epocă exp.lorate pînă acum, de ex. la Piscul Crăsanilor, la Poiana, Calu, 
Zimnicea, Popeşti, Sighişoara, Pecica, Gră·diştea Muncelului. lnsă asociaţi.a 
lor completă nu ţine dooît în cursul ultimelor două secole �:naintea erei 
noasbre. 1n sec. I eJII.., rcel13111l'Îica �ngrij1iltă de tehnică primitilvă, cu lustru 
negru, dispare. Este ceea ce s-a putut observa rpe deplin la Poiana, unde, 
straturile cele mai noi, datînd rdin .acest secol, nu conţin decît cera:rnica 
celorlalrte trei categorii 6• 

5 .R. şi Ee. Vulpe, în .Dacia", 1, 1924, p. 190-1911. Profit de acest prilej pentru• 
a atrage atentia că printre fragmentele ceramice ilustrate in memoriul nostru din 1924 
s-au strecurat două cioburi neolitice, care nu provin de la Tinosul : e vorba de p. 192, 
fig. 20 (ciobul cu serii de alveole de la stinga in mijloc) şi de :p. 199, fig. 26 (al doilea. 
ciob de sus din stînga, prezentind o proeminentă bifurcată). 

8 R. şi Ee. Vulpe, Les fouilles de Poiana : campagne de 1927, in .Dacia", III-IV, 
1927-19112, p. 288 ; R. Vulpe, în .Studii şi cercetări de istorie veche", Il, 1951, nr. 1 ,  
p.  189 ; I II ,  1952, p. 1911. 
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P'tihtre elementele cerau1ioe de :tehnică su-perioară de la Tino'sul sînt 
de :Femarcat un v.îrf de capac modelat î.n forma ulmi c·ap de· vultur, de un 
tip foarte des întilni·t la Popeşti 7, mai multe fragmente · d'e chiupuri mari 
( do'lia), de felul acelora găsite în aceiaşi •staţi'une · de pe· A,rgeş, cîteva văsdo��e 

V 
t:enuşii. în miniatură ieprezentî�� de sigur •sirtmla-cre v�tive . . Ci�dat 

e�te ca la Tinosul n-am dat peste niCI un fragment de cura ·dehana cu 
figt.i:ri în •relief, atft de frecv·ente în toate celelaLte .Staţiun getice şi cu 
deo�ebire -la Popeşti. · 

· In afară de vase, cehimica getică de la Tinosul dte- reprezentată prin 
numeroase fusaiole (pntsnele), prin piramide de lut, prin lustruitoare de 
vase, . prin mărgde, prin cîteva simulacre de fonmă . umană foarte rudi
mentare, servind in scQpuri magice. De asemenea \S-au găsit aci, ca în 
toate .Staţiunile getice, -ciobuti de vase rotunj-ite şi uneori' găurite, de o 
înt�ebuinţare ·Încă necunoscută. Au fost · folosite, · poate, ca fişe pentru 
socoteli ori -ca ostraka pentru vot -î-n deliberările forurilor gehtilice şi tribale. 

· Ca obiect de pi-atră avem un fragment de lamă de .gresit' silicioasă, 
aparţinînd poate fazei Monteoru, mai mul.te fragmente ,de rîşriiţ,ţ r9tative 
şi_ cîteva ,gresii pentru as-cuţit. Două bucăţi de ,gresie iri fi>rmă <le ciocane, 
cu 'gaură ÎIIlcepută şi neterniinată, pe care le-aim găsit în 'săpăturile noastre, 
apa,rţin probaibil �tratului de la lhază, din epoca bronzului. . 

·. · Am con\Statat -şi muHe fragmente de vase fine de sticlă, unele in
colqr·e, tranaparente, iar <Jele mai multe aLbastre 'închiiS cu' 'vifi.e albe. Cîteva 
sîQţ· !ffiUl;tkolore : v-ţrde, ga1ben, ro.şu, negru. Vas-ele respectiVe, de mici 
dimensiuni, au servit, de sigur, ca recipiente pentru parfumuri importate 
diljl ţările elenistice. Av.em şi două măl1gele de slţclă, un� sferică �i alta 
ovoi·dală, colorate în verde, alb şi ga�ben. .· 

· ' · · 

.. Obiectele de metal •descoperite la Tinosul, destul de numeroase, ,aparţin 
exdusi.v stratului Lattme III .  In să.păturile noastre n-am co�taJtat - nîmic 
de ·aur, dar .am dat peste un obiect de argint : este ar-cul unei · fibule în 
fornnă de linguriţă, ap'arţinînd unei variante caracteristic getice a tipului 
Nauheim, din preaj ma -înoeputului erei noastre 8. In rest, • metalul pe care 
l-am găsit este reprezentat prin 37 obiecte de bronz şi 32 de fier. 

Printre ·obiectele de ·bronz sint de menţionat în primul rînd două mo
nede, dintre ca•re una grecească, în parte ştearsă, a fost identificată ca re
prezentînd un tn1obol maoedonean 9• Geaialtă monedă este o medalie im
perială romană bătută de wmpăratul Claudius, ·CU efigia Agrippinei 10• Avem 
apoi 12 Jihule înibregi şi f,ragmootare, tpri.ntre .i::are IUilJa de .t1p trac din 
sec. 111�1 1  î.e.n., una aparţinî111d unei variante tîrzii a tipului Latene I I I ,  
iar două, •CU nod pe arc .şi ou 1buton in vîrf, reprezentînd · un tip provincial 
roman di.n 5ec. 1 e.n . .In 1aceeaşi tCaltegorie menţionăm două bmşe rotunde, 

7 R. Vulpe, în "Studii· şi cercetări de istorie veche", VI, 1955, nr. 1-2, p. 253 
şi fig. 21,6. 

8 Asupra acestui ttp şi • asupra denumirii de .Nauheim", cf., recerlt, O. Floca, 
Contributii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti, 1956; p. 31--.32. 

8 B. Mitroa, în "Ephemeris Dacoromana", X, 1 945, ·p. 40. 10 R. şi Ee. Vulpe, în "Dacia", 1, 1924, pp. 186, 1 89. 213, 222. Moneda este datată 
de M. Macrea-1. Beroiu, în "Apulum", 1, 1939-1942, p. 199, nota' 30, în anul 41 e.n. 
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de caracter roman : uma în formă de disc plin, iar cealaltă în .formă d.:: 
roată cu patru .spiţe, ambele databile în sec. I-II  e.n. 

O :piesă deosebi,tă .în recolta noastră arheologică de la Tinosul este 
un vas-candelabru de bronz, de import g11eco-italic, bogat decorat cu incizii 
reprezentînd pene imbricate, data:t în sec. 1 e.n. In antichitate vasul se 
afla în vîrful unei coloane sUJbţiri -şi �nalte, pe care n-am găsit-o. 

Celelalte obiecte de bronz descoperite de noi •constau din dteva frag
mente de oglinzi (dintre care unul avea lipită o !bucată de pînză carbo
nizată), mai rriulte pandantive, garnitura unei teci de spadă, cîteva verigi 
de S>Îrnnă, un fragment de brăţară, un cui, un ac, o tortiţă de capac de vas 
şi cîteva fragmente fără î.nsffillnătate. 

Printre obiectele de fier av·ffill o fibulă de tip provincial roman din 
sec. 1 e.n., opt cuţitaşe, un mic vîrf .de lance, două vîrfuri de săgeţi, o 
undiţă, o închiză!toare pentru ruşă, cîteva cuie, o piesă de zăbală, două 
fragmente de scoabe unghiulare şi numeroase bucăţi de fier brut. Două 
obiecte : um fier de plug şi o bară de fier cu două găuri 'la mijloc, de a 
căror veohime ne îndoiam în 1924, s-au dovedit, prin analogie cu de'Scope
ririle ulterioare din alte staţiuni geti·ce, sigur antice. 

In zona din interiorul staţiunii am constatat numeroase gropi pline 
cu cenuşă, resturi de vebre, cărimni, oase de bucătărie, cioburi de vase. 
ln unele din ele am găsit şi obiecte de metal, cum este cazul cu moneda 
menţionată a Agrippinei, precum şi un fragment de rîşniţă, mărgele de 
sticlă, diverse cuie de fier, cîteva fibule etc. Din aceste gropi numai două 
se referă la stratul epocii bronzului, restul aparţin epocii Latene I I I .  
La început, cînd nu aveam ca dernent de comparaţie la  noi în ţară decît 
gropile similare constatate la Piscul Crăsanilor şi interpretate de predece
sorii noştri Vasil·e Pârvan .şi Ion Andrieşescu 1drept morminte de incine
raţie 1 1, am dat şi noi grop�lO!l' de ,La Tim.osul aoeoaşi interpretare 12. Ulte
rior, însă, pe măJsură -ce aria de explorări s-a dezvol-tat şi cînd s-a dovedit 
că asffillenea gropi sînt deosebit de frecvente în toate staţiunile cul•turii 
getice, de ex. la Poiana, la Zimnioea, la Calu, Ja Popeşti, la Tariverdi etc., 
şi că nu conţin r·eSituri de oserninte omene.şti, li s-a căutat o altă semnifi
caţie. Unii c·ercetători le-au considerat ca gropi făcute pentru SJtrîngerea 
gunoaielor, părere pe care o coosiderăm din capul locului caducă. La un 
moment noi am avut tendinţa de a le atribui un rol religios, ca depozite 
de resturi de ruij>eţe ·sacre, m Iegătură •CU .oultuJ vetTei sau cu diverse sacri
ficii 13• Fără a ·renunţa ·cu totul Ja aooastă interp11eta.re, •care în unele ·cazuri 
pare evidemă, credffill, de acord cu majoritatea cercetătorilor, că gropile 
respectiVle erau destinate �n cea mai mare parte să servească drept depozite 
de grîne 14. Interpretarea este în anmonie şi cu izvoarele literare antice, car·e 
- --- - ----

11 1. Andrieşescu, Piscul Crăsani, p. 27 şi urm. ; V. Pârvan, Getica, pp. 182 şi 800. 
12 R. şi Ee. Vulpe, în "Dacia", 1, 1924, p. 187-190. Contra acestei interpretări s-a 

ridicat L Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumiinien, în .22. Bericht cler 
romisch-germanischen Kommission 1 933", p. 1 68. 

13 R. Vulpe, în "Dacia", VII-VIII, 1937-1940, p. 24 ; idem, în "Studii şi cer
cetări de istorie veche", 1, 1950, nr. 1 ,  p. 50 ; Il, 1 951 ,  nr. 1 ,  p. 196-197 ; III, 1952, 
p. 194 ; V, 1954, nr. 1-2, p. 104 ; idem, în "Materiale arheologice privind istoria veche a 
R.P.R.", 1, 1953, pp. 249 şi 250-252. 

14 R. Vulpe, în "Studii şi cercetări de istorie veche", VI, 1955, nr. 1 -2, p. 245-247 .  
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vol'1besc de frecvenţa unor asemenea depozÎite sub forma de gropi (siri) la 
populaţiile trace, din ca!Te făceau parte şi geto-dacii. Conţinutul lor îo 
cenuşă ·şi resturi de vetre, amesreoote cu diverse alte elemente de aruncătură, 
ca oase !Şi cioburi .de v•ase, se explkă .pr�n nevoia .de-a as�gura g11î.ndor 
un minimum de s�guranţă împotriva şoarecilor şi a infiJ.traţiilor de ume
zeală, cenuşa reprezentînd un obsta!col destul de eficace din acest punct de 
vedere. In acest mod averrn a intelege şi ştirea lui Tacit 15, care, vorbind 
despre locuin�ele ve·chilor germani - oarecum în acelaşi stadiu de progres 
cu .geţii -, sprmea că grînele lor erau îngropate în "gunoaie " .  Cît despre 
gropile de caracter ritual, le putem identifica numai în cazurile cînd conţin 
vase întregi şi obiecte care n-ar fi putut fi azvîrlite la gunoi ori pierdute 
involuntar, sau în cazurile oînd C{)nţin o stratificaţie ordonată, reprezentînd 
îng.roparea unitară a unui conţinut de vatră. La Tinosul am putea da o 
asemenea interpretare gTopii eta din săpătura H 10. Restul gmpilor de acolo 
trebuie să fie comiderate ca d·epozite de grine. De morminte nu ar mai 
putea fi vorba. Mormintele locuitorilor Cl!tinici de la Tinosul rămîn a fi 
căuta�e ca şi la Poiana, Ia Po.peşti etc., în afara cetăţii. t} a'ltă problemă importantă 'pusă de săpăturile noastre de la Tinosul 
o .constitui•e aceea a fortificaţiei. Secţiunile pe care le-am tTas în 1 924 
prin val, dintre care una prelungindu-•se •Şi deacurmezişul şanţului .alăturat, 
ne-au ară:taJt că această f.ortitfi.oaţie a fost construită după dispariţia celei 
mai vechi aşezări, din epoca bronzului. Mai întîi a fost săpat şanţul, iar 
pămîntul soos a fost depus alătruri, pe rnargiiil'ea dinspre interiorul sta
ţiunii, •ridiaîndu-rse astfel valul. La baza valului se află stratul aşezării de 
caracter Monteoru, cu părrn.înrt negru, cenuşă, bucăţi de pămînt ars, oase, 
ciolburi. Deasupra s-a rconstitui t valul rPrin adunarea unei ma•se de lut scos 
ditn şanţ. Pre alocuri, ilurtul, spre a că.păta mai multă consistenţă, a :fost 
amestecat cu pPUndiş adus din albia Praihovei. In lut au fost î.nfipţi parii 
unei paiHSiade •caJre se 1năll�a .deasupna valuLui ;şi ·Care era lipi.tă ·cu .chirpici 
masiv, frămîntat şi amestecat cu ;paie. La un moment, cu prilejul unui 
răliboi nefericit, palisaJda a fost inoendi.a:tă. Fărîmiturile ·ohirpiciului ars, 
înroşit tare ·Şi păstrînd urmele parilor, au format pe coama valului un 
strat gros care se 01bservă pe toată lungimea fortificaţiei. Peste acest strat 
s-au depus ulterior resturile aJşezării geti<:e din Latene 111 .  

Din această descriere rezultă că fortificaţia de la TinoSI\Jl a fost 
efectuată •Între epocile celor două pături principale care alcătuiesc strati
grafia staţiunii. Mai nouă deaît v·remea .culturii Monteoru din epoca bron
zului, ·este sigur mai vedhe tdeoîrt epoca Latene I I I .  Nu am mai putea 
susţine ca probabilă ipoteza, spre .care înclinam în 1924, după care şanţul 
cu v.al1..1ll ar �i fost ,oonstru�t ·de prirn•ri docuoirt:ori ai .aşezării puţin timp dujpă 
ce ocupaseră aoeastă poziţie 17• Ar fi trebuit, într-un a'Semenea caz, ca noi 
să fi dat peste un stmt cu resturi din epoca !bronzului, orioît de subţire, şi 
deasupra valului. Pe de altă parte, în stPUotura aoestuia nu 1s-a descoperit 
nici urn element .referitor la epoca a doua a fi.enului. Faţă de aceste consta
tări, data fortifkaţiei de la Tinosul rărnfine o problemă încă deschisă.. 

26 

t5 Tacit, Germania, 1 6. 
1 8 R. şi Ee. Vulpe, în "Dacia", 1, 1924, p. 186-187 şi fig. 1 6. 
17 Ibidem, p. 1 78. 
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Pentru a atribui această fortificaţie singurei epoci intermediare coootatate 
în săpăturile noastre, epoca La.tene II,  nu avem nici o indicaţie, deşi în 
principiu lucrul n-ar putea fi exclus. ln ni·ci una din numeroasele excavaţii 
pe care le-am fă·out pe val, fie în secţiune, fie longitudina'l, nu am găsit 
nici cel mai neînsemnat element care să ·se refere la această v.reme. De 
altfel, după cum am arătat, chiar în interiorul staţiunii ·epoca Latene Il 
nu este reprezentată decÎ't prin două vase izolate, de caracter celtic. Cît 
despre pr�ma epocă a fierului, numită HaHstatt (după o staţiune din 
Alpii austrieci). atestată la baza multor aşezări •getice dm tara noastră. 
aci li'Pseşte cu desăvl.rşire. Aşa dar nu am putea atribui acestei epoci forti
ficaţia explorată de noi nici măcar sulb fonma de ipoteză. Problema datei 
valului de la Tinos.ul cere noi săoălturi, care, prin observaţiile noi ce ar 
prilejui, a r  rputea aduce lumini decisive. 

Cetăţuia din faţa satului TinosUil a fost preferată de looui•torii aJl/tici 
ai ţării noastre ca loc de aşeza.re, din cauza condiţiilor favoralbile pe care 
le prezenta din punot de vedere strategic şi economic. Situată în marginea 
de .nord a CîJIDpiei Române, pe vaJ.ea Prahovei, la intilnirea drumurilor 
care, venind de J.a sud �i de .]a est, dinspre Dunăre, coteau aci spre trecă
torile Carpaţilor, avîilld, apoi, p.rin caracterul •său ·de •promontoriu cu rîpi 
abrupte, o poziţie uşor de apărat. aflÎIIldu-se în apropi•erea ,principalelor mij
loace de trai pe care le ofereau văHe fertile şi .pădurile din apropiere, 
această cetăţuie ·se bucura de •toate însuşirile .ce se cereau unui centru de 
viaţă umană. 

Aoceste •Însu�i.ri au foSII: apreci.at·e încă din epoca bronzului, dar au 
foSit folos�te ou cea mai mare intensitate ·de .geţii ·din epoca a doua a fie
rului. Atunci .s-a dezvoltat aci un centru trilbal, prOibabil în legătură cu în
florirea polrtică şi economică reali·zată de neamurile getice tîn secolele 
I ll-1 'Î.·e.n.,  cliLrninînd cu epoca lui Burebista. Este v.remea dnd pă
trunderile ·civilizaţiei greceşti Î•n interioml tării noaSitre, pe calea comer
tului, at�ng o .remarcaibilă intensitate şi cînd legălturile daco-getilor cu 
lumea exterioară corespunid unor orientări foarte variate. Numai la Tinosul, 
cu prilejul săpă·turilor noastre, am putut identifitCa, În .aceeaşi vreme, ele
mente de prov.eni·entă pontică (eventua:l ollbiană), macedoneană (eventual 
şi bhasiană), greco-italică, g.reco-egeană, provincial . romană. Comerţul se 
făcea cu g.rÎIIle �i diverse materii prÎime, uneori �i ·cu sclavi, în s·ahimbul 
amforelor pline cu vinuri meridionaJ.e şi cu untdelemn, a vaselor de 1ux 
şi a div·erselor ,produse fine ale industriei greco-romane. 

Cultura getică, atestată om stratul principal de aci, se afla într-un 
stadiu înaintat 1 8• De la orinduirea gentilică în destrămare, intrată în faza 

18 Cu privire la cultura getică in gonerai, cf. V. Pârvan, Getica, p. 130-1 73, cu 
adaosuri'!e recente : M. Macrea, 1. Winckler, C . .Oaicoviciu etc., în voi. Studii . şi referate 
privind istoria României, Bucureşti, 1954, pp. 29-40, 81-19.3, şi discuţiile de la 
pp. 1839-1840, 1848-1850, 1857-1863, 187 1-1873, 1876-1 884, 1894-1900, 1905-1915, 
1936-1937, 1990-1995 (cf. şi "Studii", VIII, 1955, nr. 4, pp. 137-139, 142-157) ; 
C: Da.;icoviciu, in voi. Nouvelles etudes d'histoire presentees au X-e Congres des Sciences 
�mto�zques, Rome 1955, Bucureşti, 1955, p. 121-137 ; idem., in Studii şi cercetări de 
zstorze veche", VI, 1955, nr. 1-2, p. 47-60 ; R. Vulpe, în "Studii şi cercetări de istorie 
veche", nr. 1 1 955, nr. 1-2, p. 259-263 şi în "Dacia", n.s., I, 1957, p. 143-1 64 ; 
idem, Aşezări getice din Muntenia, pas!>im. 
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democraţiei militare, societatea getică se înidrepta, stih influenţa contadului 
asiduu cu civilizaţia greco-romană, spre producţia de t�p sclavagist. Schim
buril<e cu .grecii hecesitau o producţie sporită de grlne �i de materii prime, 
proprietatea individua!Iă începuse a-şi face 'loc printre supravieţuirile orîn
.dukii comunei primitive, moneda era din ce în ce mai preţuită de localnici 
.ca un mijloc comod de sdhimb şi de acumulare de valori, în hurgurile de 
tipul aceluia de Ia Tinosul înc-epuseră a se dezvolta meşteşugurile spe
-ciale, ca ceramica de tehnică superioară şi meta:lur.gia, ceea ce implica, 
pe l:îngă promovarea intereselor private, o divizilllile a muncii şi între
buinţarea mîi.nii de !lucru •a oolavUJLor. Diferenţieri ode clase existau, deci şi  
wntradicţii'le dintre de, iar statul luase fiinţă incă .dinainte de Burebista 
.şi va atinge forme din cele mai caracteristice în epoca lui Decebal. Uniu
nile de triburi daco-getice se îndhegaseră în formaţiuni •teritoriale fixe 
.şi durabile 19• 

Ca ·în toate aşezările getice, locuitorii de la Tinosul aveau ca prin
.cipal izvor de trai agri·cultura. Boabele de grîu •Şi mei care s-au găsit 
carbonizaJte printre 1re.Sturile de vetre, ca şi fragmentele de rîş.ni.ţe şi piesele 
de plug, ca şi gro-pile de gr'Îne ori cioburile de chiupuri mari, sînt indicii 
·categorice în această privinţă. Hrana era completată cu carnea animalelor 
domestice, ca vi·tele, oile, porcii, păsările, cu vînat şi cu peş.te. Locuinţele, 
ridicate la supra:faţa solului, erau construite cu pari de lemn şi cu chirpici, 
în felul caJselor rurale de azi. Urme de bordeie nu s-au găsit de loc Îln săpă
tudle noastre de la Tilllosul. La încheierea ihîrnelor se foloseau cuiele de 
fier .şi scoabele, iar uşile erau prinse cu ţîţîne şi închise cu cîrlige. Lumi
naJtul se obţinea cu opai·ţe cu grăsime, drept care erau folosite ceştile laflgi, 
de tehnică primitivă, poroase. Pentru îmbrăcămintea geţi'lor de la Tinosul 
nu avem indicii .directe. Bucăţi.ca de ştorfă ca11bonizată lipită de medalia 
Agrippi•nei,  menţionată mai oSUS, denotă o ţesătură simplă. Hainele erau 
prinse pe umăr cu fibule. Ţesutul era un meşteşug casnic curent, dacă 
ţinem seama de numărul important al fusaiolelor găsite. In ce prirveşte 
olăria, dacă vasele primitive paroase puteau forma obiectul unui meşteşug 
casmic, la îndemîna oricărui locuitor, pentru cerarnica de tehnică supe
rioară, care impunea o specializare minuţioasă, precum am arătat, trebuie 

.să admitem existenţa .unor ateliere dezV'Oltate. De asemenea pentru lucrul 
metalelor, ·Care se practica şi Ia Tinosul, precum reiese din fragmentele de 
fier !brut pe care le-am descoperit printre unele resturi de vetre. 

DuraJta aşezării getice din ultimul strat de la Tinosul poate fi consi-
derată intre •sec. I I I  Î.•em. şi sec. I e.n. V�a�sele de tip celtic din Latene II ,  

. ş i  triohol•ul macedonean şi fibula de tip trac indică sec. III î.e.n. pentru 
începutul aşezării. Majoritatea tipurilor de obiecte de epocă getid ·rezul
tate din săpăburile noastre se raportă la secolele 1 î.e.n. şi sec. I e.n. In ce 
priveşte data finală a a-şezării de la Tinosul, am înclinat, cu prilej ul con
cluziilor formulate de noi în 1924 20, să o punem în legătură cu expeditia 

19 O părere intru citv.a diferită se află la M. Macrea, in voi. Studii şi referate 
privind istoria României, 1, p. 141-143 şi la T. D. Zlatkovskaia, Uniunea de triburi 
getice sub conducerea lui Burebista, sec. 1 î.e.n., in "Vestnik drevnei istorii", 1955, nr. 2, 
p. 73-91 (tradus in .Analele româno-sov·ietice, Seria istorie", IX, 1955, nr. 5, p. 15-35. 

10 R. şi Ee. Vulpe, in .Dacia", 1, 1924, p. 222-223 . 
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lui Plautius Silvanus Aelianus, guvernatorul .roman al Moesiei pe la mijlocul 
secolul 1 ·e.n. 21, ÎID.keprinsă în teritoriile de la nord de Dunăre. Ne a:tră,gea 
coincidenţa aproximativă d intre acest eveniment şi data medaliei Agrippinei, 
găsită la Tinosul. 

Dar, precum s-a observat 22, expediţia lui Aelianus nu pare de loc să 
fi avut loc prin aceste regiuni, ci mult mai departe spre răsărit. Pe de altă 
parte faptul că moneda cu efigia Agrippinei este cel mai nou document 
datat care .a •apănut :in .săpătu.rile noasltre, nu obligă wa o datar.e ·strktă cînd 
e vorba de intervaluri de timp scurte. Oricînd este posibil ca straturile de 
la Tinosul să dea la lumină un document numismatic şi mai recent. De 
altfel, pe  baza materialului arheologic descoperit în  1924 trebuie să  ne  
gîndim la  o .dată mai tîrzie decît a acelei monede. Broşele circulare sus 
menţionate, de caracter provincial roman, sînt mai aproape de sec. II e.n. 
dedt de medalia Agrippinei. Am putea astfel să admitem, cu mulţi sorţi 
de probabilitate, că cetatea getică de la Tinosul şi-a prelungit o existenţă 
prospcră pînă în vremea războaielor lui Decebal cu Domiţian şi Traian. 
Abia atunci, ca urmare a unor evenimente istorice hotărîtoare pentru în
lregul teritoriu al ţării noastre, această aşezare 1şi va fi găsi.t ·sfîrşitul, 
odată cu libertatea majorităţii neamurilor geto-dace. Printre centrele ge
tice de la răsărit de Carpaţi, cetatea de la Tinosul a trebuit, astfel, să 
aibă o soartă asemănătoare cu a importantei cetăţui de la Poiana, pe Siret. 

ln orice caz, moneda Agrippinei şi toate celelalte obiecte databile 
în sec. 1 e.n., dovedesc că Tinosul, ca şi Poiana, n-a intrat în categoria 
aşezăriJ.or ;getice de cîmpie, ca Piscul Crăsanilor, Popeşti, Zimnicea, care, 
încă înfloritoare în sec. 1 î .e.n., au fost brusc părăsite la începutul erei 
noastre, pe timpul împăratului August 23, ca urmare a presiunii sîngeroase 
exercitate asupra geţilor de Aelius Catus. Acest guvernator al Moesiei de 
pri1n allltil 6 •eJn., 'pootru a garanta siguranţa graniţei pe .oaa-e de .ourînd 
imper.iul roman şi-o trealizase la Dllii1ăre, a ÎlnVlins în Jupte g.rele pe .g-eţii 
din Cîmpia Română, a departat 50.000 dintre ei în Moesia, iar pe ceilalţi 
i -a  împrăştiat, obligîndu-i să-şi părăsească aşezările de mai înainte 24. ln 
felul acesta a creat în faţa Dunării moesice o vastă zonă de protecţie, 
dproape golită de populaţie şi de aproape supraveghiată de forţele ro
mane. Faptul că cetăţi ca Tinosul şi Poiana au continuat să fie locuite şi 
după această dată este o dovadă că zona respectivă se oprea mai la sud, 
fără să atingă poalele Carpaţilor. In schimb, aceste cetăţi cruţate rămîneau 
în semi-dependenţă de romani, iar fortificaţiile lor trebuie să fi fost de
mantelate. Poate aşa s-ar explica incendierea palisadei de la Tinosul 
înainte de sfîrşitul total al aşezării. 

21 Asupra datei ex.pediţiei lui Plautius Aelianus, care trebuie să fi avut loc prin 
anul 62 e.n., iar nu în anul 52 cum afirmam noi în 1 9'24 pe baza lu.i V. Pârvan, cf., 
recent, D. M. Pippidi, în "Studii şi cercetări de istorie veche", VI, 1955, nr. 3-4, p. 370 : 
idem, Contribuţii la istoria veche a României, ed. 2, Bucureşti, 1967, p. 3 1 1 .  22 M .  Macrea - 1 .  Berciu, în "Apulum", I ,  1 939-1942, p. 1 98-199 ; cf. ş i  stu
diul nostru Les Gete1 de la rive gauche du Bas-Danube et les Romains, în .Dacia", n.s 
IV, 1960, p. 32 1-323. 23 R. Vulpe, în .Studii şi cercetări de istorie veche", VI, 1955, nr. 1-2, p. 263 
şi in "Dacia", loc. cit., p. 31 7-320. . 

· 

14 Cf. V. Pârvan, Getica, p. 94:..._95 ; R. yuJpe1 in .Dacia", loc. cit. 

www.cimec.ro



Aşezarea getică de la Tinosul a putut, prin urmare, să se dezvolte timp 
de un veac după dezastrul suratelor ei dinspre Dunăre, la marginea unei 
zone pacificate, străbătute cu înlesnire de negustorii greco-romani, iar 
uneori şi de patrulele militare trimise în cîte o razie. Cîtă vreme a fost 
pace, foloasele situaţiei au putut fi simţite de populaţia locală mai mult 
decît neaj unsurile, dar în timpul războaielor lui Decebal, această ·cetate 
getică trebuie să fi suferit mult. După înfrîngerea regelui dac şi după 
transformarea D::tciei în provincie rcmană, o cetate g-etică semi-autonomă, 
ca cea de la Tinosul, nu mai putea fi îngăduită sub nici o formă. Eva
cuarea ei definitivă devenea inevitabilă. 

De atunci promontoriu! de la Tinosul n-a mai servit ca vatră vreunei 
alte aşezări. Timp de două milenii, pînă azi, peste ·Stra.turile cu resturile 
vieţii getice de altădată, n-a existat decît iarbă de păşune şi abia în ulti
mul veac vreun mic lan cultivat de sătenii din apropiere. 

Cînd romanii au simţit nevoia să instituie o garnizoană militară 
pentru paza aceleeaşi regiuni de la cotitura unui drum important, pro
babil începînd chiar din vremea lui Domiţian, nu au folosit aria cetăţii 
getice părăsite forţat, ci au construit un centru ceva mai la nord, lîngă 
Tîrgşor. Acolo s-au descoperit cu prilejul săpăturilor recente, construcţii 
romane militare, cu cărămizi purtînd ştampila Legiunii XI Claudia de la 
Durostorum, din care provenea trupa respectivei garnizoane. 25 Multă vreme 
după Traian, Muntenia a continuat să facă parte din provincia Moesia 
Inferioară, 'Provinciei Dada rămînîndu-i nrumai ţinuturile din interioml 
Transilvaniei, din Oltenia şi din Banat. 

Numele antic al cetăţii de la Tinosul nu este cunoscut. Impresia de 
coincidenţă a poziţiei sale cu aceea a localităţii 'Tiason, între Carpaţi şi 
Dunăre, cam în mij1locul Mllllllteniei, pomeni·tă de ogeognafud Pltol•emeu, 
este atît de vagă, încît nu poate fi reţinută nici măcar ca bază a unei 
ipoteze. Cît despre aproximativa asemănare a numelui 'Tiason cu numele 
actual al satului de pe Prahova, nu e vorba decît de o aparenţă pur în
tîmplătoare. 'Tinosul, nume derivat din termenul comun de origine slavă 
tină (lut, noroi),  apare foarte des în toponimia românească şi nu poate fi 
apropiat în nici un fel de toponimicul antic menţionat. In legătură cu ce
tatea de la Tinosul, tot ce am putea .deduce din datele lui Ptolemeu - şi 
numai cu un prudent titlu de eventualitate - e numele Cotenses al tribului 
getic care trebuie să fi locuit în acest ţinut din nordul Cîmpiei Române. 

25 Comunicare inedită prezentată de N. 1. Simache şi Gh. Diaconu la Sesiunea 
ştiinţifică a muzeelor din România, Bucureşti, 7.11.1968. 
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PROBLEMA CASTRELOR ROMANE DE LA MĂLĂIEŞTI, 
DRAJNA DE SUS ŞI PIETROASA 

1 GR. FLORESCU 1 
(astrele romane din regiunea dealurilor de la nord de Ploieşti, anume 

de la Mălă:ieşti, Drajna .de Sus şi Pietroa�sa, au rămas o problemă a isto:ri.ei 
noastre, nerezolvată pînă în prezent decît sub formă de ipoteze. 

Tocilescu 1,  făcînd run •sondaj la Drajna de Sus şi descoperind mai 
multe ·cărămizi şi ţ�gle cu ştalllipilele legiunilor 1 ltalica, V -a Macedoni.ca, 
XI-a Olaudila şi a .cohortei de Cornmageni, em�te ,păJrerea că aJOeaJSită mulţime 
de trupe nu putea fi transportată aci decît în vederea unui război, şi anume 
cel marcomanic al lui M. Aureliu şi deci lagărul ar data din această vreme. 
Această opinie a lui Tocilesou a fost respinsă de Ritterling 2 după ·cum vom 
vedea ma:i j os, 1cu dreptate, <iar Pat·sch 3 C��probînd pe Rittef1Ding oede •că de
taşamentele legionare au fost trimise aci în urma unei răscoale în această 
regiune, ocuparea permanentă a lagărului fiind atribuită de el cohortei auxi
liare de Commageni. 

ln 1939-1940, Gh. �[�n 4 a executat săpături mai ample la Drajna 
de Sus. S-a putut constata că lagărul are formă dreptunghiulară cu· ai.îilen:
siunile 176 X 200 m, că există un singur strat de dărîmături cu cenuşe şi 
cărbuni şi că obiectele descoperite datează din primele decenii ale secolului 
al 11-lt:a, dată confirmată şi de monedele găsite, dintre care cele mai recente 
sînt din anul 116-117 e.n. 

ln 1954 5-a fă:cut un mâJc sonrdaj şi 1a Mălăieşti, unde colonelul C. Za
goriţ 5 constatase existenţa unui castru roman şi ;găsise ·şi o cărămi�cu 
ştampi,La J.egirunii :a V -a Macedoni,aa. Sondajul executa1t a confi,rmat cele 
spuse de col<OI1Je1ul Zagoriţ •Că, a:nume, 'caf.>hml e roman, dar ou incinta con
struită di'n hra7lde ·de părmnt (caespites) şi 'are un •singur sillrat de dărîmături, 
iar singureJe două monede .desooperite datează din 116-11 7 °. 

t AEM, XIV, 14, 15 .  
2 R. E.  XII ,  19 14, 1577 .  
1 Der Kampf um den Donauraum unler Domitian u. Trajan (Akad. der Wissen-

schaften in Wien, Sitzungsberichie, 2 1 7  Band, 1 Abhandlung), p. 1 84-185. 
4 Dacia XI-XII, p. 1 15 sqq. 
1 C. Zagor.iţ, Castrul roman de la Mălăiefii. 
' Studii şi cercetări de istorie veche, VI, 1955, p. 271  sqq. 
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La Pietroasa II1Jll S-alU fărut !Cercetări rpGnă m p rezent dar, din Îlnlforma
ţiile cules�::, ziduri se văd şi astăzi prin curţile locuitorilor satului, ceea ce 
însemnează că acest castru e construi•t din piatră ca şi cel de la Draj na. 

Acestea sînt singurele castre romane cunoscute pînă în prezent în re
giunea deluroasă a Munteniei 7• Cred însă că rcercetări mai amănunţite pe 
teren vor des·coperi şi altele, mai ales în spre est, către Mo1dova, 1pînă l a  
trecătoarea Oituz, dar, probabil, ş i  Sipre vest. 

întrebarea cînd au fost construite Şl în ce scop, n-a avut un răspuns 
plauzibil pînă acum şi în cele ce urmează voi arăta de ce răspunsurile date 
nu pot fi acceptate. 

Mai întÎl, în ceea ce priveşte pe Tocilescu, trebuie să recunoaştem că 
în parte el a văzut just, anume, că o asemenea îngrămădire de trupe - numai 
la Urajna sînt menţionate 3 legiuni şi o cohortă auxiliară - nu putea fi 
făcută decît în vederea unui război. Numai că el crede că acest război este 
cel marcomamc al lui M. Aureliu. Această identificare, respinsă de Ritter
ling şi Patsch (a se vedea mai sus) nu poate fi admisă, nu numai fiindcă p e  
baza monedelor descoperite castrele noastre ar data numai pînă în anul 1 1  i 
- ceea ce, după cum vom vedea mai jos, nu poate fi luată ca o dată sigură. 
ci .şi pent11u că în vederea acestui ră.z<boi nu era nevoie să se facă fortifica.ţii 
la sud de munţi cînd la nord erau destule lagăre militare, iar primejdia 
războiului marcomanic era la nordul provinciei Dacia. 

Patsoh nu di•scută data sta:bilirii .lagărului de la Drajtila de Sus - nu
mai acesta era cunoscut pe vremea lui - şi nici scopul pentru care a fos.t 
stabilit, ci face numai o deosebire între ocuparea permanentă a lagărului 
de Cnlwrs Commagenorum - azi, datorită descoperirii de către Gh. Stefan 
a unei drămÎ!zi .cu .ştampilă, ştim că este Cohors 1 Commagenorum - şi pre
zenţa celorlalte trupe legionare pe care o lămureşte ca fiind aduse pentru 
linişti-rea unei răscoale a localnicilor din regiunea respectivă. 

Explicaţia nu poate fi admisă, deoarece trupele aduse construiesc aceste 
lagăre - ·cărămizi .cu ştamp.ilă s�au găsilt şi J.a Dtrajna şi Ja Mălăi�ti - .ceea 
ce ar fi mai greu de admis, dacă veniseră pentru potolirea unei răscoale. 
Afară de asta, pînă acum se ştia că în noua provincie cucerită, pînă la 
moartea lui  Traian a fost linişte şi  numai în momentul cînd Traian a murit, 
provincia a fost turburată şi · înăuntru şi din afară. Dar în lagărele noastre 
am văzut că ultimele monede găsite datează tocmai din această vreme, ceea 
CI! însemnează că lagărele au fost distruse în această vreme, iar nu construite. 

Reţinem însă şi de la Patsch faptul că punctul de greutate în lămurirea 
problemei îl ·pune şi el tot pe îngrămădirea de trupe diferite în această 
regmne. 

Gh. Ştefan, în concluziile la raportul său a'supra săpăturilor de la 
Drajna de Sus 8 ,  ţinînd seama ·de descQperirile sale atît �n 'lagăr .cît şi  în 
aşezarea civilă, datate la începutul sec. I I  pînă la 1 1  i, şi luînd în consideraţie 

7 Săpăturile arheologice din campaniile de lucru ale anilor 1966-1967 au dat la 
iveală, la Tîrgşorul Vech·i, urmele unui nou castru roman, în care s-au identificat pţste 
1 00 cărămizi cu ştampila Legiunii a Xl-a Claudia Pia Fidelis. Amănunte în lucrarea 
"Castrul roman de la Tîrgşor", de Gh. Diaconu şi N. 1. Şimache. 

8 Dacia XI-XII, p. 140 sqq. 
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Ziduri din interiorul tcrmelor cutrului Legiunii a XI-a "Claudia Pia Fidelia" din Tirpor. 
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evenimentele desfăşurate în această parte - anume atacul dacilor şi sar
maţilor :În Moesia Lnferioară �n timpul primului război - crede că Traian 
i-a at.aoat abia tîntre 102-105, adică d'Uipă încheierea păcii cu Decebal. 

Fără îndoială că nici această opinie nu poate fi acceptată. Mai îndi, 
pentru că nu se poate admite că Traian a lăsat succesul său împotriva ataca
torilor neexploatat imediat şi l-a amînat pentru mai tîrziu, dînd astfel timp 
duşmanului ca să se refacă. 

Apoi, în 102 Traian încheie pace cu Decebal şi iarăşi nu putem admite 
că Traian a violat tratatul de pace atacînd pe daci în flanc. Se ştie azi că 
tratatul a fost violat de Decebal, iar nu de Traian. 

Constatăm deci că cele trei soluţii propuse sînt defectuoase, ceea ce 
reiese şi din faptul că sînt total deosebite între ele. Un singur fapt au comun, 
anume, îngrămădirea de trupe, care presupune o acţiune militară şi care 
merită să fie reţinut, pentru încercarea ce rămîne să facem acum de a găsi 
o soluţie problemei care să fie în concordanţă atît cu documentele descoperite 
pină .în ,pre2lellt 1ott !Şi w dogica desfă!Şurării :eve.nimel[lltelor în v.remea res
pectivă. 

Nici un document nou n-a fost descoperit pînă în prezent pentru a pre
·Ciza momentul construirii şi scopul lor. 

Documentele noastre ne arată că lagărele au fost construite în timpul 
dintre 101-1 1 7, mari. just 'Înainte de 1 1 7 ,  •căci monedele aftlate în 1stmarul de 
dărîmături şi cenuşe datează din 1 16-1 1 7 . Deci la această dată, adică 1 1 7 ,  
lagărele au .fost distruse. 

Fapbuil apoi d ş:tarrnphl·ele pe cărăm·iZ'i !Şi ţig1le menţionează 1trei degiuni 
·şi o cohortă auxiliară, care şi constrmesc aci, ne duce la concluzia că ele au 
fost concentrate în vederea unei acţiuni militare. Dar în acest timp, înainte 
de 1 1 7, singurele acţiuni militare serioase au fost războaiele lui Traian cu 
dacii şi, anume, primul război este cel :mai indicat să reclame o astfel de 
actiune militară romană în partea de la nordul Dunării de Jos, cu scopul atît 
·de a sparge blocul pe care-I făcuseră dacii cu barbarii de la răsărit, în primul 
rînd cu roxolanii, cît şi de a slăbi rezistenţa dacilor în vest, la Tapae, în 
valea Bistrei. 

Ocazia acestei acţiuni romane a fost dată de însuşi Decebal. Acesta, ca 
.să slăbească forţa atacului roman la Tapae, atît de aproape de Sarmizegetusa, 
reşedinţa regelui, şi poate chiar cu scopul de a distruge total pe agresori şi 
a îndepărta astfel orice alt atac împotriva lui, a pus la cale o mare invazie 
de daci şi rox:ol3lllli ân Moesia lnfer.ioară. Că .această acţiune ,a fost foarte 
serioasă se vede şi din aceea că armata provinciei n-a putut face faţă şi a 
trebuit să vină însuşi împăratul de pe frontul de vest, cu trupe noi, îmbarcate 
pe vase, pe Dunăre în jos. C. Patsch, în lucrarea citată mai sus (p. 66-70) 
analizează amănunţit cu multă perspicacitate acest eveniment, scoţîndu-i în 
evidenţă importanţa şi datîndu-1 în toamna anului 101 ,  spre deosebire de 
Cichorius, care-I datează în iarna anului 101-102. 

Intervenţia împăratului cu trupele noi aduse de el a fost hotărîtoare 
pentru aducerea victoriei de part.ea armatei .romane. Două .lupte au avut 
loc - una cu roxolanii şi cealaltă cu dacii - care sînt reprezentate şi pe 
coloana traiană (Cichorius, Die Relief:s des Trajans:săule, taibll . XXXVII şi 
XXXVIII) .  Şi unii şi alţii sînt Învinşi şi aruncaţi peste Dunăre. 
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Fără îndoială însă că Traian nu s-a mulţumit numai cu atît, ci, avînd 
în vedere scopul Lui principal care era Învingerea lui Decebal, i s-a impus 
de la sine, ca un mijloc eficace în atingerea acestui scop, exploatarea pînă 
la capăt a victoriei obţinute. Două lucruri putea să obţină prin exploatarea 
acestei v�ctorii : 1 )  ·spang'<:rea alianţei .dacilor ou roxiOLa.Jlli'i, şi 2) descongestio
narea frontului de aa ·apus - din iBanat, şi cltiar înceJICuirea lui Decebal. Deci 
urmărirea cetelor de daci şi roxolani şi peste Dunăre era o acţiune care se 
impunea cu necesitate chiar unui general mediocru. Acest lucru a fost recu
noscut şi de Cichorius (Die Reliefs des Trajanssaule, p. 190) numai că el 
.socoteşte d .şi mfnî.ng.enea ·dacilor, adică a doua 'luptă dată de Trai.m, a avut 
loc la nord de Dunăre, în cîmpia munteană, ceea ce Patsch (p. 69-70) res
pinge bazat ·pe Dio, LXVIII 9, 1 sqq şi pe analiza .comparativă a tabloumor 
XXXVIII şi XXXIX de pe -coloană. Patsch, •În schimb afirmă, şi cu toată 
<ireptatea, că după cele două lupte care au avut loc în sudul Dobrogei - lo
<:ul nu poate fi precizat - Traian a trebuit să plece în apus unde era teatrul 
principal al războiului şi cartierul general, lăsînd instrucţiuni guvernatorului 
Moesiei Inferioare, Laberius Maximus, asupra acţiunii lui la nord de Du
năre. Totodată şi-a lăsat aci şi legiunea XI Claudia, care fără îndoială făcea 
parte din trupele aduse de el de pe frontul din apus, unde această legiune 
fusese adusă .din Genman�a Îll]că de .La !IDCoputuil războiului( Pat&ch, 1 c., p. 50) . 

Aşa dar, întreaga acţiune de la nordul Dunării, în scopul exploatării 
victoriei din Dobrogea, a rămas în seama lui Laberius Maximus. De aceea 
această acţiune nu figurează în tablourile de pe coloană, în care nu figu
rează decît acele acţiuni întreprinse sub comanda împăratului (a se vedea şi 
Patsch, p. iO). 

Primul punct din programul actiunii la nordul Dunării pe care avea 
să-I realizeze La:berius Maximus era fă-ră �ndoială chestiunea roxolanilor. 
Urmărindu-i şi obţinînd victoria împotriva lor i.:.a silit să facă pace. Fără 
îndoială că prima condiţie pusă de Laberius Maximus a fost ruperea alianţei 
<:u dacii şi trecerea de partea romanilor ca popor clientelar, pentru care ro
manii se obligă să le plătească anual o sumă, stipendium, după cum rezultă 
dintr-un pasaj ldill1 Spartian, Vita Hadriani, VI "•cum ,rege Roxolanorum, 
qui de iilJillinutis ISt�pendiis querebatur, cognito negotio pacom composwit". 9 

Totodată s-a stabilit şi hotarul roxolanilor înspre teritoriul roman, şi 
acest hotar trebuie să fie chiar pe traseul valului care pornind de la Siret 
- la nord de Poiana - ajunge la Prut mai j os de Folteşti şi se continuă 
în Basarabia pînă la Tyras. 

Poate acest val 5ă fi fost construit ·dhiar de roxolani la orirgină, �hiar 
dacă mai tîrziu va fi avut şi alote refaceri in alt scop, mai ales cel din sudul 
Basarabiei. 

Al doilea punot din programul lui Laberius a fost exploatarea victo
nei împotriva dacilor. Nu avem nici un document referitor la procedeul lui 
Laberius în această acţiune. E probabil însă că o parte din trupe au pătruns 
în dmp1a munteană, p<lir•oorgind-1() pînă la lm�a dealm1lor. Ceea oe ni se 
păstrează ca documente sînt cele trei castre din regiunea dealurilor de la 

9 Cf. şi Johanne Klose. Romsklientel Randstaaten ... 194.3, p. 127  sqq ; Gr. Florescu, 
in Balcania, Vll.l ( 1944), p. 45 sqq. 
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:Îlord-est de Plqieşti. Cărămizile cu ştampilă şi zidurile din piatră cu mortar 
însemnează că aceste castre nu sînt trecătoare, făcute numai pentru un popas 
de dteva zile şi nopţi, ci smt făcute 1pentru o l1mgă staţionare a trupelor. Dar 
nu toate trei sînt construite din piatră; ci numai cel de la Drajna şi, probabil, 
Pietroasa. Cel de la Mălăieşti are incinta din brazde de pămînt. Indiferent 
însă .dacă au fost ·construite de la început numai ·din pămînt •Şi mai tîrziu au 
fost întărite cu piatră - . cum ni se pare că s-a întîmplat de fapt, şi vom 
reveni asupra acestei chestiuni mai jos - adevărul este că ele au fost con
struite pentru staţionarea trupelor pentru o durată mai lungă. Dacă ţinem 
seama că luptele din Dobrogea s-au întîmplat în toamna ari ului l O 1, e firesc 
ca toată acţiunea lui Laberius Maximus în nordul Dunării să fi ajuns Îh 
pragul iernei şi atunci, operaţiunile ' încetînd, a trebuit să se construiască 
castre - probabil că în afară de cele trei cunoscute să mai fi fost şi altele 10, 
pe care încă nu le cunoaştem - pentru adăpostirea trupelor în timp de iarnă. 

ln [primăvară, cînd au reinceput operaţiile, desigur că armata lui Labe
rius n-a stat pe loc. Patsch (p. 7 3:_ 7 5) crede că Laberius Maximus, după 
acţiunea .Jui .în n'ordul Dunării, a •venit pe Olt şi ·de aci, impreună •CU Lt!cius 
Quietus care străbătînd Oltenia ajunge şi el Ia Olt, şi cu Traian, care cu altă 
armată venise pe Dunăre apoi pe Olt în sus, încep ofensiva înspre Mureş 
apoi în valea Streiului (p. 76-84) .  

Părerea mea este c ă  Laberius n - a  avut timp să termine operaţiunile 
cu care se angajase în nordul Dunării şi 1-a apucat iarna în regiunea Draj
nei de sus, unde a şi rămas pînă în primăvară. In primăvară - probabil după 
instrucţiile lui Traian - trece munţii, lăsînd în castrele construite, care for
mau baza de operaţiuni dincolo de munţi, mici garnizoane, şi înaintează în 
�pre valea Mureşului întocmai ca 1Şi Traian şi Lucius Quietus, de pe valea 
Oltului. 

Cassius Dio (LXVIII,  9, 4) spune că "Decebal, pentru o serie de 
motive dar mai ales pentru că Laberius Maximus cl,Jcerise un important loc 
întărit şi luase acolo prizonieră chiar pe o soră a sa, era gata să primească 
orice condiţii de pace, nu atît cu gîndul ca să le respecte, cît ca să-şi refacă 
forţele după pierderile mari suferite" .  

Patsch (p. 82) localizează acest loc întărit l a  nord d e  Apullum. E de 
notat însă că această luptă nu e reprezentată pe coloană, încît putem deduce 
că ea face parte din acţiunea independentă a lui Laberius Maximus, şi ar fi 
ultima luptă din această categorie, pentru că Ia Apullum se întîlneşte cu 
armata lui Traian care cucerise şi această cetate dacă, iar lupta, după Patsch, 
e reprezentată pe ·coloană în tabl. LXXI, deşi impă11atul nu apare 'În soenă. 
De aci întreaga armată sub comanda lui Traian porneşte pe valea Mure
şului în j os, apoi pe Strei, unde se dă o luptă victorioasă împotriva armatei 
lui Decebal, după care se încheie pacea. 

Aşa dar, cele trei castre de Ia nord-est de Ploieşti au servit ca adăpost 
armatei lui Laberius Maximus în timpul iernii din 10 1-102 - probabil că 
mai erau şi altele pe care nu le cunoaştem încă - iar în primăvara lui 1 02 
au servit ca bază a operaţiunilor lui la nord de munţi. 

10 Gh. Diaconu şi N. 1. Simache : Castrul roman de la TirgJor. 
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Canal de scurcere la termele cutrului Legiunii a XI-a "Claudia Pia 
Fidelis" din Tîrrtor. 
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Această acţiune a lui Laberius Maximus este j ustificată de schimbarea 
planului general de război al lui Traian, determinată de rezistenţa dîrză şi 
resursele inepuizabile pe care le constatase la daci. Ca să-i împiedice de la 
o concentrare pe frontul principal de război şi de la continua reîmprospătare 
a forţelor, Traian a preconizat atacarea lor pe parcele : în Banat, pe Olt în 
sus, prin pasul Bratocea şi, e posibil, că şi prin pasul Oituz. Numai aşa De
cebal a cerut pace, care se încheie în 1 02. 

După incheierea păcii, ICa.strcle romane ,de Ja nond-·est de P1loieşt>i (Mă
lăieşti, Drajna de sus, Pietroasa) rămîn ocupate de trupe romane - cel de 
la Drajna de sus probabil de Cohors 1 Commagenorum - ceea ce înseamnă 
că Muntenia şi toată partea de la răsărit pînă în hotarul fixat al roxolanilor 
rămîne în stăpînirea romană, fiind anexată Moesiei Inferioare. 

Rămîne acum de lămurit chestiunea construirii în piatră a unora dintre 
castre, adică dacă aceasta s-a făcut încă de la început sau mai tîrziu. In 
raportul său asupra săpăturilor de la Drajna, Gh. Ştefan arată că incinta 
C3.S!trului de 1lla Draj100. de sus e consltruită dm păm:mt aş.ezat ÎITltre ,două 2'liduri 
de piatră. Nu ne dă însă nici o informaţie cu privire la tehnica arhitectonică 
constructivă şi nu se ştie dacă azi se mai păstrează ceva din această incintă 
pentru a putea fi supusă unei analize riguros ştiinţifice. 

Părerea mea este că la început castrul a fost construit din pămînt ( caes
pites) ca şi cel de la Mălăieşti şi numai mai tîrziu a fost întărit cu piatră, 
făcîndu-se cele două ziduri de o parte şi de alta a valului. De altfel nu poate 
fi posibilă o astfel de construcţie de zid şi fabricarea cărămizii în pragul 
iernii cînd s-au concentrat trupele aci. Mult mai probabil este că toate 
aceste construcţii în zid s-au făcut la întoarcerea trupelor în provincia lor. 
după încheierea păcii, cînd acest teritoriu anexat a trebuit să fie organizat 
atît milităreşte cît şi administrativ. 

O altă problemă este durata ca:strelor. �Dacă în adevăr zidurile pă:strate 
la Pietroasa sînt făcute cu un mortar în care sînt şi fărîmături de cărămidă 
- după informaţiile orale pe care le-am căpătat - atunci durata lor nu se 
limitează la anul 1 1 7,  cînd se constată că au fost arse şi dărîmate probabil 
de populaţia locală răsculată împreună cu roxolanii nemulţumiţi de micşo
rarea subsidiilor, ci au durat mai mult. 11 

Toate aceste probleme însă nu pot fi soluţionate valabil decît prin 
cercetări făcute cu deosebită grijă şi studii minuţioase şi competente. 

11 Gh. Diaconu şi N. 1. Simache în Castrul roman de la Tîrgşor, ajung la con
cluzia că şi acesta .a fost părăsit la sfîrşitul domniei lui Traian. 
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RELIEF FRAGMENTAR DINTR-O REPREZENTARE 
A "CAVALERILOR DANUBIENI" IN MUZEUL 

DE ISTORIE DIN PLOIEŞTI 
Prof. univ. D. TUDOR 

Muzeul de istorie din Ploieşti posedă în bogatele sale colecţii strînse în 
ultimii ani, un rn:i1c hasondLief fragmentar din marmolfă ailbă, rupt în colţul 
inferior din ·stÎing.a, ,al unui mo'll'ument religios ,roman. După informaţiile 
pU5e lllOUă ila mdemÎină �LmpreUillă CU pe.rmis1unea de a studia această 
piesă) de către tov. Nicolae Simache, directorul muzeului, fragmentul ar fi 
fost adus din Dobrogea, probabil de la Constanta, localitate în care au mai 
apărut, pînă acum, atari rare monumente. 

Fragmentul de faţă este înalt de 6 cm, lat de 6,5 cm şi gros de 1 ,5 cm. 
A fost cioplit de un sculptor puţin îndemînatic, într-o placă de marmoră care 
mai cunoscuse anterior o altă întrebuinţare. Aşa se explică, de ce spatele 
fragmentului apare azi frumos lustruit. pe un loc neexpus vederii, pe cînd 
profil de •ce .separă soonele din faţă sînt dăltui:te ne�lijent. 

Faţa sculptată s-a împărţit de pietrar în mai multe zone destinate a 
conţine scene mitice şi de cult ale zeilor respectivi. Compar.timentarea este 
realizată cu profile simple, trasate greoi, mai late fiind cele de la bază şi 
margini. Din repertoriul monumentului s-au păstrat parţial scene din zona 
centrală şi din cea inferioară. 

Din prima zonă rămîne o simplă dungă puternic reliefată, dispusă ori
zontal. Aid �dent�Hcăm un picior aJ du.şmanului învins de CaJVJaJ.erul daJnu
bian din stînga, doborit cu faţa la pămînt şi .călcat în copitele caJlului de 
că;t.re z·eu•l victorios. 

In a doua zonă sculpturală, identificarea elementelor rămase se face 
prin analogii cu o serie de alte reprezentări ale monumentelor închinate 
acestor zei cavaleri. Pe fragmentul din muzeul ploieştean, ele ·sînt abia schi
ţate, dar totuşi inteligibile. Începînd de la stînga spre dreapta, se pot iden
tifica următoarele figuraţii : 

Redată în profil spre dreapta se vede o pasăre (cocoşul), stînd pe un 
obiect de formă alungită şi modelat în silueta unui cap de animal aşezat 
orizontal pe IPărrnJÎnt. Acest ultim obiect ,poate fi i·den6ficat cu ca1pul ber
becului, element frecvent întîlnit în repertoriul de cult al Cavalerilor 
danubieni. 

Urmează silueta unei femei stînd în picioare, cu capul în profil spre 
dreapta, cu o mînă schiţată izolat de corp şi purtînd o rochie ce-i cade pînă 
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la pămînt. Legată de scena ce urmează şi de locul în care a fost plasată, 
ea •reprezintă pe zeiţa Nemesis, <:are ducea un d eget spre huze, ca simbol 
al secretului şi liniştei, momente impuse de actul iniţierii în misterele zeilor 
cavaleri. De acest act important al divinităţii se leagă şi unica preocupare 
a pictrarului de a schiţa, izolată de corp, mîna dreaptă a zeiţei Nemesis, 
pe ·care O duce spre gură, Sipl'le a mdica taiJna sacră. 

Din scena următoare identificăm un personaj stînd în picioare, pri
vind în faţă, cu mîna .dreaptă întinsă orizontal în latul pieptului, pentru 
a susţine un oqiect atîrnat, acum rupt. La acelaşi nivel cu acest personaj 
stătea, pe al doilea plan, tot în picioare, un alt oin, din care putem vedea 
numai o parte din cap, păstrată pe dunga de ruptură a fragmentului. Tot 
prin analogii cu alte monumente similare conservate intact, aici se locali
zează în mod sigur, obişnuita scenă a ., morţii simbol ice" a iniţiatului în 
mistere. Ca şi pe fragmentul nostru, acest tablou se întîlneşte în centrul 
zonei inferioare a repertoriului. In el apar regulat doi oameni în picioare, 
ca.re susţin în poziţie vertkală o piele de berbec. Inapoia acestei piţi stătea 
îngenunchiat mistui supus acestui act . 

. Elementele sculpturale ale monumentului nostru erau atit de sumar 
dăltuite, înclt înţ·eleger·oa lm devenea d i ficilă ·chiar şi pentru cei antid, 
cunoscători · ai mitului, emblemelor şi actelor de iniţiere legate de acest enig
matic cult. Deaceea, se impunea de la sine completarea detaliilor sculptu
rale prin policromie, tehnică foarte mult uzitată de pietrarii antici, atunci 
cind dalta ceda locul penelului. Hainele şi anumite detalii faciale ale perso
najelor descrise mai sus, vor fi fost astfel completate cu vopsea, azi dispă
rută. Atari monumente se confecţionau în serie. Pietrarii căutau în pripă o 
placă de marmoră sau calcar, luată adesea din monumente mai vechi, pe 
care schiţau repede cu dalta şi după un anumit şablon, elemente din religia 
zeilor, pe care, pentru mai mult efect le vopseau. Ca inspiraţie dispuneau 
de unele albume ce circulau printre ei. Cum aceste monumente religioase 
constituiau ex voturi depuse de credincioşi în sanctuare, pretenţiile clienţilor 
nu erau excesive, în ceea ce priveşte execuţia artistică şi tehnică. 

* 

Fragmentul sculptura! din Muzeul de istorie Ploieşti face parte dintr-o 
grupă de monumente religioase rar întîlnite în provinciile dunărene ale 
hnperiului roman. Cultul acesta apare în secolele I I-IV e.n., şi numai în 
valea Dunării inferioare. Pînă în anul 1937, se cunoşteau doar 134 repre
z�ţttări legate .de a<:ost cult, adunate atunci ·şi interpretate într-o lucrare de 
proporţii mai mari, de către autorul acestor rînduri 1 • De atunci, s-au mai 
descoperit circa 20-25 atari monumente, care nu aduc nimic nou din punct <f� vedere istoric-religios, faţă de ceea ce se ştia pînă aci. 

Cultul cavalerilor danubieni se formează plastic în prima jumătate a 
secolului al II-lea e.n., din elemente religioase împrumutate dintr-o serie 
de culte misteriozofice, sincretizate şi grupate În j urul unui mit iocal traCic. 

1 D. Tudor, 1 Cavalieri danubiani, in Ephemeris Dacoromana, VII, p. 1 89-356 
ş{ VIII, p. 445-449, Roma, 1 937 şi 1938 (teză de doctorat) . 

. . 

40 

www.cimec.ro



Relief fragmentar din marmoră, rupt dintr-o placă inchinatl "Cavalerilor danubieni". 
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Mitul, ceremonialul de cult public, desfăşurarea iniţierii în tainele secrete 
ale zeilor şi dogma sotercologică ale acestei religii, rămîn şi azi pentru 
cercetători o mare enigmă. Numele zeilor nu era pennis a fi scris pe monu
mente •Şi poate, ni'Ci rostit ·în tpublic. Aşa se :fa-ce .că noi nu cunoaştem azi 
numele antic- al celor trei divinităţi principale ale acestei religii, pe care o 
putem studia numai după modeste şi enigmatice reprezentări lăsate pe 
tăbliţe de piatră, argilă, plumb şi bronz. Avîndu-se în vedere aspectul ico
nogra�ic şi .regÎWllca ·de trăspmdire ta ICUI!.t'llllui, divinităţi�e respective au fost 
numite recent de către cercetători Cavaleri danubieni. 

In această religie se adora o triadă divină. Ea era compusă dintr-o 
"Mare Zeiţă" , plasată cu a�tributelc ei în centrul tăbliţelor sculptate. De ca 
se apropi•c 1n schemă enaldi.că, .doi reva1leri, zei :războinici, sub copitele cainor 
cărora apar doborîţi la pămînt, duşmanii. Prin împrumuturi sincrctiste din 
mitul zeului iranian Mithras şi din alte religii solare sau sotercologicc orien
tale, greceşti şi romane, acest cult a devenit cu timpul foarte complicat. 
Ca toate religiile mistice şi de caracter sincretist, tindea şi el ca să înglobeze 
o scrie de zei, ca N emesis, Hckate, Marte, Mercurius etc. De asemenea, 
cultul Cavalerilor danubieni a împrumutat o serie de practici de ritual, 
embleme, simboalc religioase, adorarea unor abstracţiuni etc. După mo
delul religi�lor ·sotcrco!IOgÎJcc i.nan'Î•ene şi ori.en:ta�I.c, ·cultul Cavaileril.or danu
bieni şi-a organizat şi un ceremonia! pentru iniţierea credincioşilor, într-un 
complicat sistem de mistere organizate pe trei grade. Din scenele desfăşu
rării iniţierii în misterele sotereologice ale zeilor apar momente sculptate pe 
zonele inferioare ale repertoriului. 

In cultul Cavalerilor danubieni, cocoşul apare pe tăbliţele votive 
dedicate lor, cu o dublă funcţiune. Ca emblemă �imbolică a elementului 
aer, el este pUlS adesea ·În asociaţie cu �a>rpelle, •kul şi crateml, uJtimCile trei 
fiind simbolizarea altor trei elemente din na�tură : pămîntul, focul şi apa. 
De cele mai multe ori, pe monumentele noastre, cocoşul are o valoare ctonică, 
ceea ce şi determină prezenţa sa în scenele inferioare ale repertoriului, 
acolo unde, prin scena morţii simbolice a iniţiatului în mistere se face aluzie 
la lumea subpămînteană. In această ipostază, alături de Nemesis şi tabloul 
morţii simbolice, el •trebuie înţeles pe fragmentul de la Ploieşti. 

Berbecul, al cărui cap se găseşte plasat sub picioarele cocoşului pt. 
fragmentul nostru, era un animal sacru în cultul Cavalerilor danubieni. 
Animalul se sacrifica în cinstea celor doi zei, pielea lui servea ca obiect de 
cercmonial, iar masca lui se purta de unii mişti. Unele tablouri ale icoanelor 
dedicate zeilor danubieni ne arată că cei ce se iniţiau în misterele divini
tăţilor, trebuiau adesea să facă o baie cu sînge de berbec, spre a se curăţi 
de păcate ( criobolionul). Cît de mare importanţă avea acest animal în reli
gia zeilor, se constată şi din faptul că unul dintre cele trei grade ale miste
relor se numea "berbccul" (aries). Cel promovat în acest grad purta în 
timpul ccremonialului a mască de berbec. O atare funcţie, ca obiect de 
cult, se poate atribui capului de berbec de sub picioarele cocoşului, pe 
fragmentul ploieştean. 

In jurul învăţăJturii escatologice şi actelor ce li se ofereau în timpul 
ccremonialului secret, cei iniţiaţi trebuiau să păstreze o adîncă tăcere. Sim
bolul acestui secret de cult şi al păstrării liniştei în scenele de mistere este 
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indicat prin apariţia zeiţei Nemesis pe fragmentul nostru. Pătrunderea 
Nemesi-dei în cultul Cavalerilor damtbieni a fost înlesnită de caracterul 
militar al zeilor noştri şi de adoraţiunea specială de care se bucura ea, în 
panteonul soldaţilor romani din secolul al III-lea e.n. In acest secol de 
criză generală în care intrase societatea sclavagistă romană, Nemesis capătă 
atribuţii magice şi de practici oculte care jucau un rol de seamă în cultul 
Cavalerilor danubieni. 

Scena păstrată parţial pe fragmentul nostru, la care asistă Nemesis ca 
garantă a tăcerii, a fost denumită de specialişti "moartea simbolică" a 
neofitului introdus în tainele misterelor zeilor. Cel ce primea iniţierea în 
acest grad era supus unor probe de curaj , spre a fi verificat dacă este vred
nic de încrederea acceptării lui în rîndul miştilor şi a desvelirii secretelor 
din mistere. El îngenunchia pe un bloc de piatră, era acoperH cu piei de 
berbec, ca o simulare a morţii şi înmormîntării sale. Apoi, era supus unor 
probe de tărie fizică şi sufletească, sisteme folosite în multe mistere orien
tale. Toate acestea trebuiau primite de mist cu sînge rece, pentru a putea 
fi înscris în rîndul celor ce urmau a cunoaşte taina mîntuirii. In chip 
neaşteptat, prin îndepărtarea pielei de berbec, i se puneau iniţiatului în 
faţă, o serie de scene înspăimîntătoare ca aspect, i se trecea pe lîngă corpul 
nud, fierul rece şi ascuţit al unei săbii sau corpul unui şarpe, putea fi 
flagclat ş.a.m.d, acte, faţă de care el nu trebuia să arate nici un fel de 
frică. Preoţii organizatori de atari încercări fizice şi sufleteşti (mistagogii) 
erau mari maeştri în montarea de ceremoniale secrete care atrăgeau şi  
zăpăceau minţile naive, inculte şi superstiţioase ale credincioşilor. După 
trecerea cu wcces de atari probe, p1'1eoţii oomunÎioau orali celui acceptat în 
rîndul miştilor escatologia oferită în lumea viitoare de zeii tutelari ai 
cultului. 

Conţinutul cultului devine din ce în ce mai bogat în secolul al III-lea 
e.n., pe măsură ce criza social-economică apasă cu putere pe umerii claselor 
de jos, exploatate în cadrul statului sclavagist roman. Aceşti oameni orop
siţi şi cu o slabă cunoştinţă asupra lumii şi vieţii, alergau cu grămada în 
rîndurile celor ce se initiau în tainele misterelor unor zei sotereologici. Acolo 
li se promitea egalitatea socială şi o viaţă fără griji materiale, pe care 
urmau să le capete într-o lume de după moarte. 

Astfel, micul fragment sculptura! ploieştean constituie şi el, un docu
ment important şi rar, rămas de la o ofrandă dusă într-un sanctuar închinat 
zeilor Cavaleri danubieni, de un adept, anonim ca şi divinităţile acestei 
religii misterioase, prin secolul al III-lea e.n. 

www.cimec.ro



www.cimec.ro



IN LEGĂTURĂ CU UN SEMN DE PE UN VAS 
PREFEUDAL DIN SPECIA CENUŞIE DE LA TIRGŞOR 

N. CONS'ŢANTINESCU 

Vechiul Tîrgşor, din preajma Ploieşti'lor, a intrat în literatura isto
rică din tara noastră · ca un important centru economic şi politic al Ţării 
Româneşti, in secolele XV şi XVI. Dar Tî.rgşorul, aşa cum au dovedit 
cercetările arheologice din anii 1956 şi 1957, ascunde în vatra sa impor
tante vestigii de cultură materială, •Care se înseriază cronologic începînd cu 
sfîrşitul paleoliticului şi continuînd apoi cu principalele trepte de civilizaţie 
care au urmat - pînă Ja dispariţia onaş'UJlui medieval, î.n 1Secolul .aJl XVIII-lea, 
cînd tîrgul se "sparge", devenind o silişte părăsită ca atîtea altele 1•  

Semnalat sporadic încă în cursul campaniei din anul 1956, materialul 
arheologic prefeudal şi feudal timpuriu a fost recoltat mai din abundenţă 
în cursul campaniei din •anul 1957 .  Fireşte, întrucît săpăturile de la Tîrg
şor sînt in continuare, e normal ca materialul arheologic şi observaţiile înre
gistrate să nu permită încă o privire de sinteză asupra veacurilor din care 
datează 'sec. IX-XI). El poate sugera numai unele ipoteze de lucru şi 
de canalizare a cercetărilor viitoare pe o direcţie bine elaborată, privind 
mai ales problema atît de complexă şi de spinoasă a formării şi naşterii 
poporului nostru, respectiv la premizele acestui proces de etnogeneză în 
corelaţie şi desigur în concordanţă cu realităţile istorice în care se în
cadrează. 

* 

Stratul corespunzător nivelului de viaţă prefeudal şi feudal timpuriu 
de la Tîrgşor măsoară o grosime de 0,25-0,40 m. In anumite porţiuni 
este deranjat de intervenţiile ulterioare - gropi, morminte şi locuinţe 
feudale. Din cele patru bordeie descoperite pînă în prezent, mai bine 
păstrat este acela notat cu nr. 3. Vatra acestuia a fost amenajată pe o plat
formă cruţată şi avea probabil forma unei potcoave. S-a găsit şi un fragment 
din gardina vetrei, executată din lut şi măsurînd cea 1 O cm înălţime. Ma-

' A se vedea 1. Bogdan, Relaţiile 1ării Româneşti cu Braşovul şi cu 1 ara Ungu
rească, Bucureşti, 1905, pass. ; C. C. Giurescu, O biserică a lui Vlad 1 eflel la Tîrg1or. 
Bul. Comis. Mon. lst., XVII, fasc. 40, 1924, p. 74-75. Pentru date mai ample d. N. 1. 
Simache, O străveche a1ezare din regiunea Ploie1ti : Tirgşorul, Ploieşti (1957). 
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terialul ceramic descoperit în bordei şi chiar pe vatră datează lcruinta 
in sec. X-XI. 

Ceramica descoperită în stratul prefeudal şi  feudal timpuriu de la 
Tirgşor este foarte variată din punct ·de vedere tipologie ş.i stili-stic. Se  
distinge o categorie mai inferioară în ce  priveşte tehnica de executie ş i  
alta superioară, lucrată cu roata ş i  bogat ornamentat:i. Motivele de bază ale 
ornamentaţiei le constituie linia sinusoidală incizată, dublă sau în bandă, 
şi  banda de striuri executate cu pieptenele. Datarea acestei ceramici este 
încă relativă - sec. IX-XI - prin analogie cu materialele din alte sta
ţiuni din Muntenia şi de la Dinogetia 2• Ea va căpăta un contur mai sigur 
şi se va apropia de datarea absolută în măsura în care se va face microana
Jiza elementelor stratigrafice ale ceramicii, inclusiv a detaliilor specifice, 
sesiza�bi.l pe rale arheologică, 1privind tehnica de construcţie a bordeielor 
în corelaţie cu inventarul de orice fel din cuprinsul lor. 

Din categoria a doua a ceramicii evoluate de la Tîrgşor face parte 
şi aşa numita specie cenuşie, pusă de obicei în legătură cu ceramica de tip 
Saltovo de pe teritoriul U.R.S.S. 3• Este vorba de o ceramică caracteristică, 
cu pasta bună, consiS'tentă şi bine arsă neoxidant, prezentînd un decor de 
linii lustruite, executate cu un obiect plat, procedeu cunoscut încă din 
epoca a doua a fierului 4• V ase de acest tip se găsesc răspîndite pe o arie 
întinsă din ţara noastră, în Transilvania (Sebeş, Blandiana, Cluj, Biharia) 5, 
în Cîmpia Română - la Ileana - Podari, Putinei 6 etc., precum şi în unele 
localităţi din Dobrogea 7• Mai numeroasă e ceramica de acest tip din Bul
garia - Novi Pazar 8, Pliska 9• 

Un fragment din această specie •Cenuşie ·de Ia Tî11gşor, atrage atenţia 
printr-un •semn inciz.at pe umărul wnui vas de format mai .mare, •OU decorW. 
amintit mai sus, plus cîteva caneluri orizontale aplicate către mij locul 
vasul1ui. .AmiaJlo�i�le 1k rpt!t'eun S!Jaib�l:i 1cu 1precizie in v.aseJle ,descoperite :în 
movila nr. XXXIII de la Pliska, datate în prima j umătate a secolului 
al IX-1lea 10• A-ici e 10azud ..să menţionăm ocă IÎII1 a.ceeaşi moviJă s-a găsit şi 
un fragment dintr-o amforă pe care s-a zgîriat un semn înrudit ca formă 
cu acela de Ia 'J1îr�şor 1 1 • 

2 Cf. studiul interesant al Ma.riei Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice pe 
baza ceramicei din sec. XI-XII, SCIV, VIII, 1 -4 , 1 957 ,  p. 270 şi urm. 

a Ibidem, p. 273-276. 
4 K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, SCIV, Il, 2, 1951 ,  p. 2 10. 
6 K. Hor�dt, op. cit., p. 202 ; M. Ch.-Comşa, op. cit. 
8 Infonn:l\11 obţ:nute de la VI. Zirr.a, respectiv P. Diaconu. 
7 M. Ch.-Comşa, op. cit. (e vorba de grupele Camena şi  Mircea Vodă. Tot in 

c'impia Munteniei - grupele Greaca şi Dămăroaia). 
8 St. Mihailov, Edin starinen nekropol pri Novi Pazar, Izvestia - Institut, XX, 

1 955, p. 293-336. Autorul datează necropola în sec. IV-V şi o atribuie sarmaţilor 
{p. 336, rez. francez). Cercetări mai noi o plasează în sec. VII-VIII şi o atribuie pro
tobulgarilor (N. Mavrodinov, Razkopki i issledovaniia v Bolgarii za posslcdnîe godî, 
SA. XXXIV, p. 137 - ap. M. Comşa, op. cit., p. 274) .  

9 S. Gheorghieva, Razkopki na moghili XXXIII i XXXII v Plislzn, Izves lia -
lnstltut, XX, 1 955, p. 1 1-41 .  Autoarea datează materialul arheologic în prima jumă
tate a sec IX (p. 40-4 1 ,  rez. genn.). 

to ibidem, p. 23, fig. 1 8/3. 
1 1 Ibidem, p. 18, fig. 12-1S. 

www.cimec.ro



Fir. 1. - Fragmţnt de vaa prefeudal dia specia ceau,ie de la Tirrtor, cu un sem.D 
zgiriat (rraffito ). 
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Si.gla de l·a Tîrgşor (fig. 1 ,  2, 3i17} . este compusă din trei linii ver
ticale, cea din mijloc fiind bifurcată la ambele capete. Semnul a fost zgîriat 
după arderea vasului (graffito). Prezenţa acestor semne pe vestigii arheolo
gice nu-i o noutate, nici măcar pentru ţara noastră. Ele apar frecvent în 
Bulgaria, în aşezările primilor bulgari de la Pliska, Madara, Preslav, Kalu
ghcriţa, Gozeken etc. In ţara noastră sînt documentate pe fondul unor vase 
de la Dinogetia 12 precum şi pe gîtul unor amfore de la Celei 13• Dincoace 
de Olt însă semnul apare pentru tprima oară la Tîrgşor. Ne îngăduim să 
stăruim ceva mai mult asupra acestor reprezentări. 

Mai înainte însă e cazul să reamintim că aceste semne, considerate 
protobulgare pînă de curînd. apar pe dift::rite categorii arheologice : cera
mică (vase, ţigle, ·Conducte, <:ăTărnizi, greutăţi de plasă), pe rpietre f.as001ate 
şi pe tenculieli de ziduri 14 şi chiar pe un inel · de aur din tezaurul de la 
Prestovaţ (sec. al · IX-lea) 15• Nu intră în categ·oria acestor semne reprezen
tarea de pe coiful de fier de la Ozana, aflat în colecţiile Muzeului din 
Kazanlîk 16• In privinţa reprezentării semnului se pot distinge două grupe : 
una include semnele din Bulgaria, unde obişnuit este redat sub forma 1 Y1  
(Pliska, Madara, Preslav, Kalugheriţa) ş i  c u  variante (fig. 3 nr. 3, 6 ,  8 ,  
10 ,  1 9 ) .  Din această grupă face parte ş i  semnul d e  l a  Celei (fig. 3/16).  A 
doua grupă cuprinde semnele de la Dinogetia cu variantele respective 
(fig. 3/2 1-22) . De această grupă se leagă şi semnul de pe vasul de la  
Tîrgşor 17• 

Opiniile exprimate în legătură cu semnificaţia, originea şi datarea 
acestor semne sînt diferite. Geza Feher, într-un studiu de nuanţă şovină 
consacrat monumentelor protobulgare 18, le consideră ca făcînd parte din 
scrierea populară a primilor bulgari- - idee ce n-a căpătat aderenţi nici 
măcar între arheologii bulgari. 18• N. Mavrodinov acordă acestor sigle o sem-

12 Folosim aici un material încă inedit, cu aprobarea tov. prof. Gh. Ştefan şi 
concursul tov. P. Diaconu. 

13 D Tudor Vase .protobulgare" descoperite în Oltenia, SCIV, II, 1, 1 950, 
p. 1 4 1 ,  fig." 2. 

' 

14 Geză Feher, Pametniţitea na prabălgarskata kultura, lzvestiia - Inst., III ,  
1 925, p. 53-59 ; idem, Les monuments de la cu/ture protobulgare et  leurs relations hon
groiscs. Arch. Hung., VII, 193 1 ,  p. 1 5 1  şi urm. ; Kr. Mijatev, Krumovijat dvoreţ i drughi 
novootkriti v Pliska, Izvestiia-Inst., XIV, 1940-1942, p. 80, fig. 1 46, p. 93, fig. 160 ; 
idem , Slaviianska keramika v Bălgariia, etc. , Sofia, 1 948, p. 19, fig. 1 3, p. 20, fig. 1 4, 
p. 4 1 ,  fig. 3 1  ; St. Stancev, Tri novozakriti ţărkvi v Pre.1lav, Razkopki i prouciv., III ,  
1 948, p. lj5 ,  fig. I l  ; idcm, Domafnata keramika ot Preslav, ibid., p. 1 42, 1 43, fig. 20, 

p. 1 44 ,  fig. 2 1 ,  etc., etc. 
15 N. Mavrodinov, Le tresar protobulgare de Nagyszentmiklos, Arch. Hung., 

XXIX, 1 943, p. 78, fig. 43/2, p. 83, fig. 46. 
18 N. Mavrodinov, Razkopki i proucivaniia v Pliska, Razk. i prouciv., III ,  1948, 

p. I G5, fig. 2. Credem că semnul de pe coif (numit de N. M. chiar . semn cn�a.l") re
prezintă în realitate o schiţă antropoică, mai ales că liniile care încadrează lateral 
semnul Y sînt dispuse orizontal, indicind deci doi ochi. Mai mu.It, se pare că la piciorul 
semnului Y se află deoparte şi de alta cite o proeminenţă, indicind �adar fosele nazale. 

17 In cadrul semnelor de la Sion (fig. 3/18) figurează reprezentarea de pe fundul 
vaselor de la Dinogetia - deci o !egătură se poate stabili şi cu semnul de Ia Tirgşor 
(cf. Gr. Tooilescu, Dacia inainte de Tomani, Bucureşti, 1880, pl. Z. Semnul nr. 16 din 
rîndul de sus este furca cu patru braţe documentată şi la Celei). 

18 Les monuments ... , p. 152. 
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Fig. 2. - Fragment de vu de la Tlr"or (1) fi reconstituirea formei vuului după 
u:emplare uemioitoare de la Plilka (t). 
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Fig. 8. - Semne i�ite cu sigla de la Tirgtor, documentate în spaţiul balcano-do
năreao : 1. Prestovaţ ; 2-6. Pliska ; 7-9 "Madara ; 10-11. Kalugherita ; 12. Preslav ; 
18. Gozeken ; 14. Pliska ; 15. Kirki-jaba ; 16. Celei ; 17. Tirgtor ; 18. Sion ; 
It. Bial-Briag (Preslav) ; 20. Ţaridn ; 21. Dinogetia-Garvăo (in relief, pe fundul 

vaselor) ; 22. Dinogetia (pe o greutate de plasă) ti 28. PliskL 
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nificaţie " dacă nu alfabetică sau silabică, cel puţin una simbolică" 19, iar 
St. Stancev le socoteşte în categoria semnelor de meşteri protobulgari, opi
nînd chiar că prezenţa siglei non-slave Y ar arăta o dependenţă economică 
a meşterului faţă de un mare proprietar sau faţă de familia lui 20• ln 
sfîrşit, D. Tudor consideră că "nu le putem interpreta decît ca semne ma
gico-religioase, folosite de populaţia necreştină. Semnificativ pentru acest 
fapt",  continuă d-sa, " este prezenţa acestor semne în sanctuarul păgîn de la 
Madara şi dispariţia lor odată cu creştinarea lui Boris-Mihail" 2 1 .  In le
gătură ou vasele de Ia Celei, autorul se raliază părerii exprimate de 
Kr. Mijatev după care "în aceste vase trebuie să vedem o ceramică slavă, 
împrumutată din olăria greco-romană" 22, ajungînd la concluzia că sem
nele ca şi vasele pe care le poartă n-au nimic comun cu protobulgarii "decît 
prin faptul că au putut pătrunde în această regiune odată cu anexiunile 
lui Krum şi Omurtag" 23. 

ln acelaşi fel vede problema şi arheologul bulgar Stamen Mihailov. 
El publică un fragment din toarta unei amfore pe care s-a gravat o inscrip
ţie slavă p11ecedată de semnul lYl (fig. 3/23) - datată în sec. XI-XII, 
după caracterele paleogr,alfice 24, de unde se vede că semnele persistă şi 
după creştinarea bulgarilor şi apariţia alfabetului slav. 

Din cele relatate pînă aici reiese că problema semnelor de pe unele 
monumente arheologice ale vechii feudalităţi balcano-dunărene rămîne încă 
deschisă. Am putea însă opina că în rezolvarea ei trebuie avută în vedere şi 
populaţia autohtonă din această regiune. In afară de faptul că fondul local 
străvechi se face simţit din plin în aspectul şi structura ceramicii cenuşii de 
pe ambele maluri ale Dunării - ne-a reţinut atenţia împrejurarea că un 
semn din familia acelora amintite mai sus se află documentat cu mult 
înainte, în !Secolul ail VI.Jiea, m 1asooiJere cu altele, pe drămizille baZ'illicii 
vechi creştine de .la Ţaa-1dn dm Serbia (fig. 3/20) 25• Săpăt'lllrile efecruate 
în această localitate antică au scos la iveală numeroase vestigii care se da
tează cu monede începînd •din vremea �mpăratului Anastasius p:"mă la Mw
dciu nheriu 28• E greu de presupus că meşterii care au lucrat la bazlica de la 
Taricin, în vremea lui Justinian, au fost slavi - încă păgîni. Oricum, aceşti 
meşteri vor fi avut semnele lor, inspirate din tezaurul cultural bizantin ; 
cu timpul, ele vor fi fost preluate de către slavi şi poate chiar de primii 
bulgari. 

u Le tresor protobulgare .. .  , p. 82. 
10 Grănciarslii znaţi ot Pluka, Madara Preslav, Razk. prouciv., III, 1948, 

p. 246 (rez. franc.) . 
tl Op. cit., p. 147. 
H Ibidem. p. 148. 
u Ibidem, p. 151 .  
u St. Mihailov, Arheologhiceski materiali ot Pliska, lzvestiia-Inst., XX, 1 955, 

p. 8 1 ,  fig. 29, p. 178 (rez. franc.). 
11 cf. Nevenka Spremo-Petrovic, Bazilika sa kriptom u 1micinom gradu, Starinar, 

seria nouă, III-IV/1 952-195S, Belgmd, 1955, p. 169-180 (fig. 7, p. 172). 21 Dj. Mano-Zisi, lskoponja na 1aricinu gradu, 1949-1952 godine, ibidem, p. 167 
(rez. franc.). 
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V asul cenuşiu cu sigla incizată de •Ia Tirgşor credem că provine din 
importul de la sud de Dunăre. Că este aşa ne-o dovedeşte raritatea lui în 
complexul feudal timpuriu de la Tîrgşor (a�bia 4-5%). In acest fel vasul 
reapare în secolul al IX-lea în regiunea de baştină, purtînd pe el un semn 
care rămîne încă pînă la noi cercetări la fel de cenuşiu ca şi vasul însuşi. 
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EVENIMENTELE CARE AU DUS LA DOMNIA 
LUI ANTONIE VODĂ DIN POPEŞTII PRAHOVEI 

profesor universitar ION IONAŞClJ 

După <:e Gtrigore Vodă Ghica părăsi Ţara Românească, un schirnni
ceauş veni la Bucureşti, pe la 21 noiembrie 1664, să anunţe norodul că 
Poarta a rdemi<S pe fugar şi run voievod nou va urma 1• Dorinţa boierilor 
ce au mens �a Adrilanopol .de a li ·se da domn un boier de ţară, fu !res
pinsă de sul�tan, oane niJIIlti pe Radu Leon, un fiu din fi1ori .al luă Leon 
Tomşa 2• 

In februarie 1665, Radu vodă sosi în Capita1ă şi ·căută ISă-şi alcă
tuiască un •sfat domnesc în care să .in1J11e reprezentanţi ai ·celor două tabere 
vrăjmaşe, intîietatea avînd-·o Cantacuzinii, care nu vor fi fost străini 
de intri.g�le ce anJ făcut să cadă candidatura obscurului Dumitraşco de 
la Căpăţineşti. 

Dar noul domn, sălrac şi rpLin 1de datorii, ·mdată ·ce luă cîrma Ţării 
Româneşti se şi  <11prucă să st11îngă avere, aplicînd s�sternul înmulţirii şi 
maj o-rării dărilor, mîncînd ţara cu tot felul de meşteşuguri 3• Pe lîngă 
pasiunea acumulării, el o avea şi rpe aceea a traiului În lux ş i  desfătare, 
petrecînd bme " în pLimbări, pe hadtă la vînători, în ospeţe pre Ja unii 
alţii 4• Şi doanma lui Radu iubea V'iraţa de petreceri şi pompă nemăsurată, 
pentru care fapt fusese oblig,ată de Poartă dnd venea sp11e ţară, să 
se întoarcă din Adrianopol la Constantinopol, cu tot alaiul impozant de 
care era însoţită 5• 

Pe lîngă modul cum Ra�du sfida să-răcia ţării, se adăuga originea Jui 
grecească şi slăbi,ciunea ce arăta faţă de JliUIIJ.eroşi reprezentanţi a:i acestei 
naţii, cu care •Îşi fărea intrarea "cu pompă mare" în Bucureşti 6• 

1 Ghica a părăsit ţara la 20 noiembrie. La 13/23 nov., Stroe vornicul scria, din 
Transilvania, judelui de la Braşov că a fo�t vestit de venirea ceauşului de scaun în 
Bucureşti (N. Iorga, Braşovul şi românii, în Studii şi documente, voi. X, Bucureşti, 
1905, p. 295). 

1 N. Iorga, Istoria armatei româneşti, ed. 2, voi. II, Bucureşti, 1930, p. 1 73. 
a Istoria 1ării Româneşti, ed. C. Grecescu - D. Simonescu, Bucureşti, 1 960, p. 155. 
4 Istoriile Domnilor 1ării Româneşti, de Radu Popescu, ed. C. Grecescu, Bucu-

reşti, 1 963, p. 1 33. 
1 Hunnuzaki, Fragmente zur Geschichte der Rumănen, voi. III, Bucureşti, 

1 884, p. 263. 
1 Istoriile ... , ibid. 
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In 1oontra JUJi, ohiar de [a �n{;eput s-au ridicat murmure. Cei maă 
îndirrjiţi erau putemidi fraţi Cantaouzino, în frunte cu Drăghici, căruia 
voievodul i-a ofer.i·t demnitatea de vei spătar, pe care a ocupat-o pînă 
la moarte. Acest fiu aJ poSJteln1rului lupta pentru corectarea purtării dOIIll
nului, îi atrăgea atenţia că s-ar putea produce contra .Jui, la  un moment 
dat, o reactiune tot ·aşa de aprigă ca şi aceea din vremea lui Leon Vodă 
Tomşa, dar nu avea temperamentul unui răzvrătit. Aşa se şi expLi.că 
faptul că atîta timp cît a trăit Drăgh.ici, Cantaouzinii n-au pornit lupta 
deschisă contra Stnidia.giului. Ceea ce acest vlăstar canta.cumnes·c a cerut 
lui Radu cu .toată energia, a fost 'ca voievodul să porunceas{;ă j udecarea 
celor care au uneHit .pe lîngă Gz,i,gore Ghica pentru omorîrea bătrînului 
postelnk. 

Dar Radu Leon 5-a 1lăsat convins {;U ma-re greutate şi numai pentru 
jumătăţi de măsură, căd ins�stenţele şefului partidei Cantacuzinilor se 
Îlll'tllneau ia vodă cu 'aceJlea .ailie ltaJ:,erei adverse, ·oare avea în f11ull'te pe 
banul Gheorghe Bă!leanu şi pe însuşi unul din pPioncipalii acuzaţi, Stroe 
Leurdeanu. Acesta, aflî·ndu-se în TransiJvania cînd s-a petrecut pără
sirea ocaunului domnesc 1de .către Ghica 7, de cum a auzit că este vorba 
să vină dQmn nou, în pensoana lui Radu, a şi venit în ţară, astfel că 
la patru :Diie după aşezarea domnuJui în .scaun, el va face parte din 
divan 8, ocupînd demnitatea de mare vmnk după Gheorg1he Băleanu, uns 
cu bănia cea mare. Pe Jîngă aceştia, din g;rupwl 'lor mai 'intrau în divanul 
din 1 9  februan:-ie 1 665 : Neagoe vel ducer Secuianu şi lvaşco vel sluger 
Băleanu. Par.tida cantaouzin�lor era reprezentată prin : Drăghici Canta
ouzialo vel 1spătalr, Rladu OreţJUI).'e&OU veil 'log.ofăt, ginere aJ .postelnicului� 
Mareş Băjesou vei vistier cuscruJ �ui Drăghici, căci Pî.rvu Cantacuzino s - a  
însurat cu Ilinca Băjescu, Şerban Cantacuzino vel pootelnic, Papa Gre
cianu ve.l comis şi Stoian Floresoo vel pitar, alt cumnat al Cantacuzinilor. 
Nu .se pot preciza sentimentele ·lui Badea Vlădescu vei paharnic Ori-cum, 
este sigur că nu aparţinea Bălălcenilor, 'cum s-a afirmat 9, deoarece Badea 
Bălăceanu apare într-un zapis ohiar din acest timp cu dregătoria de vel 
agă 10• In .ce prive�te pe londache vel stoLnic P1rŞ{;oveanu, membru a:l unei 
familii greceşti mai recent .aşezată 1n ţară, IS-ar putea să fi fost osti� 
Cantaouzinilor. Pantida Bălenilor 1se găsea, ,ce-i drept, în rinferior.itate. 
nu �nsă a:bsentă. Şi pentru sentimentele ei filogreceşti nu di•splăceau uşu
rateoului grec Radu Leon. 

7 Iorga, Studii şi dac., X, p. 295. 
B Hrisov din 16/26 febr. 1665 în .Rev. pt. istorie, arheologie şi filologie", XIII, p. 51.  
1 1. C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 1 919, p. 34, nr. 132. 
10 Inedit din aprilie 1665, la Arh. St. Buc., M-rea Cotmeana, 111/3. Există o lucrare 

a lui G. Ghibănescu (Divanurile domneşti din Moldova 1i Muntenia în sec. XVII, în 
.Arhiva din laşi", anii 1915-1922), care ar fi foarte utilă, dacă ar fi întocmită ştiintifiic. 
Fiind 'PHnă de erori, trebuie consultată cu mare atentie. In divanul pe 1665, apar doi pa
harnici, cînd în realitate este vorba de un paharnoi.c Badea şi un Iordache stolnic, nu 
paharnic, acesta din familia Pirşcoveanu, Şerban Cantacuzino e arătat paharnic, în loc 
de postelnic. Menţionează un Badea vei comi� in 1665 de care n-am cunoştinţă. Nu există 
un .Gheorghe Dumitra.şco" urioar, cum susţine autorul, iar pe pretendentul la tronul 
muntean, vacant în urma lui Grigore Ghica, îl chema .Dumitra.şco Buzoianul ", iar nu 
.Radu Buzoianul" (Cf. .Arhiva Societăţii istorica-filologice din Ia1i". aruJl XXVIII, 
1921 ,  p. 1 80). 
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Ruinele Bisericii Albe, monument de arhitectură din sec. al XVI-lea - Tîrgtorul Vechi •. 
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De aceea vom vedea că abia după urt an şi .cîteva l'll.ci, Radu se va 
decide să ISUptmă .Adunării de obşte, compusă din chiriarhi, egumeni, 
boieri mari şi boieri mici, cercetarea Împrejurărilor <:are au dus la sugru
marea hli Constantin postelnicul Cantacuzino. Dar Adunarea, în actul 
pe ·care 1-.a dat, isdhli!t şi ·de Stroe Leu11deanu, tSe mulţumflşte să tp<>meneaLS�că 
de "diavolul, pizmaşul suf.letelor oamen�lor " ,  ce " intră în inimile unora 
de le ,puse gÎIIld de vă.nzare tsămgeJI.ru'i" şi de !Căinta dui Grigorie Vo,dă şi  
mărturisirea lui în faţa mitropolituluă Ştefan, că " fără de ruei o vină 
1-.alll omorît, nedindu-i -răsuf·lu acei răi mdemnători" 11 , despre al ·căror 
nume nu .se aminteşte nimi·c. 

lna�nte de a se trece la această hotărîre, domnul a procedat la o 
modiHcare a divanului, din care la începutrul anului 1666 -lipsesc : Stroe 
Leurdeanu, inlocuit -la vorni,cie cu Mareş Băjescu ; Iordache Pî.rş.coveanu, 
dregătoria de vei stol<nic ocupînd-o, în ianuarie-mar,tie, un Dumitraşco, 
apoi Gheorghe Gheţ.ea, socrul lui Şerban ; Badea, .sch�mbat la păhăMicia 
mare .cu Necula Sofialăul, grecul care va accentua mai mult •prin purtarea 
lui, duşmănia intre cele două tabere ; Papa Grecianu, al cărui •loc de vei 
comis il ocupă !UI1 Gheorghe (Drugănescu) 12 şi lvaşco Băleanu, care lasă 
dregătoria de v·el sluger unuă Badea, probabi1l Bălăceanu. La vistieria 
mare fu aşezat .iarăşi un grec, la.nache Hartofilax 13• Se constată, deci, 
o slăbire a panbidei Băleni:lor, comp0111sată insă cu o creştere a influenţei 
greceşti .Ia Curte prî,n introducerea ·În div.an a lui Necula SonalăuJ 14 şi 
Ianache (Hartofilax) 1s. 

De btmă 'Seamă, maniera de lucr.u a .lui Radu n-a mulţumit pe Canta
cWJini, fapt •Ce putea agrava �Situaţia voievodului ,}a Poartă. In primăvara 

11 Act din apriJ.ie 1 664 in Magazin istoric pentru Dacia, voi. I, Bucureşti 1 R45, 
p. 398-401 ; N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1902, 
p. 65-69, nr. XXVII. 

12 Era de origine grecească, pare-se, deoarece într-un divan din 28 iulie ! 670 aces-t 
Gheorghe, vei vornic acum, mai arc un al doilea nume .Rodos" (Arh. St. Buc., Mitropolia 
Bucureşti, pac. XVIII/5 netrebnice). Din . Istoria Ţării Româneşti" se vede că acest dre
gător era, Î:n 1672, socrul lui Matei aga Cantacuzino, unul din fiii mai mici ai postelni
cului (Mag. istoric, voi. V, p. 8, I l  ; cf. şi Radu Greci.anu, Viaţa lui Const. Vodă Brînco
r:eanu, Bucureşti 1906, p. 200, n. 3). 

13 Documente din : 1666 ianuarie 8 (.Rev. pt. ist., arheologie şi filologie", voi. XIII ,  
p.  53), februarie 26 (1. C. Fi!itti, Arhiva Cantacuzino, p. 288-289) ; martie 7 (Inedit în 
fosta Arhivă a Eforiei Spit. Civile din Bucureşti) ; mai 15 (Inedit Arh. St., M-rea Radu 
Vodă, XIX-ter/15).  19 şi 25, Acad. R. S. România, pac. CCVII50-51 ,  .iulie 1 şi 12 (Arh. 
E.S.C., carton negru 40 ; Acad. R.S.R. ms. 2088, f. 1 93 r.v.) ; august 28 (Inedit. Arh. St. 
Radu Vodă, pac. XIX/16), noiembrie 25 (Inedit, Fosta Eforie a Spit. Civile, necatalogat) . 
La Ghibănescu (Divanurile in .Arhiva din laşi ", XXVIII, p. 1 8 1 8) figurează tot anul ca 
sll,lger, Ivaşco Băleanu, apoi vel pitar este un .Badea Ioan", dregător de divan inexistent. 14 Acesta era nepotul unui cunoscut neguţător bucureştean Manu, staroste de negu
(ători in anul 1 667, cînd nepotul juca un important rol politir.. :-.lecula a avut două fete : 
Laţcarina ' i Roxana (1. lonaşcu, Documente bucureştene privitoare la Colţea, Bucureşti 
1.9�1 ,  p. 46J .. �emn�lez faptul că F�l!tti îţ �onsideră (Arhiva Cantacuzino, p. 55, n. 2) apar
ţm�nd faml'l.leJ Sofrano, dar socot msuhc1ente probele. Proasta stare a Principatelor, da
tontă . domrulor greci şi ·anturajului grecesc este semnalată şi într-un raport din Viena, la 
14 noiembrie 1 666 (E. Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, voi. V, p. 1 15). 

15 Identificarea aparţine lui Filitti (op. cit., p. 324, itndice). 
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acestui an, Sultanul Mohamed IV �nformat d Gheorghe Duca din Mol
dova ar fi urmărit, împreună •Cu rtătar.ii ·din Crilmeea, o apropiere de ruşi, 
îl mazili 16, fără să ştie că Du(;a tot ce făcuse, numai în înţelegere cu marele 
vizir Kopriihi făcuse 17• Dar vizirul călătorea atunci prin Asia Mică în 
drum 1Spre Creta 18 şi Duca pierdu rtronul ,  in favoarea lui Iliaş Alexandru, 
fiuil. 1ui Alexa111dru Vodă Ili.aş, pe care tocmai îl .ducea la lăcaşul de veci 
în Constantinopol, cînd îi \Sosi vestea .că i s-a dat domnia Moldovei 19• 
La 20/30 �ul.ie noul domn, bizar .pmn felul Jui de viaţă şi .maniera de a 
cî.rmui, neştiind o vorbă din Jimba ţării, Cllpărea în laşi pentru o domnie 
de doi ani şi citeva luni ( 1666-1668) 20. 

Gîndul oeă o \Soartă a�emănătoare cu a Ducăi Vodă I-ar putea lovi,. 
făcu pe Radu să-şi î.ndrepte llrul!i atent privirea spre Cantacuzini, mai. 
ales că termenul de trei arui, aco11dat pentru domnie, se apropia. In acest 
scop, eJ se hotărî să le dea o carte .domnească, la 8/18  septembrie l 6G6, 

în .care - după ce arată oeă postdni•cul Cantacuzino a fost ucis de Ghi.ca, 
"pentru îndrăcita pîră" făcută de " o  .seamă de boieri rumâni cu o seamă 
de greci amestecaţi" ,  după ce aminteşte oeă totodată " au mai vărsat sî.nge 
de la 'l.III1ul din teoilodi hm" (e vorba de insem.narea ,Ja nras a �ui !Şerban) 
şi i-a prădat de 24.500 .taleni, - indică ;pe Stroe vornioul ca ucigaş al 
posteJ.nicului ş i  volnkeşte ;pe feciorii celui omorît fără vină "să fie răul 
S.troe vornicul .arătat de toţi şi semnat ca şi Cain" 21• 

18 Casanova, rezident imperial, :raportează din Adrianopol împăratului la 25 mai 
1666 că Duca a fost înlocuit. Acelaşi lucru anunţă şi Ballarino, Dogelui la 27 mai (Hur
muzaki, Fragmente, III, p. 263 ; ldem, Documente, voi. V, p. 1 10-1 1 1 ,  nr. CLXXIII-IV). 
După Pseudo-N eculai Co,tin (Letopiseţul 7 ării Moldovei, ed. Kogălniceanu, voi. II, laşi 
1 845, p. 6) i s-a dat steag de domnie la Aclrianopol de către Sultan în ziua de 2/12 mai 1666. 

17 Pseudo-NecuJai Costin, op. cit., p. 6 ;  Ion Neculce, Letopiseţul Tării Moldovei, 
ed. lorgu Iordan, Bucureşti 1956, p. 128. 

· 

18 După .J. von Hanuner (Geschichte des osmanischen Reiches, trad. franc. ]. T. Hei
Iert, voi. XI, Paris 1838, p. 273), Ahmed a .plecat din Adrianopol, cu steagul sfînt, la 1 4' 
mai 1666 ; călătorind 4 luni prin Asia Mică şi de acolo îmbarcîndu-se pentru Creta, unde 
ajunse la 3 noiembrie 1 666. Dacă data lui Costin ar fi exactă, ar urma că vizirul era în 
Adrianopol, clnd s-a produs destituirea lui Duca. Cred că e o eroare de datare la 
Costin de zece ziJ.e şi că, deci, investirea lui Iliaş s-a petrecut la 12/22 mai, dată ce 
se apropie şi de aceea a rapoartelor trimişilor Austriei şi Venetiei la Poartă. 

11 Ion Neculce, Letopiseţul ... , p . .129. Radu Popescu (ed. cit. p. 134) strecoară o 
notă glumeaţă asupra chipului cum Ilil4 a primit vestea de domnie, el crezînd că 
trimişii Porţii sînt "niscareva datornici, s�au ascuns în podul casii, şi pînă nu s-a 
dovedit bine că-I chiamă să-I facă domn la MoldQva, nu s-au pogorît din pod". Dio
nisie Fotino (Istoria generală a Daciei, trad. G. Sion, voi. III, Bucureşti 1 859, p. 8 1 )  
scrie c ă  Ilil4 ajungînd în  mare mizerie l a  Constantinopol "a dat suplică sultanului 
Mehemet şi acesta îi dete ca de milă domnia părintească". 

10 P�eudo-N. Co$lin, op. cit., p. 6 ;  1. Neculce, op. cit., p. 129. Din inscripţia 
grecească a unei anaforniţe de la Trei Ierarhi aflăm că soţia lui Illiaş Alexandru era 
Cantacuzină şi se numea "Doamna• (=Domnica) (N. Iorga, Studii şi doc., voi. XXII, 
p. 361). La 28 februarie 1 668, Doamna Cantacuzino "Voievoda" (deci Doamna e un 
apelativ şi nu o titulatură) scria soţiei voievodului Apaffy, trimiţîndu-i . ceva lucruri 
de la Constantinopol"  (A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului Moldovei 
şi 7ării Româneşti, Bucureşti 1930, XI, p. 84, nr. 62). 

' 

21 Mag. istoric pentru Dacia, 1, p. 402-404, cu datarea greşită 1668, în loc de 
1 66i ; N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, p. 70-72. 
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A Ul1IIlat apoi lin toamna anUlui 1667 călătQiia, lui Drăghici Canta
cuzino Ja Poartă "ca tSă-i toameaJScă ducrrull şi 1să-i aşeze domruiia . . . şi 
pînă au sosi•t RadUJI. V·odă ou boierii acolo, iar Drăghici spătar.ul aşăzase 
toate lucrurile şi cîţi bani tre'bui•se de poclonul împăratului IŞi al vizirului, 
toţi îi gătise" 22• 

Vizita dui Radu Leoo ·la Adnianopol , pe la tnceputul lunii noiem
brie 23 a fost •eXitrem de bine primită •de Sultan, care tocmai revenea de 
la o vînătoare, sălbateca lui pam·une, care-i răJpea tot timpul, fapt ce-l 
face pe 'diaiCuJ ungur·esc Matei să ,scrie lui ApaHy în 1668, d Sultanul 
"în fiecare zi vÎinează, dar ou ceea ,ce-i sonie vi:lJirul, nu-şi bate ·capul " 24• 

In acest timp, din cauze ce nu .se cunosc preOÎis, Drăghici moare la 
Consta.nbinopal 25 şi Radu Leon pierde pe unul din cei mai buni cola
boratori. Revenit .)n ţară, în decembrie 1667 26, 1după o ab-senţă de două 
luni, în care ·bimp, sub pretext .că vrea să-1şi vadă casa, s-a plimbat "pen 
Ţarigrad ou pompă domneru;că să-I vadă pr�etenii" 27, DomnuJ, crezîndu-se 
asigurat pe o nouă perioadă de trei ani, n-a respectat -convenţia făcută 
cu Drăgh�oi .de a 1a1lung.a .dim. d11egătorii pe toţi gtrecii, :lăsÎilldu-i numai în 
neînsemnatele slujbe de cămăraş şi ciohodar 28, a început să facă o serie 
.de abuzuni şi nelegiuiri, care au produs o vie reacţiune în sînul unei părţi 
importante .din clasa . dominantă şi au dus la maziLirea necumpănitului 
.Stridiagiu. 

Este foarte probabil ca mişcarea pornită contra lui Radu Leon să fi 
fos,t aranjată de flraţii Cantaouzi.no, dar nu-i mai puţin adevărat că şi 
purtarea oribi·lă a vooevodu:lui, cu creşterea dăjdii:lor şi împovărarea boie-

22 Istoria 7ării Româneşti, ed. 1960 ; Dionisie Fotino, Istoria gen. a Daciei, II ,  
p. 1 1 7, unde scrie că Drăghici .puse lucrurile la cale prin paşii şi oamenii •influenţi de 
pe lîngă Poartă, cu care el era cunoscut Îlllcă de cînd fusese cu tatăl său·. 

�s Raportul lui Casanova către împărat, trimis din Adrianopol la 6 nov. 1667 
(Hurmuzaki, Fragmente, I I I, p. 269). 

24 A. Veress, Documente, XI, Jl· 90, nr. 64, raport din 1 O iunie. 
25 Autorul anonim (Istoria "1 ării Româneşti, p. 157) susţine că Drăghici a fost 

olrăvit de Nicula Sofialăllli şi Balasache, opinie îmbrăţişată de Dionisie Fotino (op. cit., 
.P· 1 1 7), de Mihai banul Cantacuzino (Istoria politică şi geografică a 7 ării Româneşti 
de la cea mai veche a sa întemeiere pînă la anul 1 774, ed. Tunusli, trad. G. Sion, 
Bucureşti 1 863, p. 15 1 ) ,  care afirmă că .1-a înveninat şi 1-a omorît" numai paharnicul 
Balasache. In contra acestei opinii se ridică Radu Popescu (Istoriile ... , ed. 1 963, p. 136), 
.admiţînd . că a murit de ciumă, precum au şi fost, dupre cum în urmă s-au dovedit" .  
Pe acesta î l  urmează şi banul Mihai Cantacuzino (Genealogia Cantacuzinilor, ed.  Iorga, 
Bucureşti 1 902, p. 98), afirmînd că .s-a bolnăvit şi a murit în Constantinopol, de 
moarte de la Dumnezeu". E curioasă lipsa de concordanţă între cele două opere ale 
banului Cantacuzino, cu privire la felul morţii lui Drăghici, as·cendentul lui Mihai, ceea 
ce ar putea face să se întrebe cineva dacă această Istorie a Ţării Româneşti, publicată 
în greceşte de fraţii Tunusli la Viena în 1806 şi atribuită de Iorga (Cronicele muntene. 
în An. Ac. Rom., XXI ( 1899), p. 413-415) şi de alţi istorici, genealogistului Mihai 
·Cantacuzino, nu este opera altcuiva. 28 Raportul rezidentului Casanova către împărat, din 15 ianuarie 1668 (Hurmu
.zaki, Fragmente, III,  p. 269-270), lămurind că Radu Leon a avut audienţă de plecare 
la sultan pe data de 15/25 dec. 1 667, a doua zi s-a prezentat caimacamului Kara Mus
tafa, ia.r la 1 8/28 dec. a plecat spre Ţara Românească. Probabil pe la sfîrşitul !uniii 
era în Bucureşti. 

o60 

n Radu P�escu, Istoriile ... , ibid. 
11 Istoria "1 ării Româneşti, ed. 1960, p. 156. 
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ri>lor, •CU zapise de .datorii li:scă•Hte fără să fi luat un ban ; .cu înfăţi.şa.rea 
unui lux nemăsurat, cu aducerea unui număr mai maTe de greci în ţară 
şi practicarea unor vicii josni·ce 29, nu putea .duce 1decît la dîrza rezistenţă 
a boicrimii autohtone. 

Ca să-şi poată :pr.ocura •sumele mari de bani de ca�re avea nevoie 
şi să-•şi poată ·înzestra Curtea cu .nips�i ·şi vase .de preţ, nelipsindu-i nici 
fantezia de a-şi ech�pa caii •cu ;şei d.e aur, Radu 1s-a .aiiluncat asupTa 
mănă-stidlor despoindu-le de venihui şi de odoare. Nu s-a dat înlături 
nici .chiar d.e la smulg.erea .inelelor preţioase din degetele descărnate ale 
sfîntului Nicodim de fa T1ismana 30• Faptul este menţionat nu numai de 
cronici d .şi de acte contemporane 31 • Iar dacă "murise vreun egurnen sau 
călugăr sau boiariu 1sau neguţătoriu 1sau jupînese .săTace, au măcar fie ce 
om prost, el numaidedt trimitea şi le lua tot ce avea şi le scotea •la tîrguri 
de făcea wchivechi 32, vîniD.nd hme şi tot ce lua de Ja unii ca aceia . . . " 33 

In tabăra greoiJor 34 de pe Ungă Radu se găsea şi Stroe Leurdeanu, 
care potnivi•t Letop1seţului Cantacuzinesc - ar fi ·sugerat Sof.ialăului, lui 
Balasache şi Domnului ideea repetării .măcelulrui pe care Mihnea III îl 
făouse printre boierii adv·ersani ·În vara anului 1659. Se fixase .se afirmă, 
chiar şi ziua masacrului : 1/13 decembrie 1 668, •CÎ!nd boierm potrivnici 

29 Idem, p. 158-159 ; Radu Popescu, op. cit., p. 137. 
30 Istoria 1ării Româneşti, p. 158 ; D. Fotino, op. cit., II ,  p. 1 1 8. Asupra acestor 

lucruri, cronicarul partidei adverse nu spune nimic, mărginindu-se să inţepe pe Can
tacuzini, care .au început a .amesteca lucrurile, precum au fost învăţaţi, şi a turbura 
pre unii den b01iari ... şi-i îndemna ca să ee scoale asupra Radului Vodă şi asupra 
oamenilor lui, să-li scoaţă afară den ţară (care aceasta nu o făcea de alt, fără cît să 
fie totdeauna ei mai mari)"  {Radu Popescu, op. cit., p. 137). 

at La 26 apr. 1669, Antonie Vodă poruncea lui Preda log. BrătăşanuJ să resti
tuie m-rii Tismana cele 2 inele de aur din degetele sfîntului şi alte lucruri de preţ, 
pe care le-a ridicat de la mănăstire in vremea lui Radu Leon (AI. Ştefulescu, Mănăs
tirea Tismana, Bucureşti 1909, p. 356). 

32 Vînzare la mezat, ca la Ţarigrad (N. Iorga, lst. Rom., VI, p. 269). 
33 Istoria 1ării Româneşti, ibid. 
u Analizînd divanele anului 1667, constatăm că Necula Sofialăul, vel pah. in 

1666, deţine dregătoria de vel clucer (Inedit. Arh. Stat. Buc., Radu Vodă, XIX/17 .  
doc. din 1 6  aprilie ; Inedit. Arh. Stat. Buc., Cotmeana, II/4, din 22  aprilie ; Inedit, din 
3 iulie ; .Arh. O!t.",II { 19211), p. 367, din 4/14 sept), la .păhărnicia mare venind un 
oarecare Manolache, probabil grec, oare lipseşte din divanul de b 4/14 sept. ; Ianache 
Hartofilax e tot vei vistier. După 4/14  sept. se petrece o modificare a divanului prin 
ieşirea lui Necula, locul de mare clucer fiind dat lui Neagoe Săcuianu (v. Genealogia 
Cantacuzinilor, ed. Iorga, p. 100-102, doc. din 1667, fără datarea lunei şi zilei, dar 
databil, fiindcă s-a emis după moartea spătarului Drăghici Cantacuzino, deci după 
noiembrie 1 667. Arătîndu-se şi locul emiterii Bucureşti, unde &adu n-a sosit decit 
pc la finele lui decembrie, actul poate fi datat SO dec. 1 667). Prin eliminarea Sofialăului 
din divan pentru totdeauna, Radu a dat o oarecare satisfacţie taberei Cantacuzinilor, 
dar a anulat-o repede numind în dregătoria de ve! paharnic pe greco-armeanul Bala
sache (Inedit din 31 ian. 1668 la Arh. Stat., Cotmeana, III/6) , pe care o ocupă pină 
la turburările din decembrie, cînd acartea ţărăi pentru Greci" din 9/1 9 dec. (Originalul 
la Arh. Stat., secţia istorică) nu menţionează nici numele acestuia, nici dregătoria. Şi 
pentru anii 1667-1 668 lucrarea lui G. Ghibănescu (Divanuri, p. 182-183) este plină 
de erori. 
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adunaţi la Curte aveau să fie gîtuiţi 35. Dar Şerban Cantacuzino, fratele 
şi succesorul lui Drăghici la demnitatea de mare spătar, solid la înfă
ţişare .şi iute în executarea pl.anuri.lor, fiind informat din vreme de ·cele ce 
se unelteau în contra aderenţiJor săi, chemase în tai.nă la Bucureşti pe 
căpita.nii şi pe iuzbaşii din ţară, şi în dimineaţa zilei ·destinate măcelului, 
cînd boierii adunaţi aa Curte au 1SÎ:mţit ·ce li se pregăti.se şi au fugi t la 
Mitropolie, această oaste a ·Împiedicat repetarea sîngeroasei ·scene din 
1 659, înlesnindu-le scăparea. 

Văzînd că lucrurile au �uat o formă gravă, Radu Leon trimise soli 
răzvrătiţilor pentru împăcal'e ; nesirnţi.ndu-�e în .stare să ·Continue .lupta, 
scrise şi mi1tropolitului Teodosie, ca să mijlocească destinderea, apoi el 
însuşi veni în mijrlocul boieri/lOII" agitaţi ·Şi În•cepu tîrguiÎiallla ·compromisului 30• 
După cîteva z�I.e, :la 9/19  decembrie 1 668, Radu Vodă dădu un întins 
hrisov 37, aJsemă.nător .cu acela pe .care şi <tatăl său, Leon Vodă Tomşa, 
fusese silit 1de ţară să-! dea Ja 23 ,iulie 1 63 1  38, prin care mărturiseşte "cum 
toate nevoile şi  sărăcia ţării eS�te de la grecii streini care •amestecă domniile 
şi vînd ţara fără de milă şi o precupeţesc cu •CaJmete asuprite şi dacă yjn 
in ţară şi apucă <la dregătorii, ei nu socotesc să umble după obi.cciul ţării, 
ci strică toate lucrurile bune şi adaogă leg.i rele şi asuprite şi vînzări intru 
boerimea ţării . . .  " şi în fll"l1l1rtea acesltora el pune pe N ecula Sofialăul şi pe 
Balasache, care 3iirul mozavO:ri, v1ÎlnJd run ;tot ·ceasul pe boierii ţării la 
domnia mea cu pîri -de •oalp • • • . şi încă �ara o 1au ·dat în jah" .  Domnul jură 
pe evanghelie, în faţa mitropoJitu!lui Teodosie şi a celor doi episcopi, Se
rafim al Rîmnicului şi Grigorie al Buzăului, că a călcat "acele ob�oeiuri 
rde" şi �e-a "'pus ·toate jos şi aJm sc05 pe acei greci străini din ţară afară 
ca pe n�te oameni răi şi neprieteni ai ţării".  Apoi hotărăşte ca "mănăsti
riie cde mani şi cele mici, care nu ·SÎnt :închin<��te . . . să a�bă a-şi pune egu
rneni români . . .  , iar om strem grec •să nu f,ie voln�c ni.menmlea a pune, nici 
a le închina 8ă fie rnetoaşe altm mănăstiri ... " . 

Dar acest <��Şezămînt nu avu darul .să liniştească pe boierii pămînteni, 
care nu ·Înţelegeau să �mpartă dregătorile ou grecii şi se �ndoiau ·de sin
ceritatea lui Radu Leon. De aceea, la :puţină vreme după această "re
formă",  Ca.ntaouz.mii .adună Ja " sat Ja Cotroceni" 39 •pentru "sfat, toată 

35 Istoria 1ării Româneşti, p. 159. O prezentare largă a modului cum s-au des
făşurat evenimentele a făcut-o rezidentul CasanoVIa împăra;tului german prin scrisorile 
trimise din Tîrnovo (Tesalia) la 14 'ian., 3 febr. etc. (Hurmu��:achi, Fragmente, III, 
-p. 273-275), arătînd că ştirile le deţine de la agentul (capuchehaia) muntean la Poartă, 
d originea revoltei au fost grecii de pe lîngă Domn, pe care el n-a vroit să-i îndepăr
teze. Cînd i s-a spu5 lui Radu că ţara nu va mai plăti dările, lucru ce s-oa şi întîmplat 
cînd a fost să se trimită haraciul 'la Poartă, Radu a avut o ieşire violentă, amenin
ţînd că .er wolle unter den Widerspănstigen ein Blutbad anrichten, das bis an d.ie 
Knie rekhen wiirde" (op. cit., p. 274). Se descrie cum au scăpat boierii de la Curte 
.şi au venit .in ein Kloster", unde au dat alarma, punînd să se tragă clopotele (p. 275). 

88 Radu Popescu, Istoriile . .. , p. 137 ; Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 27 5 .bat nun 
m(.hr Fiirst schriftlich den Erzbischof um Mithiilfe zur giitlichen Beilegung des Zwiste".  

87 Magazin istoric, l, p. 131-134. 
8& Op. cit., p. 122-125. 
89 In amintirea acestui eveniment va ridia Şerban Cantacuzino o cruce, care în 

fragmentul de inscripţie scăpat de dintele vremii grăeşte de .ţara aceasta domnind-o 
domnu grec R,adu Vodă Leon, făcu atîtea răutăţi şi curvie . . . " (G. M. Ionescu, Istoria 
Cotrocenilor, Lupeştilor (Sf. Elefterie) si Grozăveştilor, Bucureşti 1 902, p. 293-294). 
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boierimea ţării şi cu slujitoTii din toate cetele pnnă la 200 de oameni" 40 
şi hotărhă să se drucă 1La Poartă pentru înlocuirea domnului 41• 

In vremea aceasta, turcii purtau război în Creta, unde vizirul era 
dus de aproape trei aa1i. Ca să fie mai aproape de teatrul de luptă, sul
tanul Mohamed se deplasase la lenişer-Larnssa, în Tesalia, unde se de
lecta •cu VIÎnătoarea. Solia boierilor munteni vemi aid şi începu de
mersurile 42• Unul dintre ei, Rad.u vtori l ogofăt Năsturel, constatînd "că 
ţara noastră este o ţară săracă şi făr-•de învăţătură şi oamenii pentru 
sărăcie nu-şi pot da copiii lor la Învăţătură", socoti că ar fi hine Bă se 
facă o şcoală pentru învăţătura copiiilor . . .  .Ja C'rmpulung ... mai în laturi " ; 
pentru aceas.ta închină locul de acolo pe care 1-a rumpărat de la Stroe 
vornicul, bătrmul ag.itat, care lipsea din delegaţie 43• 

Rad.u Leon aflînd de plecarea boi·eri.lor la Poar.tă, se grăbi să trimită 
şi el doi oameni de încredere, pe Alexandru armaşul (.Mexianu) ş i  pe 
Dumitraşco pontarul Caramalăul, ca să .atragă de partea cauzei sale pe 
locţiitorul (caimacarrml) mardui vizir 44, Kara Mustafa, caT'e era şi cumnat 
lui A:hmed Kopriilii. 

Fiindcă Radu avea susţinători puternici .la Poartă şi nu era uşoară 
înlocui11ea: 11ui, boÎ!eri•i au ·căutat să aibă şi ei o persoană runHillentă şi au 

40 Letopisetul Cantacuzinesc, p. 159. Dionis ie  Fotino (of!. cit., II, p. 1 1 8) ridică 
numărul celor adunaţi la 600. La Hammer (op. cit., XI, p. 268) niJlllărul este acel�i ca 
în Cronica cantacuzinească, dar Casanova raportează împăratului că au plecat la La
rissa .dreiszig der angesehensten Landesbojaren" (Hurmu?:aki, Fragmente. III ,  p. 275). 

41 Rezidentul imperial Casanova menţionează printre capetele de acuzaţii contra 
lui Radu şi faptul că sihr.ia femei şi fete .Ehweibern und Jungfrauen Gewalt angethan" 
(Hurmuzaki, Fragmente, I II, p. 275-276). Vestea răscoalei din Ţara Românească ajunse 
în scurtă vreme la Braşov. cuprinzînd pe lîngă lucruri exacte şi neadevăruri ca acela 
că boierii cu ţăranii alungă pe seimeni de la Curte .nehmen Ge�angen die Griechen 
und Zerhauen die Anfiinger der RebeHion ; auch den Vaden selbst nehmen sie in 
Arrest" (Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso, voi. VI, Braşov 1915, p. 1 8) .  

4 2  Istoria 1ării Româneşti, ed. 1960. p. 159 ; Hammer, op. cit., p. 268 ; ]. Vaii
lant. La Roumanie, II, Paris 1 844, p. 74 : Fotino. op. cit., p. 1 18 ; Hurmuzaki, Fragmente, 
III ,  p. 275 ; G. Şincai, Chronica, voi. I I I ,  ed. It ,  p. 161  ; W. Zinkeissen, Geschichte 
des osmanischen Reiches in Europa, voi. V, Gotha 1857, p. 1 1  ; Genealogia C:antacu
zinilor, ed. Iorga, p. 207, admite că boierii au mers la "Ţarigrad • .  

4 3  Zapis din 8/18 ian. 1669, scris de  Muşat ot Bucşani .u Eni.şer", p.reţios şi 
pentru iscăliturile celor de faţă, care dau posibilitatea să cunoaştem compoziţia dde
g-aţiei : banul G. Băleanu, Mareş vornic (Băjescu), Şerban (Cantacuzino), Neagoe (Să
cuianu), Papa (Grecianu), Pană aga (Pîrdescul), Pătraşco Bălăceanu, Radu ban (Po
pescu), Gheorghe stoln1c (Gheţea), Vîlcu (Grădi�teanu), Gheorghe elucer (probabil Ne
goescu, nepotul lui Antonie vornicul), Matei (Leurdeanu), Barbu sin Danciu post., 1 vaşco 
post. - (ot Izvor ?), Radu log. Ştirbei. Tudoran clucer (Vlădescu), Barbu căp. Bădeanu, 
Antonie vornicul din Popeşti şi Negoeşti-Prahova (viitorul domn), Stroe căp., Şerban, 
căp. Popescu, . Muşat căp., IV'an log. Lăzureanu şi Pătraşco căp. (Bucşanu). Actul s-a 
publicat de Iorga (Istoriile domnilor 1ării Româneşti de Const. căpitanul Filipescu, 
Bucureşti 1 902, p. 1 60, nota 2) . .  Pentru şcoala de la Cîmpulung, vezi Dan 1. Simo
nescu, Vieaţa literură şi culturală a mănăstirii Cîmpul ung ( Muscel) în trecut, Cîmpu
lung 1 926 ; N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Bucureşti 1 928, p. 3 1 -32 ; 
D. 1. Bejan, Documente de la Arhivele Statului, l5R6-1 840, Cîmpulung, f .a., p. 6-9 ; 
Pr. Răuţescu, Cîmpulung-Muscel, Monografie istorică, Cîmpulung 1 943, p. 200-201 .  

H Radu Popescu, Istoriile ... , p .  1 11 7 .  Rezidentul Casanova infonnează însă că 
Radu nu - se bucura de . simpatia marelui vizir, (Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 276). 
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aflat pe un grec Pavel 45, care nu poate fi aceeaşi peN!oană cu " acel 
Pavlaohi, pe care l-am mai .întîlnit ca .doritor :de domnie pentru sine " ,  
cum greşit .credea regretatul I orga 48, căci dacă e voma de grecul Pav
lachi, cal'\e urmăr.ise domnia în locwl lui Vasile LU!pu, acela a fost ucis 
de turci pe 1străzi,I.e Ţarigradului în 165 1 ,  urmat fii.nd de patriarhul Par
tenie 47, vinovat că .susţinea ·planu11ille neferi.citului pretendent. Deci Pavel 
din 1 669 nu poate fi 'Pretendentuil din 1 650. Dar el nu poate f,i njci Pav
lache banul ot Clejani, -oum greşit socotea un ·cercetător al pretendenţilor 
domneşti 1Îrn sec. XVII 48, deoarece ,acesta murise încă înainte de 
anul 1646 49• 

Grecul Pavel a fost atras .de partea opoziţiei cu tot felul de făgă
duieli, printre ·care şi aceea că i se va da lui tronul muntean. Cînd cai
macamul, nelămu11it de partea •cui se află dreptatea, decise să .trimită în 
Ţara Românească pe HaHl Aga, .capegi-başa 50, oa să 1cerceteze situaţia 
şi să raporteze, Pavel - fiind 'prieten ou acesta - îl atrase de partea 
taberei adverse domnului. Pe de altă parte, nemulţumiţii trimit grabnic 
vorbă partizani1lor rămaşi ·în ţară, ·ca 1să aranj eze ·în calea :�urcului un 
spectacoi compromiţător pentru Radu, ceea ·oe s-a .şi petrecut. Reintor
cîndu-se la împărăţie, aga tn.făţişă caimacamului un raport defavorabil 
domnulUIÎ, •În urma ·căruia •s-a pronunţat mazilirea lui 51 •  

lntre ti:mp, boierii răzvrătiţi, ·cărora .li se îngăduise "să-şi aleag-ă 
domn pre •carele vor pofti ·ei " 52, căruseră de acord ,să propună sultanului 
pentru scaunwl muntean pe bătnînul boier .de ţară, Antonie vornicul din 
Popeştii Prahovei. Merg"înd m audienţă, pe la mijlocul lui martie 1 6695�. 
Antonie obţinu de ·la Sultan însemnetl,e domniei, ·OU care p.ri1lej se !Spune 
că .i ,s-ar fi recomandat, cu ener�ie, să nu-.şi asuprească swpuşii 54• 

u Şincai, Chronica, voi. III .  p. 1 6 1 - 1 62 ; Radu Popescu, op. cit., p. 1 !18. 
4B Istoria Românilor, voi. VI, p. 270. 
47 Pericle G. Zerlentis, Sylogul grec filologic, Constantinopol, nr. jubili-ar pe 

19 1.3- 1 92 1 ,  p. 22.3 sqq, apud N. Iorga, op. cit., p. 1 80. 
48 M. Ciuntu, Pretendentii domneşti în sec. XVII, Bucureşti 1940, p. 86. 
49 La 5 au�ISt 1 646, Maria, văduva lui Pavlache banul, cu fiul acestuia din 

altă căsătorie, Mihalache spătarnl, şi cu ,fiul ei. Matei post., închină mănăstirii Babele, 
unrle au adus oasf'le hanului după moarte, moşia Cacaleţi-Vlaşca (Arh. Stat. Buc., Mitro
fJOlia Bucureşti, CVIII/2). Mult mai -tirziu. la 6 iunie 1 68 1 ,  Maria şi cu fetele ei, 
Il ina şi Stanca. roagă pe mi1ropolitul Teodosie, ca ·să le îngăduie dezgroparea oaselor 
banului Pavlache de la m-rea Babele, ajunsă pustie, ca să le inhumeze in a:ltă mănă
st ire. de si�r la Mihai Vodă - Bucureşti (Arh. Stat., Pac. cit./8), căci la 4 martie 
1 688. Stanca. fata lui Pavlache, neavind in viaţa nici frate, nici surori, îşi închină 
moşiile ei : Ogrăzeni, Mal, Mălureni, Vadul Lat şi Frasin, m-rii Mihai Vodă pentru 
sufletul părinţilor. surorilor şi fratilor ei îngropaţi toţi la această m-re, unde şi oa do
reste s� fie -aşezată după moarte (Arh. Stat. Buc .. Mihai Vodă, pac. XIV/ 1 ) .  La 22 febr. 
1 6SS. Stanca avea de soţ pe Preda, căo. Milcoveanu (Arh. Stat., Mitr. Bucureşti, 
CXX/1 0), iar la 8 ian, 1 688 !şi spune fostă iupineasă a lui lanache vistierul şi mărtu
riseşte că răposata ei soră a dăruit mitropoliei moşiile Ciohani, Băleni şi Milcov din 
Vlaşca. Ea trăia încă in 1 703 (Arh. Stat. Buc., Mitr. Bucureşti, pac. CXX/12 şi 1 4) .  

50 Hurmuzaki, Frart.mente, III ,  p. 276. 
51 Radu Popescu, ibidem. 
52 1 storia 1 ării Româneşti, ed. cit., p. 160. 
59 Hammer (op. cit., XI, p. 268) admite ca dată de plecare pentru domnia lui 

Antonie Vodă ziua de 13  martie 1 669. 
u Idem, op. cit., p. 269 ; J. A. Vaillant, op. cit., p. 74-75. 

5 - Muzeul Judeţului Prahova 65 
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La 28 ma.rtie 65, ·Cei C31I'e .se aeg.aJSeră J.a Cobroceni .să nu îoceteze 
lupta pînă nu vor ILilbera ţara de tStăpînirea grecului Radu Leon, plecau 
spre ţară cu un doonn păanlîntean, cam hătrin .ce-i dropt, dar de măsurat 
simţ poJ�.ti.c pe care majoritatea izvoarelor îl va consemna. 

Mişc31rea boierilor -contra aui Radu Leon a avut şi un �Caracter anrti
grecesc, umnăr.ind elimi.nMea greoillor din anturajul donmului şi .chiar a!l'Uil
garea �lui Radu, el tîn.suşi un grec mîndnu de originea lui. Cei care exer
citau o puternică inHuenţă pe Hngă .acest vdie�od, în.clina�t spre petreceri 
zgomoto&�>e şi abuzuri fără de limită, erau conaţionailii lui, Nicolae So
fiailăul .şi Bailas.a1:he. 

Cînd s-a dat acel faimos aşezămînt ,de .aJl.ungarea gr·eo�lor din dre
gătorii,le ţării, dăn 9/19  decembrie 1 668 50, �ipse31U din divan lanachi vis
tierul .şi ceilalţi doi gr.eci dtaţi 57, ceea ·ce $memnează că advei1Sarii pu
seseră mîna pe ei. Faptul este 1:onfinnat de o i.nsernnaare ISăJseaxă 58• După 
plecarea maz.�ld·tul·ui Radu la Constantinopol şi aJŞezarea Jui Antonie Vodă 
in scaun, Sofiallăull - oa:l.'le se găsea 'inchis la ocnă - fu .spm7JW'aJt acolo, 
iaJr Bala.sache - prohabhl cerut - fu trimis la Poartă cu nişte doro
banţi 68, dar aceş.tia Jăsîndu-se mibuiţi "i-au dat drumul Ţarigradululi." 00• 
Ceilalţi gred mai mărunţi, priame ei şi Pascale .grămătioul, fură supuşi la 
bătăi fără număr, încît se mira lumea 'Că mai trăiau. Unul "de multă 
bătaie şi padme ... strog.a popa să-l ,cummece". Şi de toate aceste torturi, 
cronic31I'ul - el 'ÎnslllŞi de or.igine grec 01 - declară vtioovaţi pe Can
tacuzi.ni. 

O procedură aspră, faţă ,de greoi·i infiltraţi in ţară !Şi Ja dregătorii, 
sub o altă formă, reiese şi din 'oiteYa documente contemporane. Una din 
vinovăţiile 1luă Radu Leon f.u aceea de a fi jefui.t bi&erJdle şi rnănăstirile 
de od'()3JI'e. Col mai •cunoscut este .cazul de �a Tismana, unde s-au smuls 
chiar din degete'le &f. Nicodim două inele ,de aur, unul oo dia�mant, celă
lalt ru rubine, încălocî.ndu-tse şi mUlte alte dbiecte de aur şi .arg1int 02• Col 
însărcinat de Radu ou această operaţiune, ,fiu Preda log. Brătăşanu, fiul 
faimosului grec dedaJt la jefuirea masdor, Ghi.nea Tzuoa1a de Ja lanma, 
mare vistier iîn domnia [ui Matei Baoo.Tab, ucis de Seimeni �n 1 653. După 

611 Această dată se păstrează intr-un ra-port al II'ezidentului Casanova (Hurmu
zaki, Fragmente, III, p. 276) . 

.. Magazin istoric pentru Dacia, 1, p. 181-184. 
17 Arh. Stat. Buc., Secţia istorică, la partida anului respectiv. ln ms. 408, f. 2S, 

de la Academ·i.a R.S.R. se găseşte un hrisov dat de Radu Leon bisericii domneşti din 
Curtea Veche prin care ii confirmă stăpinirea unui loc de prăvălie fost al Jui Stan, 
unchiul unui !Tămătic Costea. Poartă data 1 669 (7177) ian. 18. Divanul este la fel cu 
.acel din ian. 1 668, de aceea credem că e vorba de o eroare a copistului. Da.că n-ar fi 
upiwl dat de Radu Năsturel la lenişer, la 8/18 ian. 1669, iscălit de boierii ce figu
ll'ează şi în hrisovul citat, s-ar putea crede că actul e din 1669. 

III Auszug aus .Saeculum decimum septimum• tn Quellen zur Geschichte der 
Stadt Brasso, Bra1ov 1915, p. 18.  111 Printr-o inadvertenţă, Iorga afirmă (lstori4 Rom., VI, p. 274) că Balasache 
a iiost spînzurat şi Nicula expulzat. 

• Radu Popescu, Istoriile ... , p. 1S8-S9. 
•Il Este "YOT'ba de Radu Popescu, fiul lui Hrizea vistierul şi nepotul lui Gheorghe 

visthru1 Caridi. 
• :Ldrms ·Tării Româneşti, p. 158. 
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ce Radu a fo.st mazilit, � 15-a cerut de boieri &ocotead.ă de acde obiecte 
de preţ şi el a j urat că n-a primit de da PJ"oda şi un oarecaJ"e ROŞUII. decît 
IÎnelul •CU diamante Şi O tavă de argint pe ·Care �e-a Şi mapoiat m-rii. La 
26 aprilie 1669 st. v., Antonie Vodă porunceşte ·lru.i Brătăşanu să resHtuie 
toate odoare.le ridkate 63• Dar acesta nu s-a confoll'rnat, .căd la 9/19  iulie 
1 670, domnul lii trimite o nouă 1poruncă c.a să J"ă.spundă tot ce au scris 
boierii că trebuie să dea Wndcă el n-a putut să jure cu cei 6 boi·eri că 
Radu Vodă �-a trimils •să r.idke rt:oate odoarele de :la Tisrnana 64• După 
cîteva zil·e, la 15/20 �UJI.ie, Antonie Îrnputernilceşte pe Dosof;tei eol1si,arul 
de la Tismama, ca Împreună cu o SJlugă domnească să rapuce •CU stJrî.nsoare 
pe Preda ,.un om lfău şi făr-de frica Jui Dunm�eu . . .  , tare .de CaJP" rcăai n-a 
ascul·tat de cantea domnească, să ·dea toate rlucrurile ridi·cate 65• Probabil 
de data aceasta, Preda s-a supus, căci indicii contrarii l ipsesc. 

La 28 febr. st. v. 1 670  66, Antoni·e Vodă confirmă stăpînirea Lui 
Matei post., tfiul rlui Pătru slugerul din Ciorogirla, peste un loc de .case ·CU 
pivniţă de piatră IÎln Bucureşbi pentru o da�torie veche de 761  ughi şi j u
mătate pe reare Lsar 67 neguţătorul n-o plătilse lua Pătru s.l:uger. Mai 
volnkeşte pe Matei să ia şi orice va mai găsi 1pe urma lui Isar, ca să se 
despăgubească. Cu acest prilej ·Îi da lui Matei 1să stăpînească şi casele 
făcute pe acel! doc de lame Grecul Popa 68 ,.pentru a Jui dreaptă slujbă, 
iar la.Jlle GPeouD. IR-au pierdut după al lui vicleşug grecesc, ce l s-au aflat 
voitori de rău acestui pămînt al ţărăi". 

Se pa�re � :'le rfarii'li3Sie IÎlil Oll"aŞe, mai wes in Booureşti, Uillde o mare 
parte diln neguţători erau greci, un .curent de anclarea transacţiilor re
lative [a proprietăţile rtrerube .din mîna autohtooilor asupra acestor pri

cepuţi oameni de afacer.i. ,fn ·contra rStăpînirii IUrllui �oc de .case rdin Bucu
reşti, 1de către Cristea, 1�iul fui Ghionea post., .acesta ��ra1te cu I ane vis
tieruJ, greci autentici, !Se ridică Matei şi Barbu, rfiii �ui Nirea paharnicul 
din Poiană, •contostÎindu-i dreptul rşi aducînd ca argument esenţial prezenţa 
unor "slove g.reoeşti" 69• 

" AI. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1909, p. 356. 
14 Inedit Arh. Stat., Tismana, 111/18, netrebnice. 
n La această dată Preda este arătat cu slujba de ceauş (Arh. Stat Tismana, sec

ţia istol'ică) . 
11 Inedit. din 20/30 aprilie 1670 (Arh. Stat. Buc., Radu Vodă, pac. XXIII/5). 

17 • .A!ce�t lsar, neguţă,tor apoi cămăraş, cumpără .Ja 4 febr. 1617,  hnpreună cu alt 
neguţător Ghinea Pepano satul Codreni-Ilfov, de la Sjma stolniceasa Buzeasca şi de la 
fratele ei, Chi.rca .pah., ea primind multă "căutare•, două stofe şi două pahare de argint, 
iar Chirca 100 de galbeni (1. Ion�cu, Răspuns domnului 1. C. Filitti cu cîteva acte pri
vind pe boerii Rudeni, extras din Arh. Olt., pe 1935, p. 13). ln wemea •lui Matei Basarab 
Isar cămăraşul vinde partea lui din Codreni lui Pană Pepano cu 380 ughi cînd mai 

vinde acestuia şi nişte locuri din Bucureşti (Inedit. Arh. St. Buc., M-rea Bradu, VI/1 1)  ; 
Gen. P. V. Năsturel, Biserica Stavropoleos, p. 23 ; N. Iorga, Documente bucureştene, in 
"Bul. Corn. Ist. ", XI (1932), p. 31-32. 

18• S-ar putea .ca acest grec să fie acel " Iane Popa cupeţul", care ajutase la zugl!'ă
veala bisericili de Ia Roata (VJaşca), făcută de Serafim călugărul şi destinată a fi aşeză
mtnt monahail. (Inedit. Arh. St. Buc., Stavropoleos, X/18, doc. din 15 iulie 1669). 

18 Inedit. din 20/30 aprilie 1670 (Arh. Stat. Buc., Radu Vodă, pac. XXIII/5). 
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După moartea lui Pană Pepano vătaful, fiul .călătoritului şi instrui
tlilui pe Ja Veneţia �rec, Pană Pepano 70, cămia (·e vorba de .tatăl) "pre 
cale (s�re V emeţia) 1 s-au şi .tămpJat de au muni•t '' 71, neavînd copii, o 
parte d1n avere a trecut în posesia surorii Jui, Elina (Ilinca) , măritată cu 
Cîrstea, fiul 1lui Ghidul pîncălabul 72, altă parte asupra lui Dona Pepano 73, 
unchiul decedalil.mui, unele bij utt!rii au rămas văduvei, jupîneasa Voica. 
iar un ' loc de case cu pivniţă de piatră din 'nrgşor, 7 p�oane de vie la  
Scăeni :şi ţ vaoi 'sînt lăsa.l e l a  "măni.slirea lt.:i Uodă de la Tîrgşor" fi:ind 
vorba aici .de Antonie Vod� din Popeşti . Această împărţeală, făcută de 

t Negoiţă Cuştiure<Ln� .b 17/27 nov. 1671 74 " cănd 1-au trimis măriea 
�a vodă ·rle au scris• iJ deaHnzeq vistierul Popescu, pare să ar<Lte că o 
intervenţie domnească s - a  fllcut la deschiderea succesiuni i  unui grec. 

Puternica reacţiune a băştinaşi·lor împotriva c,reşterii inŞuenţei gre
ceşti pe ·tărîm pol i tic şi economic a adus în suferinţă şi Jfe acei ce con 

duceau numero<LSele mănăstrir.i din ţară î,nchiml!te in Ori.ent, şi ·care nu 
puteau fi decît greci. Aceşti prea cuvioşi serv itori ari cultului au căutat 
să-şi a.pere interesele, invodnd oJ"todox� comună şi trecutul . Ca urmare. 

avem cartea mitropolitului Theodosie, din 12/23 iwnie 1670, dată "Manasii 
episcopului Pogonianei, să fie slobod în a noaotră eparhie să sluj ească 
l ituTghie" 75, sau cartea lui Antonie Vodă, din 5/ J 5 august, către "epÎls
copul Pogoneani i din ţara grecească, unde este închinată biserica negu
ţăto.rească de aici den Bucureşti " ,  să fie voin ic el şi ispravnicii (delegaţii )  
lui ,  ca să strîngă dijma de pe moşia Obileşti, de lÎngă Colentina, ia·r cît 
priveşte pricina cu Cernica vornicul să vrie Ja judec<Ltă 76• 

Pentru aceeaşi biserică, ,ZJisă a Ghiormei hanuil77, .care s-a Înălţat pe 
locul din Lipscani unde 'se găseşte astăzi dăd!Îirea Băncii NaţionaJe, între 
străzile Lipscani ş.i Stavropoleos, Antonie Vodă dă un hrisov, la 20/3 
noiembrie 1671, pentru "ca să fie voinic părintele episcop de la P.ogon�ana 
să ţie .şi să oblăduiască această biserică" .şi cu tot .locul ei şi venitul, şi 
să-şi pună "popi ispravnici � 78• 

Prea saabe urmări aJe unei mişcări începute cu atîta vigoare. 

7° Cu priV'ire la dorul lui de învăţătură şi relaţiile cu Matei a:! Mirelor, a se vedea 
N. Iorga, Cea mai veche tipăritură grecească din 1 ara Românească, în Studii şi doc, 
voi. XXI, p. 94-95. Avem de făcut însă observaţi.a că Pană Pepano nu putea fi prie
ten şi coleg cu stolnicul Const. Cantacuz.ino, după moartea postelnicului, deoarece din
tr-un hrisov da,t de Antonie Vodă, prin martie 167 1 ,  rezultă că Pană murise încă de pe 
la sfîrşitul domniei lui Matei Basarab (Inedit. Arh. Stat. :Suc. ,  Bradu, VII I l ) .  

71 Arh. Stat. Buc., Bradu, doc. cit. 
7' Gen. P. V. Năsturel, Biserica Stavropoleos din Bucureşti, după doc. din Arh. Sta

tului ... , Bucureşti, 1906, p. 21 ,  act din 25 sept. 1682. 
73 Asupra acestuia, cf. N. Iorga, Operele lui Con.�tantin Cantacuzino, Bucureşti 

1901 ,  p. 13 sqq. 
74 Arh. Stat. Buc., Bradu, Vl/12. G. Jonescu-Gion (Istoria Bucureştilor, 1 899, 

p. 449), citind numai acest document, scrie că .din fetele lui (Pană Vătaful) multe :lua
seră boieri de bărbaţi" ,  deşi Pană n-a avut decÎtt pe Elina. 

75 Inedit, A•rh. Stat. Buc., Bradu, XXXIX/6. 
78 Inedit. Arh. Stat., Bradu, pac. X/4. 
77 Z4dită in sec. XVI, i s�a zis şi .biserica Grecilor", iar hanul ridicat în jurul 

ei se numea .h<1111ul Grecilor". A fost dărîmată în secolul trecut. (G. D. Florescu, Vin 
tJechiul Bucureşti, 19.35, p. 10.3-104). 

78 Inedit. Arh. Stat., Bradu, pac. XXXIX/7. 
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MORMINTELE VOIEVODALE 
DE LA MĂNĂSTIREA DEALUL >:·) 

prof. NICOLAE V. BALAN 

Existenţa mănăstirii Deadul este atestată încă din prima jumătate a 
secolului al XV -lea, cind, prin hrisovul dat în Tîrgovişte la 1 7  noiembrie 
1 43 1 ,  Alexandru Aldea, fiu al lui Mircea cel Bătrîn, îi 1face danie "satele 
numite A.J,eXIani pe J,a(l,ov:rliţa şi Răzvald, ilmgă 'mă.năsb�re, sub deaJl, .oa să 
fie de oaină ,şi de ohabă mănăsti·rii, în veşnică pomenire ·sfmtrăposatului 
părinteJlui dommi·ei meJ,e MiKea Voievod. şi .apoi damniei meil•e" 1• Vechea 
bisenică a rnănălstirii, "-clădirea ;um�lă şi fără fi'Umuseţe .de la 'Început 2, 
a primit înăUifl•truJ ei .primul mormînt voievodal .de aÎici : al ,lui VIadi&lav 
al II -lea. DUipă 'Oe Radu 'cel Mare zid eşte, J,n 1500, noua biserică în locul 
celei Vlechi, mă.nălstirea De<llllllll dewne .atiJtor.ie voi,eV'odaJlă de prim rang. 
Contemporanii descriu biserica dui Radu cel Mare ,ca pe o minunăţie, "tot 
den piatră �ciop:lită, şi stîlpii uşilor şi fel'estnille tot de marmură, cum se 
vede şi acum biserică frumoasă şi minunat(ă), iar a zugrăvi eil n-au apu
cat, ce apoi 1s-au zugrăvit cu porUiflca �ui Neagoe Vod (ă) , ,cu văpsele 

• " 3 ŞI .aur . 
Frumuseţea şi măreţila noiiÎ zidiri sint .recunoscute chiar 'Şi în pilsania 

slavonă de pe .faţada ei : " Ou voia Tatălui şi ou aj-utorul Fiului şi cu 
săvîrşi,rea Sfîntului Duh, bdagocestivuJ şi iubi,torul de Hr.istos, infrumu
seţat cu toate 'Învăţăturile dreptcredincioase şi încununat cu toate cununile, 
Io Radu Mal'e Voievod, ,ou rn�la lui Dumnezeu Domn a ,toată Ţara Româ
nească, fiul marelui Vlad Voievod, în anul 7008 (1500) , crugul zodiei : 2, 
al soarel1ui şi ,aJl ��unii : 1 6, •berneiha : 29, 1indicţila : 3, mina anului : 3,  la 
început ISă zidească şi să înnoiască şi din temelie a ridicat cu toate bună-

*) Fragment din lucrarea Morminte voievodale, în curs de pregătire. 
1 Documente privind istoria României - veacul XIII, XIV, XV. 1 ara Românească 

( 1247-1500), EdHura Academiei, 1 95.3, pp. 91-92 ; Documenta Romaniae historica. B. 
1 ara Românească, voi. 1, Editura Academiei, BucUireşti, 1 966, pp. 1 .3.3-1.34. Informaţii 
privind istoricul mănăstirii Dealul, şi la cercetători locali : P r. d r. C. N i ţ e s c u, 
Mănăstirea Dealu şi liceul militar "Nicolae Filipescu", Tîrgovişte, 19.32 ; M i r c e a  
G e o r g e s c u, Mănăstirea Dealului - cîteva pagini din istoria acestui aşe=ămînt bise
ricesc, în . Glasul biserici i" ,  1 957,  august-septembrie, nr. 8-9, pp. 554-564. 

2 N. 1 o ;r g a, România cum era pînă la 1918. România "Munteană", Bucureşti, 
1 9.39, p. 1 9 1 .  

3 C .  E r b i c e a n  u ,  Viaţa ş i  traiul Părintelui nostru Ni/on (scrisă de Gavriil 
Protul), Bucureşti, 1 8!18, pp. 58-59. 
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tăţile ,şi oeu mari f.rumuseţi a înfrumuseţat acest mare hram , 'Întru numele 
sfîntului părintelui nos.tru arhierarh, ,făcătorului .de m�nuni Nicolae din 
Mira Lkhiei ,şi a !Sfinţit-o �n acelaşi an 7010, luna D(ecembrie) 4 zile, fiind 
egwnen Zaharia. Amin" 4• 

După înmormîntarea lui Radu cel Ma11e �n noua .biserică, mănăJstirea 
Dealul devine o prestigioru;ă necropolă, unde şi-au găsit odihna rămă
şiţele a opt voievozi, dintre care J.a doi nu J:i �se mai cunosc moomintele. 
Dealul va rămîne cea mai bogată g,ropniţă domnească din Ţara Româ
nească, :de o importanţă nu mai mid decît a Putnei. 

ln pronaosul băserki.i \Se ,găsesc şapte morminte cu mscripţii pe nu
mele : VladWI.av 1311 II-Ilea (m. 1 455), Rladu IOd. Mall'e (m. 1 508), Vlad cel 
Tînăr - Vffăduţ (m. 15 12) ,  PăJtr�ou ,cel Bun (m. 1557), Mihai Viteazu' 
(mormîntul ri.dilcat de Radu Buzesau 'Şi mormîntul, mai recent, coniStruit în 
19 13), Mihăi1laJŞ MoviJă {m. 1 608), Cruplea {,m. 15 1 1) ,  sora lui Radu cel Mare. 

Mormintele lui Radu Bădi<:a şi Vtlad Inecatul , îmgropaţi aici, rm se cunosc. 
Ungă peretele dinspre su.d al rpronaosului, a'Proape de intrare, se 

găseşte morm1mtruJI. .cu !inscripţie sLavonă iaJ. Jui. Vlad 'cel T!Î!năr (Vilăduţ, fiu 
al tlui V�ad Călugărul, nepot all �ui VJad Ţepeş, frate al ,}iUJi Radu cel 
Mare .şi ltatăJ fui V�ad l.necatul. Acest domn numit şi VJad al V -lea, cu 
o foarte scurtă domnie, a căpătat tronul ·după Mircea pretenden.tt.cl (fiu al 
lui Mihnea ;odl Riu), ru ajutonul turcilor şi 1311 ,pUt:ernidlor boieri .craoio
veşti, căror-a, 1la in� treeunoscăltor, Je-a dăruit moşii şi bă!lţi 11• Mai ,1Jî.rziu, 
aceştia, nemrullţumiţi că noul domn, datorită unel,tiriJor 'hlli Bogdan, soţul 
nelegal aa Caplei, sora Jui VJăduţ, porneşte pr�go.ana impotriva ilor, 'bă
nuin.d că Neagoe, 'ViitoTiuJ domn 8, urmărea să-i ia d-omnia, îJ atacă cu 
ajutorul .turoiaor, teare, după o scurtă •luptă 'la Vădreştli lîngă Bucureşti, 
il prind şi-1 duc la Bucureşti unde Mehmet-p�a îl decapitează la 
23 ianuarie 1 512.  "Şi-i luară trupul - scrie cronica - de-1 duseră la Mă
năstirea din DeaJ, care o făcuse frall:e•său Radu-vodă, de-1 îngropară" 7• 

Monmîntu:l său este acoper.it ru o Jespede [ucioa.c�ă, de proporţii 
reduse, tfără ornamente, cu in'Soripţie ISlavonă, elegantă, păstrată în bună 
stare, tOe se desfăşoaTă pe ma.rgini. Inscripţia este interesantă şi prin amă-

'· Traducerea din limba slatonă la : N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Româ
niei ... , Fascicola 1, Bucureşti, 1905, pp. 98-99 (in Studii şi documente cu privire la istoria 
românilor, voi. XV, 1-2). 

•. Documente privind istoria României. Veacul XVI. B. 1 ara Românească. voi. 1 
(1501-1525), .Ed�tura Academiei, Bucureşti, 1951 ,  p. 55, documentul DJ'. 50 : Vlad cel 
Tinăr dăruieşte .jupînului Barbu ban şi jupînului P.irvu vomic şi jupînului Danciu mare 
vomic şi fiilor lor ca să Je .fie Potelu tot şi toată girla şi Cuşmiţa şi cu tot hotarul lor 
,i cu toate seliştele ... •. 

• N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romaniei adunate, adnotate şi publicate. 
Fascicola ,1, Bucureşti, 1905, p. 1 00, la notă (în Studii şi documente cu privire la istoria 
românilor, voi. XV, 1-2) : Neagoe Basarab e dănesc, fiu aJI. lui Basarab cel Tînăr (Te
peluş) şi al Neagăi, fiica boieru,lui Neagoe din Craiova. 

1. R a d u  P op e s c u, Istoriile domnilor 1ării Româneşti, Editura Academiei. 
Bucureşti, 1963, .p. 29. Aceleaşi informaţii şi în Istoria 1ării Româneşti de cînd au descă
lecat pravoslavnicii creştini ( Letopiseţul cantacuzinesc), în Cronicari munteni, voJ. 1. 
E. L., Bucureşti, 1961,  ·.p. 98. A se vedea şi : C. C. G i u r e  s c u, Istoria romanilor, 
V"Ol. II, partea întîi, ediţia a I II-a, Editura Fundaţiei pentru Hteratură şi artă, Bucureşti, 
1940, pp. 146-147. 

70 

www.cimec.ro



Măoutirea Dealul, ctitorie a lui Radu cel Mare. 
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nuntele pe care _ le dă cu . pt:Jy�r,e la fami,ltia -lui Vlăduţ, la îanpr.ejurăride 
în care a fost ucis şi la unnaşu.l ·.său : "ln anul 7020 ( 15 12) Juna ianuarie 
în 23 a răposat .robul 1l1Ui D-zeu Io Vlad Voievod, frall:ele lui Io Radu! 
Voievod ş.i fiuJ pPealbunului şi mane1ui Io  Vlad Voievod şi in vînstă de 
16  ani a şezut .pe l&caunUil .domnes-c şi a domnit W1 an şi nouă Juni şi j u
mătate. Şi a venit domn Io Basarab Voievod şi fli�nd auptă au tăiat capul 
lui Io V·Lad Voievod 1În ,cetatea Bucureşti " 8• Combormd datele unor docu
mente d!in .timpwl 1lui Vlad Căllugărull, unii 'cercetălbori au ajuns la .conoluz:ila 
că Vlăduţ, awea, ÎJn anul m\lrţii 1Satk, VIÎr.slta de 25 de 1ani şi nu cea ditn �n
scripţia sepukrală 9• 

Alături de mormîntul lui VJad •cel Tînăr, lîngă 1latur.a ·lui dinspre 
nord, ·Se afllă vechiul mo,rrnînt a:l ·capului .lui Mihai V'iteazul, cu o ·lespede 
aproape păll:ra:tă, făTă or.nament·e, ,ou inscripţie în illimba Tomâmă, fapt ·sem
nifi·oativ Îlll această epocă, în care se manifestă tendinţa de a •Se •Înlocui 
l imba slavonă 'ou 1oea 'română 10• lnsuipţi.a impresionează prin simpJi,taJtea 
şi precizia stilului : "Aice zace dnsti{ul şi răposatul capul creştinului 
Mihail Marele Voievod, ce au .fost Domn Ţărăei Rumăneşti şi .Ardealului 
şi MoldoVlei ; dootitUJ. trup zace î.n cănp�i T:ordei. Şi oÎind 1!-au IUCis nemţii, 
ani au fost 7 109 ( 1601 ) ,  ·În ·lullla Avg(ust) 8 zile . .Aicăst(ă) piatră o-u pus 
j upan RadiUil Buz(esou) ,i j upăn(i)ţ(a) eg. Preda".  

Tot o inscripţie în limba română este pusă, în 1 602, şi pe mor
mîntul lui Stroe Buzescu .din schitul Stăneş,ti di·n Rîmnioul-V1lcea. 

Ingropat ·sub .lespedea pusă de Radu Buzescu, capul lui Mihai 
Viteazul a stat acolo pînă în timpul domniei lui Bilbescu-vodă, care, cu 
aprobarea Obşteştii Adunări, a hOJtărît dez.gropa!rea 'lu1, ·CU ceremonie impu
nătoare, la care a fost prezent îns�i domnitorul, Îlinbrăcat în mantie voie
vodală, asemănătoare :celei � lui Mihai Viteazul 11.  Capul a fo.s.t păstrat, 
pînă în anul 1 920, într-o ·cutie .de lemtn, mai tîrziu într-o casetă metalică, 
făcută prin stăruinţa istoricului Grigore Tocilescu. Pe ţeastă a fost pusă, 
de un necunoscut, inscripţia : "Mihai V�teazul Yoievod L( eat) 7 1 09 ( 1601)  
a fost uciiS nn noaptea ,de 8 .spre 9 august 160 1 .  Trupul i-a fost îngropat pe 
wlina Turdei, tiar 'capul i-a fost adus de postelnioul Turturi-că şi îng-ropat 
la Dea1u" .  Se ştie însă că Radu F.lmescu oomisul este acela ·care a adus 
capul lui Mihai în ţară, îng·ropat fiind la Dealul de Radu Buzescu 12• 

8 Traducerea din limba slavonă la : A 1. L ă p e  d a t  u. Vlad-vodt1 Ciihtr?,ărul. 
,. Convorbi ri l i terare", Bucureşt i ,  1 90.� .  nr. 1 0, octombrie 1 .  p. 1 056. A ccca5i t raducere, 
menţionat;�! ş i  reprodusă fral'mcntar . la  : N. l o r  g a, lnso if!(ii  din /;iscriâi�· Homiin ici . . . 
Fascico!a l, llucure�ti, 1 905, p. 1 0 1  (în co1ccţ ia ci ta ti.i) . 

9 P r. d r. C. N i  ţ e s  c u, ofJ. cit. ,  p. 3S.  
10 Autovraf ul, în l imba română , al lui  Mihai  Viteazul ,  repro dus la : N. C a  r t o 

j a n, Istoria literaturii române vechi. voi.  1 . ,  Edi tura Fundatiei pentru l i tcralur:i şi artă, 
llucureşt i , 1 940, p. 47. De asemenea la : D r. E u g e n B a r b u, Mihai Viteazul - chi
puri şi documente. Editura _Scrisul românesc", fă1 ă <Jn. 11 Amănunte la : N. I o r g a, Soarta rămăşiţelor lui Mihai Viteazul. Discurs11l 
rostit la miinăstirea Dealului cu prilejul aducerii capului lui Milwi Viteazul. Bucureşti, 
1920, 30 p. ; Idem. Cel ce nu se fJoate odihni : Mihai Viteazul , în Pagini alese, voi. I ,  
E. L. , Bucureşti, 1 965, pp. 437-439. 1 2  C. C. G i u 1r e s c u, op. cit .. voi. II. partea întîi, ediţia a III -a, Editura Fun
daţiei pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1 940, p. 296. 
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In 19 16, la invazia nemţilor, capul 1lui Mihai ViteaZUJl a fost evacuat 
în Mol·dova şi ţinut acolo pînă după proclamarea unirii Ar-dealului cu 
România. Ln 1920 a fost readlllS şi reînhumat ·OU mare fast in mormîntul 
de manmură, conSitrui.t, încă din 19 13, în p·ronaosul bi.sericii mănăstiri,i 
Dealul. Trarusport<��rea lui de Ia laşi la Dealul a pri,lejuit entuziaste ma
nifestaţii .popu1lare iar trenul special, cu o numeroasă delegaţie de oficia·l i
tăţi guvernamonta�le şi ·mlturale, mergea numai ziua, oprin.du-se în staţiile 
mai :impoi'tante, unde mulţimea venea să aducă omagiu capului .ilustrului 
voievod. Aşezat pe o masă acoperită cu catifea, intr-un vagon amenaj at 
în acest ·scop, capul putea fi vizibil pentru toţi cei care veneau să în
tîmpine 'trenul. După o paradă militară, la Tîrgovişte, a fost aşezat pe 
un car împodob�t şi dus, urmat de un impunător ·cortegiu, în u11cuş încet, 
pînă pe dearl Ja mănă.stire, unde a avut •loc solemnitatea reînhumării în 
noul mormînt .de marmură, cu care ocazie au rostit cuvîntări N. Iorga, 
Ion Petrovid, Alexandru Lăpedatu ş.a. 13• . 

Mormîntul! actua:l al voievodului , ridicat deasupra nivelului par
doselii, e o capodoperă .de artă, cu bogată ornamentaţie de stirlizare tra
diţiona;lă, cu moti·ve geomet11i·ce tin chenare, insc11ipţii marginale, cu tripla 
stemă pe suprafaţa superioară, unde, pe mijloc, .sub stemă, se află in
scripţia : "Aid ISte odihneşte cola ce 'orima •Şi !impi.etalea au lăsat din 
trupul cel sfînt ai !lui Mihai voievod .cel Viteaz iar ,S1Jfletul său 1trăieşte 
î.n !sufletele unui 'neam întreg pînă .ce scripturile se vor îndeplini cînd 
va afla în ceruri odihna drepţiJor 'Împreună cu sufletele f·erici•te ale pă
rinţilor ,săi ·care au fost".  Stern ele ŢăTii Româneşti, Moldovei şi Ardealului 
reprezentind, lao'l.aJJ.tă, unirea înfăptuită de Mihai Viteazul sub sceptrul 
său, sînt înconjurate de o insori.pţie circulară cu titulatura, în l imba sla
vonă, a voievodului . lns•cripţia de pe marginea suprafeţei super.ioare a 
mo11mîntului arată 10umele 1localităţilor în care a •luptat Mihai : Călugă
reni, Giurgiu, Niwpole, Vidin, Silistra, Rusciuc, P,levna, Şelimberg, Mi
răslău , Gorăslău. Pe suprafeţele h.tcrale dinspre nord şi vest se află 
inscripţia : "S-a înfrumuseţat acest mormînt cu cheltuiala Ţării după trei 
sute un:Sprezece ani de .la jertfi·rea lui, în anul 19 13" .  

Ca:;eta metalică î n  care a fost păstrată ţeasta voievodului pînă la 
reî.nhumare •se găseşte în prezent la  Muzeul miJ,itar din Bucureşti. 

La mi(iJc1cul 1lal!urii de ��ud a pronaoStului, aPToa:pe de rperete, ÎJlltTe 
mormîntul lui Vlad ·cd Tînăr şi mormîntul de marmură al lui Mihai 
Viteazul, se găseşte mormîntul lui Vladislav al I I-lea, pe care Letopi
seţul cantacu::.ine se il numeşte "Vladislav voievod Bătrînul " , arătînd că 
acesta "au făcut biserica domnească din Tîrşor" şi că "au pierit de sabie 
în mijlocul Tîrşorului " 14 •  Pe cronicarul Radu Popescu îJ irită informaţiile 
prea v,a(g·i ,ale vechi,Ior cronici,  privitoare la VLadi'Slav .al 11-·lea, "de 
carele nioi o .is.torie nu se află scrisă de cineva, fără cît zice că au pierit 
de sahie la Tărşor ; iară nu scrie , in război, de au avut cu cineva, sau 

13 1 o n P e  t r o  v i  c i, De-a lungul unei vieţi, E. L., Bucureşt i ,  1966, 
pp. 280-285. 

14 Cronicari munteni, vol. 1, E. L., Bucureşti, 196 1 ,  p. 85. 
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de neun vrăjmaş al ilui, sau de ne5careva oamenD. de ai casei lui (precum 
de muJ.te ori se iÎlil.tÎmplă), d numaJi zi.ce că au pierit de sabie Ja Tărşor" 16• 

Cercetăr.iJe 'istorici-lor .au .adUJS 1lmnină asupra lw VladiSilav al 11-Jea 
El a fost fiul 1Lui Dan aii Il-lea şi neu>ot lui Dan 1, ad'US pe tron de turci 
În 144 7 lin .Jocul lui Dan aJ 111-'lea (şi el .fiu a:J. Jui Dan aJl. Il-lea), care 
fusese pus pe tron de Iancu Huniade, în 1446, în Jocul lui Vlad Dracul 18• 
Nu 1Se ştiu preoi:s �una şi ziua ruciderii lui V�I.adislav al 11-Jea ·de către 
Vlad ŢepfiŞ, von�t din Ardeal ou ajwtor de lla Iancu Huniade. Sigur e 
că s-a-111tîmplait Îllltre 6 ,apnillie, cîrnd Vbd Ţepeş pornise din A.roeal, şi 3 
iuHe 1456, cind a·cesta era .instalat pe tron 17• N. Iorga afirmă că Vla
dislav al 11-Uea e "un aJ.t basta.rd al lui Dan",  înmormîntat Ja Dea:lul cu 
" aşa frumoasă :inscripţie" 1B şi ".căruia-i ridicară un ciudat mon.urnent in 
formă ·de 19icr.iu oraioveştii, Banbu şi Piîrvu, 1mpreună cu f.raţii Jor, pentru 
că V adisllav făcuse din tatăl 1lor, Neagoe din satul Craiova, un boier al 
ţării" 19• Acest Vladislav împreună .cu fratele său Dan al III-lea, dornnind 
între VJ.ad Dr.arul şi Vlad Ţepeş, au provocat un gol în continuitatea pe· 
tron a DrăculeştHor. 

Lespedea sa de mormînt este din piatră obişnuită, fără luciu, în formă 
prismatică, asemănătoare capacului unui sicriu, Hpsită de ornamentaţie, cu 
inscripţie slavonă, frumoo scrisă şi bine păstrată, desfăşurată pe cele două 
feţe mari superioare. Piatra de mormÎIIllt i-a ifost pusă - aşa cum arată in
scripţia - de că.tre 1boierii craiO'V'eŞ'ti, la peste o jumătate de secol după 
moartea lui, drept recunoştinţă pentru rangul 1a care acest domn ridicase 
famiJ.j.a lor : "A ITăposat la VJadi·slav Voi·evod 'În anul 6963 (1455), luna 
August 20 � ziilele - ; şi s-a făcut această piatră în 7JÎilelle lui lo Neagoe 
Voi·evod ; aru fălcut Barbrul B31111U11 wi HrvuJ. Vomirul şi cu fraţii !lor, fiii 
lui Neagoe din Craiova, că şi Vladislav Voievod i-a făcut boieri" 20• 

• 

Anul din inscripţie, 6963 (1455), este greşit pus ca dată a morţii lui.· 
Vladislav al II-lea 21, deoarece acesta a fost ucis IÎn 1456. E posibil să fi 
avut pe mornmnt o piatră cu inscripţie, care va fi di$părut cu ocazia ridi
cării de către Radu cel Mare, tn cmul 1500, a noii rbiserici peste oea veche,. 
în care se afla îngropat Vladislav. Craioveştii n-au avut la indem1nă date· 
sigure �aSUpra morţii oceshlia, fiind nevoiţi să rerurgă, pentru redactarea 
i.nsonipţiei, la informaţii 'oare indicau greşiil: a.tl.llll .morţii Jui V'lacLis.Jav. Se ş'tie 
că Vlad T·epeş s-a urcat :pe tron în 1456, an in care el şi-a răpus .rivalul 22• 

16 R a d u  P o p e s c u, op. cit., pp. 16-17. 
11 C. C. G i u r e  s c u, op. cit., vol. .II. partea intii, ediţia a III-a, Editura Fun-· 

daţiei pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1940, p. 12. 
17 Ibidem, p. 14. 1 8 N. 1 o r g a, Istoria românilor, voi. IV, Cavalerii, Bucureşti, 1937, p. 91 .  
u N. I o r g a, Rom4nia cum era pînă la 1918, [, România wMunteană", Bucu-· 

reşti, 1939, p. 191. 
10 Traducerea din limba slavonă la : N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romă-· 

niei ... , FascicoLa I, Bucureşti, 1905, p. 100, documentul nr. 198 (in colecţia citată) . 
11 N. I o r g a, Inscripţii din bisericile Romăniei .. . , Fascicola I. Bucureşti, 1g05, 

p. 100, nota (in colecţia citată). C. C. G i u r e  s c u, op. cit., vol. II. partea intii, ediţia 
a III-a, 1940, p. 14. 

1� A l. L ă p e  d a t  u, Mormintele domneşti de la Mănăstirea Dealului, in "Con
vllll"biri literare", 1903, nr. 5, mai 1, pp. 433-4!14. Aduce, ca aorgument. anul cert : 1456 .. 
al auirii pe tron a lui V·lad Ţepeş. 
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Tot pe latura de sud a pronaosului, alături de mormintul cel nou al 
lui Mihai Viteazul, pe aceeaşi linie longitudinală cu vechiul mormînt ridi
cat de Radu Buzes-cu, se află impunătoarea rpiatră de mormînt a lui Pătraşcu 
cel Bun ( 1554-1557), fiu al lui Radu Paisie, nepot al lui Radu cel Mare 
şi tatăl lui Petru Cercei. .In luna mai 1 557 era !bolnav �i se ,găsea la Rîmni
cuJ-Vîlcea pemtnu odihnă, illllllde, [a 26 dooembrie l31001a.şi an, a murit şi a 
fost inmonmmtat la Dea:lul. S-a bănuit că ar fi fost otrăvit ,de dUre omul 
său de încredere, vomicul Soco!, pentru a-i lua ·tronul. Bănuiala nu s-a 
putut adeveri 23• Piatra sa de mormînt, fă.ră altă omamentaţie deoît o fru
moasă rozetă la capătul dillSipre VeSit, !POartă pe margine o inscripţie slavonă 
cu litere de dimensiuni apreciabile, în cea mai mare pai'be păstrate în bună 
stare : "A răposat �ntru DOOlllilllll liristoo credmcioşul Ioan Petraşco Voievod 
şi Domna .toată Ţara Românea·scă, ,fiul lui Io Radu} Voievod, şi a murit în 
luna Joi decembrie 26 de zille în anul 7065" 24• 

Pe partea stîngă a pronaosului, în colţul de noro-est, se găseşte rnor
mmtul de ma'J'1Ill'Ul"ă ali. 1ctit:oru!Jui bisericii, Radu cel Mare ( 1495-1508). 
Fiu al lui Vlad Călugărul. Raidu cel Mare a a:vut cinci fii (legitimi şi nele
gitimi) care au ocupat ti�p de aproape o jumătate de veac tronul Ţării 
Româneşti (Radu de .Ja Mumaţi, Radu <Bă.dica, Vlad Vintilă, Radu Paisie şi 
Mircea Cidbanul). 

Veohea lespede de pe mormîntul lui Radu cel Mare nu mai exiiStă, 
fapt pe care 1liil istoric il constata în 1 903 : "Un mormînt al lui Radu cel 
Mare, ctitorul Mănă.sti,rii, îngropat şi el tot la Deal, nu există şi nu sînt 
semne, care să ,ne dea de bănuit exVs.tenţa unui atare mormînt măcar altă
dată acdlo" 25, Croni-carul Radu Popescu arată -că pe wemea sa piatra de 
monmnt încă ·exista : "Carele (Radu cel Mare - n.n.), căzînd în boală 
groaznică, au murit şi I-au îngropaJt la mănăstirea lui den Deal, �n mormînt 
care �-1 .gătise '01, de pi'atră cioplită, cum să veade" 26• Letopiseţul cantacu
zinesc precizează şi locul mormîntului : "Iar trupul Radului-vodă îl în
gropară în mormîntul care făcuse în tinda bisericii" 27, afirmaţie care se 
potriveşte aproape exact cu o mărturie din vremea lui Radu cel Mare 28• 

Fiind 'greu bolnav de diabet, Radu cel Mare �i aştepta sfîrşÎ'tu'l apropiat, 
luînd măsuri să-şi asigure din vreme un mornmnt corespunzător, de domn 
şi ctitor, a cărui piaJtră cu inscripţie a fost supusă vitregiei timpurilor. 
Osemintele dezhumate după 1830 şi ţinute multă vreme într-o casetă sără-

28 C. C. G i u � e s c u, op. cit., voi. Il, partea intii, editia a III-a, Editura Fun
daţiei pentru �Pteratură şi artă, Bucureşti, 1940, p. 215. Arată că Pătraşcu cel Bun a 
murit în 1557, menţionînd că pe piatra de monniat e scris : "Juna decembrie a 26-a zi, 
în anul 7066 (1557), (pp. 215-216). 

u Traducerea din limba slavonă Ia : N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romă
niei ... , Fascicola 1, Bucureşti, 1905, p. 101,  documenul nr. 199 (în colecţia citată). A se 
vedea şi la C. C. G i u r e s c u, loc. cit. la nota 23. 

11 A 1. L ă p e d a t u, Mormintele domne1ti de la Mănăstirea Dealului, în "Con-
vorbiri literare", 1903, lllf. 5, mai 1, pp. 433-434. 

28 R a d u P o p e s c u, op. cit., p. 25. 
tt Cronicari munteni, voi. 1, E. L., Bucmeşti, 196t, p. 92. 
28 C. E r b i c e  a n  u, Viaţa IÎ traiul Părintelui nostru Ni/on (scrisă de Gavriil 

Protul), Bucureşti, 1888, pp. 58-59 : e · · ·  îl ÎDgropară în moi1Dlîntul care-I făcuse în tinda 
bisericii în mănăstirea din Deat•. 

71 

www.cimec.ro



căcioasă 29, au fost .puse mai tîrziu în noul mormînt de marmură, construit 
cu ocazia împlinirii a patru Slute de ani de la moa!'1tea voievodului. Prin 
material, proporţii şi 5'1:ilizare, mormîntul seamănă cu cel nou al lui Mihai 
Vitea:rul, stînd f.aţă-.n faţă şi străjuind cd·e două ;colţuri (de wd-est şi nord
est) ale pronaosului. 

Pe suprafaţa superioară, sub stema Ţării Româneşti, închisă în chenar 
circular, se află .noua inscripţie în limba română : "Aici odihnesc rămăşi
ţele ·cucer.nioului tGt�tor al Sf. N�coilae din Dea1l, Radru Vodă •cel Mare, Domn 
al Ţării Româneşti, care a întemeiat Mitropolia pe temelii canonice, a ri
dicat biserici şi mănăstiri şi a iubi.t meşteşugul de frumuseţe în clădiri şi 
slove întru slava lui Dumnezeu şi spre folosul neamului" .  Stema ţării este 
înconjurată - ca şi la Mihai Viteazul - de titulatura voievodală în 
fonmularea tra·diţională sla.vonă. Pe marginea .tot a suprafeţei superioare, 
o altă inscripţie în completare : " Urmaş al lui Mir-cea cel Băt<rîn şi fiu al 
evlaviosului Vlad Că.lugărul, el a fost părintele lui Radu Pai•sie, bnnicul 
lui Pătr�cu cel Bun şi străburoi;cul •lui Mihail Voievod ceJ Viteaz " .  In partJea 
de sus a supraJfeţei laterale dinspre interior se .găseşte un rînd de inscripţie 
marginală : " S-a dat acest adăpost de marmură oaselor 'sale .cu cheltuia!la 
Ţ.erii, pabnu sute de .ani de da moartea lui" .  

Tot î n  colţul .de nord-est al pronaosului, alături de mormîntul lui Radu 
cel Mare, se găseşte mormîntul tînărului şi vremelnicului domn moldovean, 
Mi1hăilaş Movilă, fi;ul mai mare al lui Simion Movilă şi fra1tele mitrupoli
tului cărturar P·etru Movilă. UrmiÎnd tatălui său la tron, în 1607,  Mihăilaş 
Movilă a fost biruit la Ştefăneşti în decembrie al aceluiaşi an de vărul său, 
Constantin Movilă, fiul lui Ieremia Movilă, şi, nevoit să pribegească în 
Tara Românească la curtea din Tîrgovişte a lui Radu Şenban, .pe a cărui 
fiică, Ancuţa (devenită mai bîrziru soţia lui Pătraşcru, fiul lui Mihai Vitea
zu'l) ,  intenţiona s-o ia :în că�ătorie ; a murit de "melancolie" , ·după foarte 
puţin timp, .La 27 ianuaJri1e 1608 30• A fosil: înmormîntat cu mare fast în 
biserica mănăstirii DealUJl, 'lllnde mama sa, ambitioasa Marghita (Margareta) 
îi va aşeza o lespede cu inscripţie slavonă pe margine în locul •chenarulrui 
ornamental. În mij loc, o o-uce cu trei braţe, �mpodobită .cu motive geome
trice, f.l3Jncată de două dănci scuJptate şi 1noadnată •cu ins•cripţii abreviate 
sacramentale. Sub piedestalul crucii, e scuLptat un cap de mort, iar sub 
acesta, două rînduri cu inscripţie, in continuarea celei de pe margi•ne, ·care, 
în întregimea ei, este următoarea : " Această piatră de mormînt a făcut-o şi 
a împodobit-o Doomna Marghita firuJui ei Io MihaiJ Moghi1lă Voievod şi 
Domn ţerii MoLdove•i, f·irul 1lui Sim�on MogmJă Voievod ; şi sfîrşitul vieţii 
sa.Ie i-a fost în locul Tîrgoviştei, şi a fost îngropat aici, în sfînta thiseri•că 
locaşul Dealului, în zilele blagocestivului Domn lo Radu! Voievod, nepotul 
de fiu al lui Basarab Voievod, şi a fost Domn •trei luni în locul .părintelui 

29 N. 1 o r g a, Neamul românesc în chipuri şi icoane, Minerva, Bucu�eşti, 
1905, p. 9. 

30 N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romăniei . . . , Fascicola 1 ,  Bucureşti, 1905, 
pp. 99-1 00 (în colecţia citată). 
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său : i -au fost toate zilele vieţii ani 1 6  .şi jumătate ; la anul 7 1 1 6 ( 1 608) 
luna (l.anuar) 27 " st.  

Ostaşii lui Gabriel Bathory, sosiţi a1c1 la 26 ianuarie 1 6 1 1 pentru răz
bunare şi j af. vor fi avut ce •lua din monmîntul bogatului prinţ moldav. 
Evenimentele tragice ce s-au abătut atunci asupra mănăstirii sînt povestite 
pe larg de un scriitor contemporan şi martor ocular, vestitul cărturar şi 
ierarh poet, Matei al Mi relor, egumen pe atunci la Dealul 32• 

Tot în stînga pronaosului, lîngă peretele dinspre nord, <11proape de 
intrare, se găseşte, oarecum singuratic, mormîntul Caplei, fika lui Vlad 
Călugărul, sora lui Radu cel Mare şi a lui Vlăduţ, aceea care, printr-o 
căsătorie necanonică, a îmbogăţit cronica ·scandaloasă a vremii, provocînd 
cearta şi apoi mptu:ra dGntre Radu cd Mare şi pa.triaJThul Nifo.n, afJător pe 
atunci la Tîrgovişte, nevoit apoi să părăsească, amărît, ţara. După moartea, 
în 1 50 7 ,  a soţului său, Staico logofătul, Cap! ea s-a căJ5ătorit, în acelaJŞi an, 
cu Bogdan vornicul, care nu era despărţit legal de prima sa .soţie 33• Croni
carul Radu Popescu arată .că patria�hul Nifon "scandalizîndu-se cu Radu
vodă, tpentru un 'lucru făr-de-lege ce au făcut Radu-vodă, de au fămt pă 
un hoier, anume Bogdan (pe carele îl iubiea) de şi-au lăsat muerea şi i -au 
dat domnul pre o sor a lui, de care neîngăduind Nifon pat•riianhul, fu gonit 
den ţaJTă. B 1ncă etşind den Tă�govişte şi-au scutunat papucii dă prah şi 
I-au afurisit pe domn ... " 34• Letopiseţul cantacuzinesc reproduce chiar admo
nestarea adresată de Nifon lui Radu ·cel Mare : "Că pre soru-ta, care o ai 
măritat dupre Bogdam, făr' de lege, aviÎlnd el muiere ou lege .ş i  o au Iă·sat 
făr'de nici o vină şi au luat pre soru-ta . . .  " 35• Acelaşi letopi1seţ arată că 

31 Traducerea din limba slavonă Ja : N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romă
niei . . .  , Fascicola 1, Bucureşti, 1905, p. 99, documentul nr. 1 97 (în colecţia citată). In ins
cripţie nu se poate dti luna. N. Iorga deduce că este !ianuarie (vezi şi locul citat la 
nota .30). 

u D. R u s s o, Studii istorice greco-române. Opere postume, Editura Fundaţiei 
pentru l iteratură şi artă, Bucureşti, 1 9.39, pp. 160-164. Sînt menţionate e�·enimenteJe 
povestite de Matei al Mirelor în introducerea la Slujba Sf. Grigore Decapolitul şi în 
Cronica rimată, ambele în limba greacă. De asemenea, C. · C. G i u r e  s c u, op. cit, 
voi. III ,  partea întîi, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei pentru literatură şi artă, Bucureşti, 
1942, pp. 7-8. 

a• C. C. G i u r e  s c u, op. cit., voi. Il, partea întîi, ediţia a III-a, Editura Fun
daţiei pentru literatură şi a·rtă, Bucureşti, 1 940, p. 132 ; A l. L ă p e  d a t  u, Vlad-vodă 
Călugărul, în .Convorbiri literare", 1 90.3, nr. 10, octombrie 1 ,  pp. 1057-1958. lncă 
din 1 489, ianuarie 8, apare în documente primul soţ al Caplei, cînd Vlad Călugărul 
întărea dania făcută mănăstiri•i Cotmeana de .jupan Staico logofătul şi jupîneasa Caplea 
şi feciorii I(Jr" (A l. L ă p e  d a t  u, op. cit., loc. cit., p. 1 057). La 27 decembrie 15 1 1 ,  
Vlăduţ întărea actul p'l'in care era dăruită mănăstirii Dealul moşia Băjeşti d e  către . sora 
domniei mele jupîniţa Caplea, încă di.n zilele :lui Mihnea-vodă pentlru sufletul jupînului 
Staico-logofăt şi pentru sufletul fiului lor Pîrvul comisul şi pentru al ei suf.let" (Ibidem, 
p. 1057 ; de asemenea : Documente privind istoria României. Veacul XVI. B. 7 ara 
Românească, voi. 1. ( 1501- 1525), Editura Academiei, 1 95 1 ,  p. 72, documentul nr. 7.3.). 

34 R a d u P o p e s c u, op. cit., p. 25. A se vedea şi : C. E r b i c e  a n  u, op. 
cit., pp. 44-46. 

85 Cronicari munteni, voi. 1, E. L., Bucureşti, 1 96 1 ,  
Radu cel Mare este reprodusă î n  Letopiseţul cantacuzinesc 
şi traiul Părintelui nostru Nifon, ediţia C. E r b i c e  a n  u, 

p. 88. Dojana adresată lui 
aproape întocmai din Viaţa 
Bucureşti, 1 888, pp. 44-46. 
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Vlad cel TI.năr (V,lăid.uţ) , fratele lui Radu cel Mare şi al Caplei, a intrat, 
datorită une'ltirilor- noului său cumnat, Bogdan, în conflid cu puternica 
familie a Craioveştilor : " ... şi Vladul au pri imit sfatul fărădelegiui,toriului 
Bo_g1dan şi sări asupra acelui fericit de Dumnezeu neam . . .  " ,  .că acest Bogdan 
aţîţa 1pe Vlăduţ împotriva lui Neagoe, viitorul domn : "Ci el, dlcătoriul 
şi a:furisitul, totdeauna sfătuia pr-e domn pre uciderea lui Neagoe şi a nea
mului lui 36• Reacţia craioveştilor a dus, precum ·se ştie, la pieirea lui Vlăduţ. 
Intri,gantul Bo�dan a fost şi el pus mai 'tîrziu la caz.ne pentru a mărturisi 
unde-i sînt bogăţiile şi apoi ucis din ordinul lui Neagoe Basarab 37• 

Mormîntul Caplei e acoperit de o le9pede .lungă de marmură vînătă cu 
dungi longitudinale, fără nici un ornament decît frumoasa inscripţie sla
vonă ,de pe margine, cu litere mari, proporl;ionate cu dimensiunile pietrei, 
bine păstrate : " S-au săvîrşit roaba lui D-�eu Caplea fiică 'lui Io Vlad 
Voievod şi sora lui Radu Voievod şi a Domnului Io Vlad marele Voievod, 
fostă jupîniţă a mardui vornic Bo_g1dan în anul 7 0 1 9  ( 1 5 1 1 )  luna februarie 
2 1  zile" 38• 

Caplea a murit înain�ea lui Bogdan , cel de-al doilea soţ al ei, 'în 
timpul domni·ei f.ratelui său mai mic, V.lăduţ. Inmormintarea ei m incinta 
bisericii voievodale de la Dealul este explkabilă : fiică de domn, soră a 
decedatrului ·ctitor şi a voievodului ail:unci pe tron. Era, la acea vreme, 
Dealul o gropniţă de familie. 

La mănăstirea Dealul au mai fost .înmormîntaţi, conform mărturi ilor 
vremii, doi domn�tori ale căror morminte nu ne sînt cunoscute : Radu-vodă 
zis şi Radu Bădica şi Vlad Inecatul. 

Radu Bădica, fiu ndegit� al lui Radu cel Mare, a aj uns domn în 
octombrie 1 523, cu ajutorul rboieri'lor craioveŞiti, �n locul lui Vladislav al 
I I I-lea, care .fusese pus pe tron de turci. Sounta lui domnie i-a fost tulburată 
atît de Vladislav al I I I-lea, sprij init de turci, cît şi de Radu de la Afumaţi, 
care se pregătea în Ardeal să inrtre în ţară şi să-1 detroneze 39• 

Intr-o scrisoa.re către braşoveni, Radu Bădica •se intitulează " I o  Bă
dica Radul Voievod şi domn al \Întregi i  ţă•ri a UngrO'Vlahiei" ,  declarînd că 
a fost ales domn al ţării în 'locul ·lui Vladislav, deoarece "mă ştiau pe 
mine .adevăralt fecior de domn, al i'lliÎ Radu Vo�evod ceO. Bătnîn, feciorul 
Călugărului şi .prirnindu-mă pe mÎine să . le fiu lor, după ·lege, domn în 
Ţar-a RomâneaJSCă, m-am aşemt în scaunuil rpări.ntellui meu, în dOiiilaliÎa Ţării 
Româneşti".  Se rpaînge 'în acelaşi timp br.aşove111hlor că "15-a ll"idicat nu de 
mult, din mijlocu'l vostru şi cu toată tăria voastră, un vrăjmaş asupra 
capuJui meu, RaduJ. Vo.ievod, �i a venit •să-mi ,piarză capul" ,  .că acest Radu 
(Radu de .Ja Afumaţi - n.n.) îl învinuieŞite ,de a .fi adus pe turci în ţară, 

18 Cronicari munteni, voi. 1., E. L. Bucureşti, 1961, p. 97. 
17 Ibidem, p. 99 ; N. 1 o r g a, Inscripţii din bisericile Romăniei . . . , Fascicola 1, 

Bucureşti, 1905, pp. 101-102 (in colecţia citată) ; C. E r b i c e  a n  u, op. cit., pp. 45, 
74 şi urm. as Traducerea din limba slavonă la A l. L ă p e d a t  u, Vlad-Vodă Călugărul, 
in "Convorb.iri literare, 1903, nr. 10, octombrie 1 ,  pp. 1056-1057. 

18 Informaţii despre imprejurările in care Radu Bădi'Ca a ocupat tronul şi a fost 
omorit Ia : C. C. G i u r e  s c u, op. cit., voi. II, pai'tea intii, ediţia a III-a, Editura 
Fundaţiei pentru lite!'atură şi artă, Bucureşti, 1 940, pp. 156-157 ; Istoria României, 
voi. Il, Editura Academiei, Bucureşti, 1962, pp. 651-653. 
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dat tă el nu e Yinovat de asta : ,, .  .. n-am adus noi pe turci în ţară, d ei 
singuri au intrat, cum au intrall: şi in alte ţări, mai puternice dedt a noas
tră" 40• 

Su'b pretextul că vor să-1 confirme domn, turcii 'Îi rotind o cuf!Să, 
chemâmdu-1 să-i înmîneze steagul de domnie. ,EJ vine, •trurcii U prind şi-1 
omoară, în ianuari·e 1524. Este unnat la tron de Radu de la Afumaţi, care, 
în ·două scrisori 'Către braşoveni, expune ·împrejurările .în care Radu Bădica 
a ocupat tronul şi cele în care a fost omorit şi �ngropat la Dealul. Intr-una 
din scrisori, trimisă din Tîrgovişte, Radu de la Afumaţi comunica hraşove
nilor că "mai înllîi a venit Vladislav (Vladislav al :III-lea - n.n.) voievod 
in ţară iar ,a(rupra !lui s-a ridicat Băd.Wa. Voievod ca să fie domn in Ţau 
Românească şi a trimis pe boieri la Poarta [mpărătească, să-i aducă steag 
�i pace. Şi-i adlJISeră turcii Slteag. Dar cînd era să-şi .primească steagul în 
mîmă., tul"cii i-au luat steagul şi i-au tăiat capul şi •Îm!preună cu el au tăiat 
�i zece boieri " .  In cealaltă sorisoare relatează de!ipre soarta trupului voie
vodului ucis : " Iar turcii, de-ndată ce au tăia�t pe Băsdica şi pe boeri, s-au 
întors îndărăt la Giurgiu şi-au trimis capu1 lui Bădica şi al<te două capete 
la Poartă ; iar trupul lui Bădica l-am luat domnia mea însumi şi m-am 
·dus domnia mea la mănăstirea Dealului şi l-am îngropa1t acolo . . . " '1 

Nu ştim si<gur dacă tn !biserica de la Dealul se va fi pus o piatră 
-cu inscripţie pe anommntul l111i Bădica. Totuşi, ţinînd. seamă de împrejură
rile tragice în •care şi-a găsit sfîrşirtul şi de peripeţiile înmormîntării lui, 
-putem bănui că Bădica, îngropat m grabă, doar cu o parte relin trup, de 
.către riva:lul său la tron, va fi .fost acoperit numai cu ţărîna unui mormînt 
anooim. Ba e chiar greu de presupus <:ă Radu de la Afumaţi, care-şi pre

,gătise oşti în Ardeal împotriva lui Bărdica (aşa oum acesta se plîngea bra
:şovenilor), pe care-I •socotea uzurpator (deşi arnÎlndoi erau fii nelegitirni ai 
aceluiaşi taJtă - Radu cel Mare), <Îl va fi onorat <eu o piatră de moi'lllÎnt. 
Tot ce poate fi sigur - dacă luăm de bune afirmaţiile lui Radu de la 
Afumaţi - e că osemintele .lui Bădica za•c pe undeva stfu 1lespezile mute 
ale pardoselii bisericii mănăstirii Dealul. 

Vlad Inecatul, fiu al lui Vlad cel Tînăr (Vlăduţ) , a ajuns domn, cu 
sprij inul turcilor, la 29 august 1530, 1după ce a înfrînt pe craiovescul 
Moise-Vodă. După o domnie zbuciumată, a murit înecat, în septembrie 
1532, �n nul Dîmboviţa, lîngă satul Popeşti, "den jos de Buooreşti" ,  după 

•0 1 o n B o g d a n, Documente şi regeste privitoare la relaţiile 7ării Româneşti 
cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI, Buc., 1902 : scrisoarea CLXVI, pp. 167-
169. Originalul scrisorii nu conţine data. Ion Bogdan deduce că ar fi scrisă în anul 1524. 
ln acest caz, trebuie să preaupunem că a fost scrisă în luna ianuarie, cu puţin timp 
!nainte de uciderea rlui Bădica. 

41 Ibidem, scrisorile CLXVIII (pp. 1 7 1-172) şi CLXIX (pp. 172-1 73). Ambele 
scrisori se referă la uciderea lui Bădica, ce a avut loc, precum se ştie, în 1524. Prima 
scrisoare din numerotarea, necronologică, a lui 1. Bogdan cuprinde data de 2 februarie 
iar a doua, 27 ianuarie ; tn nioi una nu se menţionează anul. Pentru p11ima, 1. Bogdan 
propune anu:l 1523 iar pentru a doua : 1524. C0or0borînd da.wea lunilor cu evenimentele 
povestite în scrisori, reiese că ambele sînt scrise în 1524, imediat după uciderea lui Bă
dica. Noi le-am roprodus, în text, în ordinea cronologică a lumlor, presupunind că apar
tin aceluiaşi an : 1524, de unde se deduce că Bădica a fost ucis în luna iaouarie a ace
_lui an. 
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un 'lung chef, ·şi a fost înmormîntat de mama sa, Doamna Anca, alături de 
tatăl său, la mănăstirea Dealul 42• Documentar, acest lucru se ştie dintr-un 
act dat în Bucureşti la 26 iunie 7096 ( 1588) de către Mihnea Turcitul, 
prin care întăreşte mănăstirii Dea�lud .si3!1rul ·Plă:tăreşti, dăru.it de doamna 
Anca, mama lui Vlad Inecatul. Mihnea Turcitul dădea acest act în urma 
unui pwces dintre mănă&irea DeaJLUJI. reu boierii cocorăşti rcaJre .revendicau 
acel sat. Do·cumentul es.te interesant şi prin faptul că reproduce date din 
acte mai ve·cihi, azi necunoscute : " ... am văzut si am ci tit domnia mea cartea 
lui Radllll V·mevod CăJ,UJgăml şi cartea :lui Mircea Voievod că a dat şi a 
miluit doamna Anca sfinta mănăstire de la Deal cu acel sat şi cu mori, 
pentru •sufletul copilu1lui domniei ei, Vlad Voi.evod Inecatul şi pentru su
fletul aQilllnâei ei, şi 1.n1Că a .îngropat domnia ei pe ·COip'Î1lul ei în sf�nta mă
năstire .şi s-a iîm.scrirs ·La sfÎinrtrud pomdnrirc. Şi incă .şi Vrlădruţă Voievod, p:-i
rintele lui Vlad Voievod Inecatul, este îngropat la sfînta mănăstire din 
Deal 43• Acest document infirmă părerea 44 că Vlad Inecatul ar fi fost 
înmormîntat prin grija vărului si urmaşului său la tron, Vlad Vintilă, fiu 
al lui Radu cel M are. 

Ingropati: de că.J!:re mama sa, doamna Anca, este fi,resre să pr·esupunem 
că Vlad Inecatul va fi fost pus într-un mormî:nt alături de cel al tatălui 
său Vlăduţ. Nestatornicia vieţii politice, furtunile care bîntuiau arunci ţara 
n-au mai dat, probabil, răgaz şi îndemn celor ·rămaşi să pună o piatră cu 
inscripţie, după cuviinţă, peste mormîntul acestui domn mort, ca şi tatăl 
său, în floarea vtîrstei .  Dacă ar fi să presupunem că energica sa mamă i-a 
pus totuşi o piatră cu inscripţie, aceasta a fost fie s.partă, cu ocazia profa
nării moflminterlor (ca cea a lui Radu -cel Mare), fie înlăturată, pentru a 
face loc mormîntului lui Mihai Viteazul, aşezat de Radu Buzescu chiar 
alături -de cel al lui Vlăduţ. 

Nu putem crede că Vlad Inecatul va fi fost în.gronat în mormîntul 
tatălui său, Vlăduţ, după cum nici Radru Bădica nu va fi fost îngropat la 
un loc cu tatăl său, Radu cel Mare. In Ţa.ra Românească medievală, ca şi 
în Moldova, nu exi.s·ta obiceiul de a se îngropa un mort peste altul, afară 
de cazul că osemintele mai multora, aduse din altă parte, puteau fi adăpos
tite în acelaşi loc, cum e cazul, de exemplu, al mormîntului de la mănăstirea 
Comana, unde ,sÎnt păstrate osemintele aduse din străinătate ale lui Radu 
Şerban şi Nicolae Pătraşcu, la care s-au adăugat cele ale cîtorva Cantacu
zini. Că!tre s-fÎirşrtud secolului al XVI I I -Je.a avem cazru:l unei cripte cu mor
minte nedistinrete, la biserica Sfîntul Spi1rirdon .de pe ca;lea Şerban-V odă din 
Bucureşti, unde se află ·rămăşiţele a mai multor domni : Grigore Gh.ica, 
Nicolae Mavroghen.i, Hangerliu, Scamlat Ghica şi .Ail.exandru Şuţu. 

Necro!Jola voievodală de la mănăstirea Dealul se impune prin numă
rul şi importanţa mormintelor ei. Comparînd plastica ei decorativă cu cea 
din Mo.Jdova, remarcăm deosebiri esenţiale : în timp ce la Rădăuţi, Putna 

42 C. C. G i u r e  s c u, op. cit., voi. Il, partea intii, ediţia a III-a, Editura Fun
daţiei pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1940, p. 1 6 1 .  

43 Documente privind istoria României. Veacul XVI. B. 1 ara Românească, voi. V, 
Editura Academiei, Bucureşti 1 952, p. 1170, documentul nr. 1189. 

44 N. 1 o r g a, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Minerva, Bucureşti, 1905, p. 14.  
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şi Probota 111e găsim •m faţa unei ·Împresiolllante varietăţi de IStitl., .reaHmtă 
într-o sinteză originală, în care specif�cul moldovenesc popular a absorbit 
substanţa influenţelor din .afară, .gropniţa ·de .Ia Dealul conti111uă tradiţia 
artei sobre şi arhaice a mormintelor voievodale de la Cîmpulung, a celor 
din .biserica de .la Arg'eş !Şi de la Cozia. Cel care dă, în acea vreme, o 
reJ)lică strălucită artei sepulcrale moldoveneşti este Ne<��goe Basarab, prin 
necropola bisericii epi•scopale din Curtea-de-Argeş, care, faţă de cea de la 
Dea1lul, Jllardhează o vădită tendinţă către o mai bogată stilizare decora
tivă. Biseri<:a mănăstirii Dealul, ca şi necropola ei,  au �ămas, de-a lungul 
veacurilor, statornice în soliditatea şi măreţia lor severă. 

MORMINTELE DIN PRONAOSUL BISERICII 
MANASTIRII DEALUL 
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INFILTRAREA BOIERILOR INTRE MOŞNENI. 
CUM CREŞTE PROPRIETATEA FEUDALĂ 

IN SEC. AL XIX-LEA. 
"CĂŞĂRITUL" MIJLOC DE EXPLOATARE 

A ŢĂRANILOR DEVALMAŞI •:-
Pror. C. M. RlPEANU 

Pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea moşnenii starchiojdeni n-au 
fost tulburaţi de către boieri tin pooesiile şi drepturile lor de proprietate. 

Nemulţumilri şi gN.oeVIi au fost mullte, ,din •timpurile :cde mai vechi, 
dar numai între ei, între moşneni. Ei au ajuns pînă la divanul domnesc. 
Sînt numeroase documentele în care însuşi domnul ţării e nevoit să inter
vină în certurile dintre ei. Aşa, în 1 548, Mircea Voievod judeca neînţe
legerile dimre Dr<11g1omir, Gonţea şi fr,aţii 1lui, pe 'de o parte, şi Gnoza,v şi 
ceata lui, de altă parte, întărind primilor dreptul de proprietate asupra 
pămîntului cumpărat de bunicul lor Voicilă, încă din timpul lui Basarab 
cel Tînăr. Acelaşi domnitor intervine şi întăreşte, la 1559, lui Sin, Pătru 
şi Lupului dreptul asupra a patra parte din Chiojd în neînţelegerile cu 
Stoka, Mior,CJalll şi Gonţea. In 1 562 Petru Voievod statomioeşte lrui Gonţea, 
Stroie şi Stoica ocină la Bîsca, fixîndu-le şi hotarul. Radu Voievod întă
reşte lui Nan şi Radu ocină la Chiojdul din Bisca, partea cumpărată de 
la Radul Popii şi de la Dragomir ; în 1639, Matei Basarab intervine în 
neînţelegerile dintre Anca, soacra Bunii, şi Balea stabilind că de vreme 
ce Anoa .a plecat în Ţ'ara Un.g.urea.scă, iar Balea a stăpînit cu pace o 
jumătate de an partea ce a cumpărat-o de la Anca, Bal,ea rămîne pro
prietar. 

Multe S'Înlt ,actde domneşti, pÎlnă l1a mceputul ISecOilu.luă al XVIII-�ea. 
În care domnul intervine în neînţelegerile dintre moşnenii starchiojdeni 
sau dintre aceştia şi alţi moşneni, ca, spre exemplu, cei din Chiojdul din 
3îsca, de care se hotămicesc definitiv în anul 1 780. 

Din actele existente se poate vedea procesul de diferenţiere În sinul 
moşnenilor �chiojdeni. P1110cesuJ ,este, JJa. .început, lent. Oamenii Jmm1lţindu ... se 
şi pămÎIIltul trăminînd acellaşi, UII11ÎJ. dil!litre •ei se stti'untol'ează d1n ce in re, să
răcesc, în timp ce alţii, mai puţini în neam şi peste care n-a dat nici o 
năpastă, se menţin, ba îşi măresc moştenirea prin cumpărări de la cei 
loviţi de nevoi. Oei care cumpără sînt, în majoritatea cazurilor, cei care 
deţin şi o dregătorie sau slujbă administrativă : vătafi, logofeţi, postelnici, 
pitari etc. 

* Din lucrarea in manuscris : Starchiojdul - o străveche a1ezare omenească in 
iudeţul Prahova. 
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Unii moşneni îşi vînd, în total sau în parte, dreptul de moştenire, 
unii cu ·drept de •răJsoumpăJrare, •Ca 1spre •eXJemplu : Frusma, muierea StoitCăi 
Tîmpănoiul care, în 1 657 ,  vinde "1la mîna Stoicăi logofăt ot Star Ohiojdiu 
doi pămînturi ·de Chiojdi.u dă la Bîsca ·în şăsul Brădetului " ,  "şi cînd le-am 
vîndut de mare nevoie ne-u fost" .  Arătînd mai ·departe că viÎnzarea este cu 
drept de tfăscumpăJrare, în act se spune : " iar de nu le vom (pu)tea 1scumpăra, 
să şi-;} .ţi•e cum iasote sorjs mai •sus, ·că noi le-am vîndut dumnea�Lui bani 300" .  
Aceluiaşi Stoica, "logofătul o t  Star-Chiojdiu",  Rada, preoteasa, "văduva 
popei Temei ot Star Chioj.du" ,  vinde .moşie "m sat m Chiojd din Bîsca" ,  pe 
care o primise de :la Elena, rf.ata lui Ion Ţăranu. Rada vinde acest pămînt 
cu ·care soţUJl său, popa Toma, •Îşi rotunjise, în dar, averea, " tîmplîndu-:se şi 

. 

" o nevme . 
După cum am văzut, logofeţii, încă de la sfîrşitul secolului al XVII-lea 

încep a se amesteca în vînzarea şi cumpărarea pămînturilor moşnenilor 
ajunşi în nevoie şi care-şi înstrăinau avutul, sărăcind încetul cu încetul. 

În foaiea de împărţeală a venitului muntelui Siriu, făcută în 1 7  50 
de popa Dumitru, 5e vonbeşte de drepruri de moşie "vîndute la boieri, 
adecă vechi de casă".  

Trecîndu-se la împărţirea drepturilor care descind din moşul Pe
trese se spune că partea lui Moaghe se împarte la rîndu-i în patru părţi : 
o parte VI�Illdută, la Macovei, o \])arte la boierii vechi .de casă, două părţi 
la Tihuleşti. 

Boierii care se înfiltrează mai tîrziu între moşneni nu sînt incluşi 
în "ceata boierească" ,  a boierilor vechi de casă, ci în actele mai tîrzii se 
numesc "boieri de neam" ,  cum este Panait Grecu şi alţii, care în actul 
tîrziu al Şoimescuhui, 1 854, vor forma ceată apail'te la .împărţeala munţilor. 

La începutul secolului al XVII I-lea ciocoii şi marii boieri se în
filtrează, prin cumpărări sau alte căi, între moşneni, în goana după aca
pararea de pămînturi pe care să le exploateze, pe ele şi pe proprit;tarii lor, 
sub diverse forme. 

Cel dintîi cumpărător de drepturi moşneneşti În Starchiojd - dup� 
actele pe care le avem la îndemînă -, este Calotă, "Căp(itan) ot sud 
Buzău" ·cane, la 1 .decembrie 1 7 1 3 ,  oumpără moşila Brădet de la Dumitru 
sin ·Balăi ot Stal'chiojd - actul nr .  6 1 • Acest Ca.lotă - care •în actul nr. 8 2 
apare sub numele de Caloian - donează mănăstirii închinate Banu, din 
Buzău, pămîntul cumpărat, pămînt pe care mănăstirea îl vinde, la 1 iunie 
1 7  46 - actul 19 3 - vătafului DUJmitru Macov·ei .  Redaru in întregime 
actul - scr.isoarea de consfinţire a acestei v�nză•ri, fi.ind foarte import<>..:-�! 
pentru :unele c01lldu2li� ce voi ·trage din el. 

· 

"- Antonie ieromonah egm. ot mănăstirea Banului, dat-am această 
adevărată &orisoare 1la mî:na dumnea!lrui văt(1af) Dumitru Macovei - precum 
să (să) ştie că avînd mrea noa&tră o moşie ce se numeşte În Brădet la 
Chiojdiul de Bîsca, fiind danie de la dum. Caloian căpitan, care au fost 
cumpărat-o şi d-lui de la Dumitru sin logof. Chiojdianul den moşul Po
pescu, a treia parte din Pridvare pînă la hotarul Starchiojd, după cum 
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3 Ibidem. 
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scriu şi zapisil•e ceale vechi şi neavînd noi nici un folos şi fiindu-ne piste 
mînă, am rsocotit rşi  aan făicut sch�mlb -cu ·dum. de au .dat �fintei mănăstiri 
stupi pentru moşie, însă &tupi 1 2, pentru că i s-au şi căzut de vreme ce 
au fost văr cu Dumitru feciorul Balei logof. şi  aceste zapise le-au fost 
furat Dumitru de la dum. şi le-au vîndut dum-lui Capitan Caloian. Ci 
pentru aceasta am dat această adevărată scrisoare ca să-i fie moşie stă
tătoare odumnea!lu• •şi ,f,eci.orillor dunmeaJluoi, rşi i-tam .dat şi za,pisele ce au 
fost la mănăstire. Şi pentru credinţă m-am iscălit şi  am pus şi pecetea 
mai j•os cSă rse •Crează. Iulie 1 dn.i, rleat 7254 " .  lrscăJi-llU'I1a g.reooa1S•că a lui An
tonie şi stampila mănăstirii, cu adeverirea a cinci martori : 

Mihai prot(opop) ma�rtor ; Eu, popa Ştefan, ma�rtor, 
Gheorghe sluc. mănăstire B anu Eu, Dragomi.r Diacon, mar-tor 

Eu, popa Stoica, mart>Or. 
şi am scris eu Simion Logofăt cu zisa sfinţii sale. 

Din scrisoarea de mai sus reiese că mănăstirea Banu intrase ca pro
prietară între moşneni : că ieromonahul Antonie constată că această moşie 
nu aduce nici un folos mănăstirii şi că Dumitru Macovei era văr cu Du
mitru Baiii .  

Antonie spune că preţul cumpărării este de 12 stupi, pe care i-a dat 
Dumitru Macovci, dar actul nr. 12 arată că Macovei dă aceşti stupi după 
şa se ani, adică la 25 martie 1 7 50, cînd Antonie îi adevereşte primirea. 

Din •a1cbul rm. 1 7  4 ·se vede că mănăstirea Banu mai :avea cumpărate şi 
<tl te pămînturi la Chioj d de vreme ce, la 26 iunie 1 745, Radu Chiojdeanu 
îşi răscumpără de d.a mănăs.t�re moşie di.n "Val.ea Gardului " pînă în " Si
liş.tea Brădetulilli " ,  d6.nd ca preţ .al >răscumpărării 22 vite mari şi mici .  

Intre mo.şn•ooi irutrase mai tî.rziu, rpri.n ·oumpără1:llllri, şi  banul Dimitrie 
Ghica. Nu cunoaştem actele de cumpărătoare ale marelui dregător, dar 
din actele fiului său Grigore D. Ghica - viitorul domn al Ţării Româ
neşti ( 1 822-1 828) vedem că acesta, cînd cumpără 200 de stînjeni de la 
Dadea, Gheorghe şi Constantin Gîrbea din moşia " Petreasca" ,  " Macrea'" 
şi "Valea Ani i " ,  el mai avea moşii ·tot acolo - desigur cumpărate de 
Dimiotri•e Ghka (radui 67  din 21  fdmioaJPie 1 8 1 8) .  5 

Grigore D. Ghica cumpără drepturi în munţii Siriului şi de la alţi 
moşneni starchiojdeni. 

O po�tăn:.a:să, Ecater.ipa, stă în pr.ooes, prin 1 802, cu 8 m<>Şnerni ce 
fa·c parte :din " ceata boierilor vechi :de casă" şi anume cu : .Lupu •sin Şenb, 
Şerb zct Drăgoiu, Panait, Constantin, Ştefan, Lupu, Pred.a, popa Dumitru 
Motros, d·i.acorrm Dumitru BăJoiu şi COills.tantin Gî·nbea pentru ca aJCeşrti.a 
să-i dea partea Balii  Cordelea - vechi boier de casă, adică boier lo
calnic - "pe obrazul soţului ei" .  La 19 martie 1 802 procesul se j udecă 
" apărîndu-se moşnenii de cererea acestei pitărese " ,  prin anaforaua lui 
Suţu Voievod. 

La 14 iulie 1 8 1 8, unul din aceşti 8 moşneni, şi  anume Panait, vinde 
lui Grigore Ghica 58 de stînjeni din partea lui Balea Cordelea. Grigore 

4 op. cit. 
ş Ibidem. 
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Gh�oa vi.nde ceea oe CUIIlpă.r>are de aa. moş:nerni ",dumnea.ici hătămăneasa 
Elena Erachina" ,  iar aceasta vinde serdarul ui Grigore Florescu. 

In aJOtul. !lui Şoimesou se V'<)� şi despre ",partea dumnealui ser
darului Costache Sibiceanu" ,  cumpărată de la Rîmbei, iar mai tîrziu va 
fi vorba �i de un V. 'Bosy, 'oonshlie.r ila lfoS'ta Ina�l'la Our:te de Casaţie. 

Cei care şi-au însuşit mai mult din pămînturile moşnenilor chiojdeni 
- prin cumpărări sau ailte mijJoace - au fost rnsă Macovei:i, ajlliilşi mari 
proprietari de pămînt în Starchiojd. 

Macoveii nu par a fi de fel din Starchiojd. Poate să fie veniţi din 
părţile Buzăului, unde întîlnim des numirea de Macovei. Astfel "Maco
veanca" era vechea denumire a cătunului şi moşid Arcani, din comuna 
Meteleul ; "Macoveanca" era numirea unei sfori de moşii din comuna 
Mlăjetul, situată pe lunea Cincarului, "Macoveiul" ,  moşie din comuna 
Padina. Comuna Padina, situată în plasa Cîmpul, la extremitatea &ud-estică 
a ljudeţru.lui Buzău, s-a llliUlllit, !La început, "Maooveiw" .  Trad.iţia �Spune 
că acesta a fost sat tătăresc, că a f05t cîtva timp sub posesiunea turcilor. 
care :pu&eSeră ·aci doi penceptori, .staţionaţi 1l:mgă rmoV'illele "Cărnăro.şu" şi 
" S.iminoglu",  ururl pentru a ap·�ioo "rliangana" - ma:nca turcească pe cio
megele ciobanilor care păşteau vitele cumpărate de turci şi altul pentru 
a încasa taxe pentru vitele străine, ce păşteau aici. Satul s-ar fi spart în 
1807,  din cauza războilUilui TUBO�turc, Joouitocii .risipindu-se 8). 

Macovei din balada "Gheorghelaş" este tot din părţile Buzăului : 
"Ştii tu, mă, pe Macovei 
Feciorul lui m� Matei 
De la vîrful lui U rsei" .  

Macoveii sînt tari ş i  mari în Starchiojd şi  deţin dregătorii mai bine 
de un secol. 

Pll"il1llJU]l Maoovet 1ce s-a stalhillit �n Sta1'\chi<o}d a fO'Slt, probabit 'un 
slujbaş care a căutat să se înrudească, prin căsătorie, cu familiile localnice. 
fruntaşe. 

Din scrisoarea lui Anll:o:nie - egumenul mănăstirii Banu - actul 
nr. 19  - ann vărut .că Dumitru Macovei era văr 'au Dumi·lmu Bailii, fiul 
logofătului cu acelaşi nume, una dintre cele mai vechi şi influente familii 
din sat. De asemenea, dintr-o plingere către domn a unor locuitori ca 
Tudor Rău �i Ion Borcea Miercănescu din Starchiojd, din 28 februarie 
1 800, ca şi dintr-o plîngere mai veche - de prin 1 798 - se vede că 
Macoveii erau veri şi 'cu Gânbeştii, o altă familie V'eche şi infJuentă în sat 
actul 4 8  7• 

Cel dintîi Macovei pomenit de documente este Ilie Macovei, care 
apare ca vătaf în 1 7 19, pomenit şi în actele drăjnenilor. 

El îşi /face i1ntra.rea printre mo.ş:neni prillltr-o escrocherie oare va fi 
descoperită mai tîrziu. 

Dintr-o jalbă către domn, făcută contra pitarului Ştefan Macovei 
de către Badea şi Gheorghe Gîrbea, se vede că Ştefan Macovei le răpise 
dreptul de moştenire de la moşul lor, popa Toma, şi că tatăl lor obţinuse 
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de J.a domnul Alexand·rru Constantin Moruzi - in 1 795 - dreptate, dar 
"întîmplîndu-se pricini de datorii şi de dăjdii îl asuprea pîrîtul pitar, 
n-au putut să-şi caute (dreptate) fiind el mai în putere, de a căruia (asu
prire) s-au şi străinat într-alte părţi, care viind tatăl nostru din fugă, 
n-au putut să-şi caute în grabă (drepturile) şi au murit, am rămas noi 
copii mici şi acum cunoscînd ale lor viclenii preclim desluşim din scris" ... 
au alergat în două rînduri la domnul Caragea " ca să ne aflăm dreptatea", 
de unde şi luînd porunci către boierii ispravnici au mers la pîrîţi ca "să 
vie să stea în judecată, cheltuindu-ne într-atîtea rînduri şi n-au dat nici 
o supunere, IJ>relungindu-ne cu feluri de 1pricini ·şi amăgitoare cuvinte" -
actul 48 8• 

Pe o lllltă jalbă a lor - act'Ul 53 9 - Grigore D. Ghica dă ordin 
ispnavn.iJCiJlOtr ISă cerceteze faptul . Aceştia - prin aJctuil 7 5 10 - deleagă pe 
polcovnicul lanache Antonescu cu facerea cercetărilor. Din raportul aces
tuia - .actul 55 11 - II'erultă că, Îlil l eat 7227, un oarecare Tlllido.r s.in popa 
Toma, ar fi vîndut vătafului Ilie Macovei "două părţi moşie cu lipsă şi 
una întreagă în moşia P·ebreasca, .af.a�ră dim. mUJilţii Sirilu, în taleri 20, iar în 
foaiea popii Dumitru nimic nu se pomeneşte de acel Tudor sin popa Toma 
a fi vîndut la dum-lui, c.ăruia i-am arătat că de este acest Tudor fecior 
adevărat popii Tomii, cel arătat În foaiea popii Dumitru nevîndută la 
dum-1or putere nu au avut feciorul să vînză pe părinte cu 3 1  de ani, fără 
de iscălitura tată-său " .  Pîrîtul arată că pe baza acestui act a cumpărat 
multe alte drepturi moşneneşti pe care Tihuleştii le-au atacat în multe 
judecăţi. 

Deci, printr-un act fals, pe care I-au arătat abia după 3 1  de ani şi 
după ce au fost încolţiţi, Macoveii au intrat între părtaşii codevălmaşi ai 
moşiei chiojdenilor. 

Al doilea Macovei, Dumitru, "s-au aflat vătaf de plai ani 40 şi au 
făcut pe moşie cum au vrut" .  "Prin moşie &e înţelege întreg hotarul devăl
maş al moşneniJor, i•ar prim. termeni•i folosiţi au vrut ISă exprime grave abu
zuri de •putere" 12• 

Numeroase sint actcle care arată cum acest vătaf, acest administrator 
de plai, profită de nevoile moşnenilor şi le cumpără partea lor de moş
tenire, înfiltrîndu-se între toate cetele de moşneni şi făcînd să apară în 
acte ca un binevoitor al oamenilor ajunşi la ananghie. 

Din tl!Ctnil nr. 19 am văzut OliJI11 oompă!ră de •La mănăstiorea Banu ja 
treia parte din Pridva:re pmă 1la hotarul Chwj.dului, pe 12  stJUJpi, pe care-i 
va da abia ,după 6 •ani. La 13 august 1 749 - ootul m. 20 13 - Dr.agomir 
s1n Vilad Lăcă·�uş din Chiojdul din Bill9ca, spre a .achilta dato.r.ia de 56 de poli 
ce o .avea faţă de "•durnneal'll:i văta.fu Dumitru Maoovei ot Staorchioj·d" îi dă 
pentru 12 poli. o vacă şi oapr•e, iar penbrru poli 44 "m-arn •rugat de dum-lui 
de mi-.au primi•t partea de moşie din Chiojdu din :&"sca stj . 1 1  şi cu loc de 
CaJSă �'li •ou .casa gata . . .  " ; acel.ui�i. •La 1 7  august 1 7  50, Neagu sin vaad 
Nichi•tei ot Ghiojd'lll din Bîsca "fi:i.nd în mare păs şi nevoie de bani şi  negă-

"-11 Documentele Starchiojdului, Buc., 1968. 
11 N. A. Constantinescu, nBalada lui Gheorghelaş•. 
13 Documentele Starchiojdului. 
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sind mca.Iel'lea, am ven•Lt ila dumnealui de m-1am 'rugat ·ca .să-mi primească 
dum-Jui pantea mea de mOIŞie din Brădet... şi,  văzîndu-mă la rnace nevoie, 
au pr.imit şi am tocmi•t stînj enu'l cu .d...Jlui pe 'bani 33 şi mi-au dat d-lui .taleri 
5 pe stj .  1 8  . . . " - a1Ctul 22 14 - ;  �a 1 1  mai 1 753, Dumitru Macovei cumpără 
1 2  stînj·eni în Hrădet de �a Iane Flîr.l·e din Chiojdul din BN.ca - actul 1 3  1;, .  
A doua zi, la 12 1mai 1 7  5.!3, .cumpără de •la nepotul său " Ion, feciorul lui Ion 
Cupeţ ot Vălen� " pa,rt·ea 1lui de Joc de 10asă dlin Ch ioj dul din Bîs·ca şi f.ace 
schimb cu un ,Joc din Chiojdn.lll Bătrîn - actul 25 16 - ; Ja 1 iunie 1 7  59, 
Tudor ·sin Drăg;hi,ci, iuzbaş din Ohiojdu din Bîsoea, ş i  cumnată-·sa Stana vqnd 
13 stînj emi de moşi·e pe un ,po� stânj enul ".fi ind noi dato�Ti la dum-,Jui mulţi 
bani şi neavind •CU ,ce plăti, pentru sărăcia noastră, au primit de 1 -:am vindut 
d-1lui 1 3  stînj,eni de moşie - .a�ctul 2 7  17 - ; la 2 april ie 1 760 ournpără 84 de 
stîn i eni, pentru 63 de taleri, de la Radu Ciocoiul, pămînt pe care acesta 
îl ră.s.cumpăr.ase de t1a mănăstirea Banu - act 29 18. 

Cu acest Radu, Dumitru Macovei a avut şi un proces pentru pă
mî.ntul de mai sus. Din cartea de judecată din 1 1  mai 1 762 - actul 30 1 0 -
se vede d Ra.du se jdu1·e.şte .împotriva ace:;tuia, arătînd " că sînt 5 a1ni de 
cind i-au dat Macovei 1Ja!.er.i 46 cu toornea;lă ca ,să-i neguţătorec>scă şi ce vo·r 
cîştiga să împartă în două şi cît s-au neguţătorit cu cîştig au luat Macovei 
ca la tal·eri 1 00, iar în urmă, păgubind de la nişte mălai şi de la un cal 
ce au murit, n-au vrut Macovei să fie părtaş în pagubă, ci i-au pus bani cu 
dobîndă peste dobîndă şi luîndu-i o moşie drept taler 64 i-au făcut zapis 
de datorie de taler 90, de sînt ani 2" .  

Cartea d e  j udecată continuă aşa : " Macovei : zisele Radului Dumitru 
se ·tăgăduieşte. Zice ·că rnoşila au cwrnpăra:t-o •CU tocmeală şi m z.<\'9is, cu 
bani gata, iar taler 90 i-au dat împrumut la păsul Radului, cu zaois.  Ci
timdu-se zapisul •S-au vă2lut iscăliţi martorii : Coadă i Dumitru i Stanciul. 
megi.aşii  şi Anghel, fa·atetle Radului, care întrebî.ndu-se au mărturisi,t .că 
ei au fost de faţă şi Radul de această n-au pomenit atunci nimic că au 
avut vreo tovărăşie :cu Macovei S<:\il ·că l-:au a·suprjt cu v,reo d'�bîndă. 

Fiindcă aceste mărturii le-au adus Radu la judecată spre îndreptarea 
sa şi mărturiile au mărturisit împotriva lui, s-au dovedit năpăstuitor, ho
tărînd ca Macovei vătaf să stăpînească moşia după zapisul de cumpără
toal'e şi RladJU •să p!lăte��s:că lui Ma,cove� datoria ·după zapisul său" (Vf'll. 
Dvornic . . .  indescifrabil) . 

Cartea de judecată din 1 1 mai 1 7 62 este ultima din actele Chioj 
dului care pomeneşte numele lui Duimitru Macovei. Din foaiea de îm
părţeaU .a lui popa Dumi:tru, d�n 1 7 50, se vede -că la a::eastă dată M<Y:oveii 
reuşiseră :să-şi însuşea:scă în munţii Si,riu.l:ui rpeste un sfept din drepturi.le 
moşnenilor starchioj deni, cuvenindu-li-se 5 taleri şi 1 4  poli din totalul cît 
se cuvenea tuturor starchiojdenilor. 

De la 20' de.oembrie 1 7 7 4  tncepe să ·se vorbeas·că .despre fiul .său, 
postelni.cul Ştefan Maoovei, came continuă oper.a de .achiziţie .a l:.a!tălui .său 
şi-şi sporeşte moşia în dauna unor moşneni ajunşi în nevoie. Primul act 
al lui este un act de silnicie. După moal'tea tatălui său, neinteresîndu-se 
multă vreme de v.enibul pămîntulUJi. lllllat de la Ra:du Ciocoiul, cheamă in 
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j udecalla boi·erilor ispravnici ai judeţului pe Stoi.ca di.a.con Ciocoi.ul, d in 
Chiojdul din Bîsca, " pentru veniturile acestor stînjeni ca să- i împl inească 
de cînd nu I-au căutat dum-lui" .  Stoica arată că n-a luat el venitul stîn
j enilor şi, prin scrisoarea din 29 decembrie 1 7 74,  se obligă să plătească 
îndoit, da•că -se va dovedi că a luat el acest venit - actul 3 1 20 •  

Ştefan Macovei continuă să cumpere : de la Stoica Miroslav din 
Chioj d - .<:.IOVUil 37 - 15 iaruuarie 1 794 21 ; de .la Code:şti f)i  Popa S toioa 
Coadă - ,. o bucată ·de mO'Şie ce iaste din hotarul moşii Rmnii de .mpt 

Rotarea şi din Gaura Smeului pînă la Glodişor şi pînă în hotarul moşii 
Brădetului " .  

Cumpărăturile lui Ştefan Macovei continuă ş i  l a  începutul secolului 
al X IX-.Jea, dar are şi mUJlt.e prrocese cu moş-mmoii ; pe unele le cîştig-ă, iar 
pe altele le pierde. 

Prin 1 799 lo1n Bor·cea Miercănesr.:.u şi Tudor Rău sin Lu•ml Mie··ca.n 
se plîng domnitorului contra lui Ştefan Gîrbea şi fratelui său Constantin 
Gîrbea, verii lui Ştefan Macovei postelnicul ,  că 2ceştia, Împreună cu vărul 
şi cetaşi i  lor le-au rănit moşia de �ub stăr>îni rea lor, le-au ascuns hri
soavele d .,mc<1•l fJÎTÎ.';lnr - s-au aflat vătaf de fllai ani 40 şi-au fâcut 
pe mosie cum au vrut" . .,Ne rugăm, luminate doamne, ca să ne scoată 
aceste hri �o�ve , ;c la �îini l e  cumnărătorilor. că noi nu mai avem n iciodată 
odihnă, că moşii şi strămoşii noştri au fost talpă divanului domnesc şi  acum 
s-au leg-at <1 C t.:ili :-t de noi  şi ne fac oameni de alte ţări. văzînd că nu avem 
cu ce ne apăra de ei, că cărţile noastre sînt la dînşii şi la judecată nu vor 
să le scoată. Da aceasta ne rugăm să avem dreptate. Şi  cum va fi mila 
mări ei tale'' . - Actul 4 7 22. 

Din actul ci tat, Macoveii apar ca autori ai d01> i rii ·�],ncturilor mo.�ne
neşti .  Reclamantii nu g·ăsesc dreptate din partea velitilor boieri şi se adre
sează din nou cu plîng-ere la d omnitor în 28 februarie 1 800. Plîngerea 
sfîrşeşte aşa : .. Noi . luminate doamne.  fiind oameni proşti şi săraci, nici 
carte ştiind. altă năde i de nu avem fi'!r de numai : nevrînd nici adevărul 
!:ă vorbeas·că, oni•ci •Cărţ;Je să SCO><IItă, 1Să-'i supuie judeGa:ta dumnealor vdiţilor 
boieri la toate cele tăgăduite ca să meargă la sfînta mitropolie de vor 
frutea jura la ponturile judecătii. vom rămînea săraci şi odihniţi. Şi, ce va 
fi, m;•la măriei ta�le" .  (Actul 48 23) . 

Domnitorul ,cere veliţi,Jo.r bQieri 1>ă judece pri.cina. A.ceştia. deşi jă
luitorii ce rus eră jurămînt, nici nil vor să audă de  " carte:.� de  blestem" si 
se fac a nu vedea şi a nu auzi de jurămîntnl cerut în ce priveşte actele 
dosite. F.i se multumesc a le face morală i ăluitori l or. In raportul către 
domn. veliţii boieri ocolind punctul nevralgic al chestiunii - dosirea 
actelor de către Macovei - spun între altele : , . . . .  iaraşi ei au venit cu 
jalbă şi  �îră făr-de nici un temei, cheltuindtHe şi  trăpăduindu-să în zadar, 
mai vîrtos pierzîndu-şi lucrul, acum în vreme de primăvară. cînd se 
înooepe muP.,aa cilmpului .şi .a hr.anei cei nădăjduite de peste tot anul" .  Ln 
continuaJ'e, se cere, nici mai mult nici mai putin : " deci ca pentru unii ce 
se văd îndărădnici şi pricinuitori de însăşi paguba lor, să fie luminată 
porunca :mănieti .taiLe 'au mumb�ir ca Stă ia de :aioi (dî,n Bucureşti) atît 
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pe dînşii cît şi pe pîrîţi, să-i ducă la fata locului cu poruncă către boierul 
ce să va orîndui de 'Către măria ta poniru celelalte pricini ale chiojdenilor. 
ca mergînd la faţa locului să urmeze a le face alegere întocmai după 
zapisele lor de aşezămînt, precum să cuprinde într-această alăturată ana
fora".  (Actul 49 24) . 

Anaforaua veliţilor boieri nu vorbeşte nimic despre scoaterea actelor 
dosite, pe care le cereau reclamanţii. 

In amafona'llla rveliţ�lor boierii din 27 ianuarie 1 799 - actul 45 25 -
se spune : " A  treia mai arătară j eluitori i"  (e vorba de Popa Ion Fofircă. 
l lie Frigea şi alţii) ca să năpăstuiesc de către Macovei şi de către cetaşii 

lui şi la împărţeala banilor venitului muntelui Siriu" . . .  
Şi  de  data aceasta veliţii boieri ocolesc esenţialul ş i  dau dreptate 

numai lui Macovei. 
Ştefan Macovei era postelnic, cu avere considerabilă, cu trecere între 

marii boieri şi la curtea domnului. 
La 1 4  aprilie 1 792, domnitorul Mihai Suţu numeşte pe postelnicul 

Ştefan Macovei să cerceteze hotarele judeţului Saac, să vadă dacă austriecii 
n-au strămutat 1pidrde hot:Mellor, �ar prin "cartea legată" - secretă -
din 28 aprilie acelaşi an - îi dă aceeaşi însărcinare şi pentru j udeţul 
Buzău. 

"Boierului domniei mele, Ştefan Macovei, postelnicului, sănătate. 
Măcar că te avem orînduit prin deosebită poruncă a domniei mele şi la 
treaba hotarului Ţeciă, dimpreună cu Andrei vătafu(l) judeţului Să.cuie
nilor, dar, fiindcă luarăm domnia mea înştiinţare cum că ai ştiinţă şi de 
munţii Bureu, Uiilde rşi dllil'lnea.iui credinciosul boierul domniei mele Dumi
trache Ghim biv ·vel iban are IIIlll.mteile Penteileu şi alţi munţi asupra cărora. 
eŞiti. onmduit, te 10rim.druim donmia mea şi la judeţul Buzeu, ca să fii �m
preună cu cluceru numit Cîrlova şi ou Man01lache Postehllicu, la întoomilrea. 
şi re"tnoi'fea hotarului ce eSte să se facă de către preacinstiţii rnuha.diţi 
împărăteşti" .  26 

Am vărut d ŞtJefan Macovei la!PMe in ipostaza de aoa.parator m actele 
Chiojdului dbt \31Ilii 1 787 ,  1 794, 1 799. Deşi pîrît, m acest din urmă :an, 
că năpă9tuieşte trei cete de oameni, cu ocazia împărţirii veniturilor de la 
păşunele muntelui Siriul, pe care moşnenii chiojdeni, fiind şi el părtaş cu 
dînşii, îl arendau boierului Dumitrache Ghica, Ştefan Macovei izbutea. 
chiar in .anul unnător; 1 800, "ă obţină, pe bani, miiDJtarea sa. b rangul 
�e pitaa-. ·Fii J,n:finde !CUrse 'Şi dllllpă aceea, spre a-şi apropia părţi[e rnoş
nenilor, dar Ja�oeştia fa�e dovay;lă că-d pot înrol·ţi, dacă se unesc (actele 
47 ,  54, 55 27) . 

Ştefan sau Ştefăniţă, are trei fii - a patra generaţie : Costache -
(Mutu) care a plecat din sat şi s-a călugărit, Iancu şi Dumitrache, zis în 
acte Matache, ambii trecuţi în catagrafia din 1 829 ca fii de boieri, fiecare 
cu venit de 1 000 lei anual, ceea ce denotă o situaţi·e excelentă. Intre ei 
va izbucni o prigoană aprigă t�mp de I l  ani pentru împărţirea bogatei 
moşteniri. Ind .din 1 795 găsim pe Dumitmche, "căpitan de Starchiojd '" 
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1' V. A. Urechea : Istoria românilor, tom. II ,  pp. 34-35. 
27 Documentele Starchiojdului. 
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şi "vătaf de p'lai " ,  ·situaţie în care ill găsim şi Ja 1 828, cind izbucn·i .ceanta 
dintre ei. 

Menţionez că în tot secolul al XIX-lea şi pînă în zilele noastre, pro
cesele Îil'tlre M.arovei şi moşnenii .chiojdorui s-au ţilllut •lanţ. 

De ce căutau marii boieri să cumpere drepturi moşneneşti din munţi ? 
Fiindcă ei descoperiseră în secolul al XVIII-lea un nou mijloc de 

îmbog-ăţire în creşterea turmelor de vite şi în prelucrarea produselor lactate 
ale vitelor, bineînţeles pe spinarea ţăranilor moşneni, pe care îi speculează 
şi-i sărăcesc din ce în ce mai mult. 

,.Cartea de judecată din 22 iunie 1 8 13 dezvăluie o latură puţin cu
noscută în istoria ţării : a exploatării capitaliste în domeniul păstoriei la 
munte. 

Banul Dimitrie Ghica, tatăl viitorului domnitor Grigore Ghica, ca 
şi Fiilipesou din 1dosarul ·drăjneniJ.or, .devillle proprietar ,de .turme, !luînd 
cu arendă oăşunile munţilor de la moşneni ori cumpărînd, după cum am 
văzut, în plină proprietate munţi sau părţi în aceşti munţi. 

Dimiltl'lie Ghi.ca dbţi.nuse de la domnie, •Îlncă din 1 7 i8,  un ,privilegi-u 
" pronomion" reîamoit !la 1 784, ored, unic in izvoarele 111031Str:e istori·ce, spre 
a exercita pe o scară largă căşăria din munţii cumpăraţi sau arendaţi. 

In 1 784 el dispUIIlea de I l  căşării în munţii Penteleu şi Si:niu, precum 
şi .în .sat J1a Stlainchiojd, iLa Vallea Anii, pe Brădet, apoi la V.adu T:ihărău, 
Căşăuca, Stnigoaica, S�biciu etc. 

Aceasta constituia un adevărat monopol. 
PriVlilegÎiuJl arată .că m. aceste două judete, Buzău şi Saac, numai casa 

banu•lui Ghka avea dreptul de căşării, n'Wll!ai d 'Putea oumpăra cu pre
cădere venitull munţilor dimprejUJT ; "al1Je căşării nici .acei moşneni 'pe munţii 
lor nici alţii nu pot fa'Ce �ejurul .acestor dişării"  : "iarba IIJl.Wlţhl:or .să se 
prot.iani-sea.scă dum-Oiui ,a o IC'UIIIi.'PMa ICU preţul •ce�l va da alţii ,ca ISă fie 
pentru trebumţa <:ăşăni'Îilor" ,  iaJr de 19-ar :aflla .alte stfue 'Între acei munţi, 
telemeaua de b :acele stf'mi să nu pooA:ă fi �dută ·la alţi negustori şi dusă 
la aceste .căşări1 ale banullm Dimitrie Ghica. 

Pitarul Ştefan Macovei, care avea şi el stîne în munţi, intră în ser
viciul marelui ban Dimi1:rie Ghica in calitate de " ipistat" al stînilor şi 
căşăriilor din munţii cei mari ai judeţelor Buzău şi Saac. 

In calitate de ciocoi, el nu se va sfii să prade, prin acţiuni viclene, 
pe marele boier, patronul său, şi visteria ţării. 

După ce administrează în curs de 20 de ani întreprinderea marelui 
boier, în calitate de ipistat, Ştefan Macovei se substituie, în curs de alţi 
patru ani ( 1 808- 1 8 1 2) patronului său gîrbovit de bătrîneţe, în calitate de 
arendas. interzicînd moşnenilor dreptul de a face şi ei căşării spre a-i sili 
să arendeze boierului păşunea din moşia devălmaşă a satului. In acest 
timp etl izbutiJse, prin ntalllOlpOre fll'auduloase - acte samavo'lnice - să in
cludă, făiră ştirea boierului boilnav, lin priv:illegwq de monopol, cu ocazia 
reînnoirii .anuaJle, chiar ·Stf1111e.le şi căşăniile salle proprii, iaJ.ături de cele boie
reşhi, cu scopUJl de a se .susltrage de [1a "avaetul ce datooa personal vistier.iei, 
suma tota·lă tl'ecîndu-'se [a contul boi•enului 28• 

za N.A.C., Balada lui Gheorghelaş. 
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Escrocheria este dovedită ş.i Ştef.an Macovei este îndepărtat din ser
VICI.  El se plînge domnitorului pretex tînd că a cumpărat de la Dimitrie 
Ghica şi, ·după moar;tea llui, de 1a soţia acestuia, ·drepturile de căşării .  In 
divan, Nicolae Trăsnea, în calitate de vechii al lui Grigore Ghica, dove
deşte neterneinicia afirmaţiilor fostului ipistat cu însăşi mărturia sa din 
24 noiembrie 1 798 Îtn f,aţa •d1van:uJui şi a lui Vodă Constantin Hangerliu, 
" că el nici o căşărie a sa nu are şi căşăriile sînt ale durn-lui banului, care 
se văd pe anume, însemnate după cartea domnească ce au arătat Macovei 
pă numele d-dui banulllli Gh�ca . . .  " . 

In divan s-a dovedit că Macovei a fost "orînduit ipistat, iar nu 
stăpîn şi privilegiat " .  " Şi cum în anul trecut văzînd vechilul logofătului 
că Marovei nu să poartă bine la treaba căşăriilor ci, ori să lenevca din 
bătrîneţe, sau pentru vreun interes al său, slăbind purtarea de grijă, unele 
c�ării s-au pusti�t şi la ;!.}te [.o\CUri au lăsat pe .alţii de au făcut căşăniq 
nouă în spinarea căşăriilor casii şi Împotriva privilegiului domnesc, 1-au 
l ipsit din treabă, rînduind pă un loniţă Sibiceanu carele s-au dus în anul 
trecut la Macovei de i-au zis să-şi primească banii pentru păşunile mun
ţilor ce cumpărase de la rnoşneni şi n-au vrut şi că pe urmă au venit toţi 
rnoşnenii de şi-au vîndut păşunea munţilor la Sibiceanu, cu zapis, pe nu
mele durn-lui vel logofăt, fără numai starchioj denii, ce sînt părtaşi cu 
Macoveii ,  n-au vrut să o vînză, ci l i  s-au plătit telerneaua cu bani, atît 
celor . . .  moşneni dt şi lui Macovei" ! Din a!Cl reiese că atunci cînd a foSit 
îndepărtat din slujba boierului Ghica, s-a ridicat de la stînele administrate 
de Macovei " 1 2.000 oca de ·caş, oare, 1luarindu-se, ·s-au vîndut J,a negustori" . 
{ a!Ctul 64) 29• 

Grigore Ghica cîştigă procesul şi Macovei rămîne învins. 
Intre timp, chiojdenii din Bîsca, care aveau şi ei drepturi în munţi, 

au pricină de judecată cu Grigore Ghica, în faţa veliţilor boieri, pentru 
păşunea munţilor - 20 ianuarie 1 8 1 3 . 

Ei cer anularea privilegiului acordat lui Dimitrie Ghica întrucît le 
produce pagubă şi se tern că pînă la urmă li se va lua şi stăpînirea mun
ţilor. În ce priveşte obligaţia de a li se da pe păşune preţul ce-l oferă 
alţii, ea nu se respectă. Ei au găsit pe un polcovnic Paraschiva, care le-a 
dat 2500 de taleri pe 5 veri şi de la care au luat arvună 400 lei, dar I on 
Sibkeanu, noul ��istat, ,i-a alhmgat de !pC moşie. Numai cind a auzi.t .că au 
dat plîngere la divan a venit Sibiceanu şi le-a dat 1 500 taleri pe păşune 
şi 1 000 taleri cu împrumut, fără dobîndă. Ei n-au primit şi atunci Si
biceanu "s-au unit cu rnurnbaşirul care era asupra lor pentru împlinire 
de bani d1m ·orÎindui•elliile ·v•istieriei şi i ... au •Îngli'Ozi.t .a�cel m'lliiilbaşir, că funii 
le dă şi-i amoară de tot, de nu vor i�tovi, căci banii sînt la Ion, să meargă 
să-i ia ; după ale căruia îngroziri s-au şi dus uni i din moşneni la Sibiceanu 
de au luat taleri 2500, însă 1 500 preţul munţilor şi 1 000 taleri fără do
bîndă, dîndu-i şi zapis. Iar după trei zile, aflînd de aceasta Tudorache 
Postelnicu, unii din jăluitori s-au dus la I on de i-au zis că numără ei 
2500 taleri, pe ·cimi v·eri, pr·eţul munţilor, 'Încă şi mai .cu pr.isos şi nu 

28 Documentele Starchiojdului. 
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numai că n-au vrut să-i primească, CI msa au zis că pe cei ce au dat preţ 
la munţi o să-i facă să taie sare la ocnă şi cer dreptate a nu l i  se lua 
munţii în silnicie cu bătăi şi fără preţ". 

Veliţii boieri, de faţă fiind de data acesta chiar Grigore Ghica, găsesc 
că plîngerea rnoşnenilor nu este îndreptăţită şi menţin privilegiul. Intre 
eemnatarii .a'naforalei, tdin 13 ilanuaPie 1 8 13,  :se află Constantin FiJ,iJpeSicu, 
vei ban, Radu Golescu, vei vornic, Iordache Slătineanu, vei logofăt, Const. 
Şuţu, vei hatman, Nistor Clucerul, încă un vel ban şi doi vel vornici, a 
căror semnătură este indescifrabilă. 

Dkji,  moş.neni·i ·chioojdeni din B�sca nu se 1lasă şi  •Cer judeoata dom
nului. Acesta, Ion Gheorg-he Caragea, în 3 1  martie 1 8 1 9, menţine privi
legiul, ohlti•g1Înid numa1i �Să :li se 1dea moşnrooillo.r :preţul •Oe I-ar fi oferit şi alţii, 
Înllă de va fi vreo " bănuială de iconomie asupra acestor străini muşteri i " ,  
arc voie privilegiatul s ă  scoată carte d e  blestem anonim spre a descoperi 
adevărul. 

A�adar, moşnenii rărn�n să fie şi mai departe eXiploataţi prin acest 
nou mij loc al căşăriilor privilegiate. 

Ei V1c1r sărzJci ,din 1ae �n ,ce ·şi vor f.i nevo�ţi unii dinrbre .ei, illema�
putînd suferi anaforalele, să fugă şi să-şi părăsească "moşia" , cum este 
cazul tatăhlli ,Jui Badea şi Gheorghe Girbea, care •s-au şi străi.nat Îlntr-•a1lte 
părţi " (.aJCtul 48 30), sau caZJul Mtarid :sin Păuna ·care, însbrăimndu-1<>e ou soţul 
său fără a ·se şti unde, săitenii, penhu datol'1i.a " bărhată--său .către cill1Stita 
v!st.ierie, i-au vîndut p.Cl!!'.tea •sa 1lui lon sin Dragomi.r " .  (Actul Şoimes,cu) .  

Mai  tîrziu, într-o hotărnicie d in 19  mai 1 844 se  va vorbi pentru 
pdrna oa,ră denpre ,.locllf'ille •cu dăcaşi 1ai fecimilor !lui .popi Drăg<lln pe 
şcsul Dl idări i ,  lîngă linie si de 1 5  prăj ini cuprinsul lui Ion Bogatu, clăcaş " .  

Ţăranii moşneni, î n  încleştarea seculară p e  care au dus-o c u  exploa
tatorii mai mult pe calea legală a j udecăţilor la divanul ţări i, au pierdut 
prcceaul, 1cum era de .atŞteptat, ·de la •O jUisbiţie făcută de .repr·ezenk �:.ţ i i  
acestora 31 .  

Ei au dat însă rip01sta în domeniul .creaţiei artistice orin "balada lui 
Gheorghelaş " ,  bah•,dă .C.are n:l1iefează "ÎIIl •cele 9 v.ariant·e ale s:ale, aspectele 
hi,do.asei ·exploatări a o.ameni,l,or .oare s-au Tidi·oat pe sp.aotell.e 1lor, .prin ab.uz şi 
�i lnicie. la treapta ·de boiernaşi, j udnld ..şi wlul de ·c iocoi al hoierului :mare" . 

�Ba:lada lui Gheo:rghelaş" este !"�posta pe ·ca-r·e .a dat- J jefui•torului, 
c!asa icfwtă. 

Haiducul Gheorghelaş este exponentul rezistenţei împotriva celor din 
clasa exploatatoa1 e care, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
sec. al XIX-lea, acaparau păşunile muntilor, stînile şi prelucrarea laptelui. 

Macovei, adversarul lui Gheorg-helaş din baladă, este reprezentantul 
tipic al clasei exploatatoare. 

Conflicbwl dint:rc cei doi e1ste ·ocoll'l ,a,wst·e.i lupte sociale. 

30 op. cit. 
31 Vezi N. A. C., Balada lui Gheorghelaş. 
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EUFROSIN POTECA ŞI îNCEPUTURILE ŞCOLII 
îN LIMBA ROMANĂ 

Prof. MIHAI VULPESCU 

Printre cărturarii din prima jumătate a veacului trecut, se află şt 
Eufrosin Poteca - elev şi profesor la colegiul "Sf. Sava", traducător şi 
autor de manuale, adept al ideilor luministe. 

Fiu de ·ţăran din comuna Poseşti, satul Nucşoara, jud. Prahova, Eu
frosin Potoca mv.aţă mai mtîi Ja JŞOoala gr.ecească din sat, apoi la Schitu 
Măgureanu, unde între anii 1 8 1 6-1 8 1 8  fumcţionează ca profesor. Din 1 8 18 
e&te dev a'l lui Gheorghe Lazăr şi din 1 8 19 profesor de geogra!ie la şcoa�la 
"Sf. Sava" .  Intre 1 820-1 825 este trimis ca bursier al Eforiei Şcoalelor, 
împreună cu Constantin Moroiu, Ion Pandele şi Simeon Marcovici, la uni
versitatea din Pisa ( 1 820-1 822) şi Paris ( 1 823-1 825), unde studiază fi
lozofia, istoria şi teologia. Din toamna anului 1 825 şi pînă la izbucnirea 
ciumei din 1 828 este profesor de filozofie la ,.Sf. Sa va" .  In noiembrie 
1 828 pleacă la Pesta pentru a tipări " Filozofia cuvîntului şi a năravurilor", 
traducere a ope11ei filozofuLui german J. G. Heinoccius ( 1 68 1 - 1 74 1 ) - pro
fesor la Hallc, adept al lui Leibnitz. 

In " Ideile faptelor mele pe anul 1 828 pînă la aprilie 1 829" , Eufro
sin Poteca nota despre şederea sa la Pesta : 

"Aşadar <lm petrecut eu în Peşta, de la noiembrie pînă la aprilie 
1 829. Acea:sta a fo9t Îlndeletn�c�rea mea : 

1 .  Diortosi11ea (îndreptarea) [corectura n.n.] cărţii Filozofia cuvîn
tului şi a năravurilor ce am tipărit rumâneşte. 

2. Citirea ISJto11iei tutuTor neamuniJI.or fiTtanţuzeşte. 
3. Tălmăcirea din italieneşte în franţuzeşte de ştiinţa legilor a lui 

Filangeri. 
4 . .Am învăţat ,gramati,ca nemţeşte" {C. Răldulescu-Motru : "Din auto

biografia lui Eufrosin Poteca" - Analele Academiei Române - memo
riile secţiunii literare - seria I I I  - tomul XII,  mem. 2, pag. 39) . 

Din .cauza radica:lismuh.ri iddlor saJle şi a con61Lctw1ui cu rnitroiPo
litul Grigore, este demis în 1 830 de generalul Kisseleff, iar în 1 832 i se 
oferă egumenia mănăstiri i  Gura Motrului unde va rămîne pînă la sfîrşitul 
v ieţii în tovărăşia cărţilor, sprijinind cu sfaturi şi cu bani pe necăjiţii 
din împrejurimi. 

www.cimec.ro



In 1 850 a candidat pentru postul de episcop la una din eparhiile 
vacante din Rîmnic, Argeş şi  Buzău, dar fără reuşită, cu toate că avea 
o cultură deosebită, după cum singur mărturiseşte cu amărăciune : 

"Pentru mine n-au ieşit nici măcar o bilă, dar nici eu nu făgăduisem 
la nimeni nimic . . .  ln zadar m-am străduit eu mai mult decît toţi , de am 
învăţat mai bine şi carte rumânească şi grecească şi ellinească cu gra
matica ei, şi latinească �i italienească şi franţuzească cu gTamaticile lor ; 
şi din ştiinţe : geografia, istoria, loghica, morala, filosofia, fisica, cu toate 
ramurile ei ; ştiinţa legilor cu dreptul roman civil, dreptul firesc şi  dreptul 
politic, şi, peste toate, rtheolog-hia, şi încă fusesem profesor atîţia ani, tăl
măcisem şi tipărisem atîtea cărţi folositoare. S-au ales alţi i . . .  carii nu s-au 
străduit a învăţa mai nici carte rumânească bine" .  (E. Vîrtosu - Rev. 
,.Biserica ortodoxă română" - 1937,  pag. 5 13.). 

Deşi spaţiul •reZJerva.t .aceJst•ci lilllcrăni .nu rne ;mngăduie •referi,ri mai 
01mple asupra vieţii şi activirtăţii lui Eufrosin Poteca, totuşi amintim faptul 
că el a considerat răscoala populară condusă de Tudor Vladimirescu şi  
Revoluţia de la 1 848 - consecinţe ale exploatării celor mulţi . 

Despre guvernul provizoriu din 1 848, el consemnează în autobio
grafia sa următoarele : ,Jn trei luni de zile acest guvern revoluţionariu 
au tinut în Valahia autoritatea şi n-au făcut niciun rău" (E. Vîrtosu - "Pa
gini din autobiografia lui Eufrosin Poteca" - Rev. "Biserica ortodoxă. 
română" - anul LV 1937  - pag. 504) şi  în altă parte : "ei (revoluţio
narii - n.n.) arseseră şi  Regulamentul, iscălit şi întărit de însuşi împă
ratul Rusiei şi al Turcilor, cu toate că acest Regulament era prea păcătos. 
După acest Regulament, lăcuitorii rumâni sînt curat robi ai moşiilor. Supt 
nume de clăcaşi, iobagi, să despo3e în toţi ani i de arendaşi, de visterie, 
de miliţie şi  c.l . "  (E. VÎ!PtoSJU - ofJ. cit., pag. 505) . 

În aceleaşi însemnări autobiografice publicate de E. Vîrtosu în "Bi
serica ortodoxă română" , la pag. 507 întîlnim o descriere a unei adunări 
populare din zilele revoluţiei : "La septemvrie 8 mă aflam în Craiova, 
cînd au ars şi acolo Reg-ulamentul Organic, fiind ocîrmuitoriu F. Aaron, 
fostul profesor de istorie în colegiul Sfîntului Sa va" .  

"Să adunaseră în Craiova, poate, peste zece mii d e  ţărani clăcaşi ,  
afară de orăşanii craioveni, cărora numitul ocîrmuitor le-a vorbit mai 
mult de un ceas şi jumătate, desluşindu-le cîte rele a pricinuit naţi i rumâ
oeşti sistema boierilor pînă acum, cînd această co(n)stituţie, ale cărui arti
cule le spuse unul cîte unul, s-au întărit ş i  de către sultanul, suzeranul 
nostru, prin Soliman Paşa, care acum această sistemă boierească, vătă
mătoare obştii pentru nădăjnicia sa şi c.l . ,  această acum e căzută pentru 
totdeauna, precum şi dăjdiile cele urîcioase : 1-iu a clădi, 2-lea a iobăgi
tului, 3-lea a carului ,  4-lea a plugului ,  5-lea a vitelor de bătătură. Nu mai 
c dator muncitoriul decît dajdia visterii şi dajdia pravilnică, încă să poată ; 
-;ă poată să se facă moşneni şi clăcaşii , deaca, zice precum nădăjduim, 
Obşteasca Adunare va primi ca propri•etarii să împartă moşi ile lor şi 
clăcaşilor. " 

- "Bine, bine, strigară ţăranii. Să trăiască constituţia ! Jos sistima 
boierească ! Apoi le zise să mai jure odată pentru constituţie. Aşa mai 
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jurară că să vor lupta toţi pînă la moarte pentru naţia rumâneasccă şi 
pentru acea constituţie. Era şi cîţiva boieri acolo, pentru privelişte, şi 
atuncea nu mai era nimenea care să nu crează că această revoluţie şi con
stituţia sa nu va ţine lungă vreme" . 

Adversar convins al exploatării, Poteca spunea într-una din cuvîn
tările rostite în 1 827 în faţa domnitorului "Ori cine poate să înţeleagă 
nobilitatea de obşte a omenirii nu mai poate suferi nici a fi rob el însuşi. 
nici a ţine pre alţii robi," pentrucă " robia e lucru foarte vătămător şi barbar"-

Asemenea idei întîlnim şi în scrisorile trimise Eforiei şcoalelor de 
la Pisa şi Paris, ca de exemplu în scrisoarea datată 15 septembrie 1 824r 
în care printre altele scrie : " faceţi o lege politioească, care să hotărască. 
dăjdiile de acum înainte asupra veniturilor fieşte căruia fără deosebire de 
la .divaniţi .pună la plugari şi  la hrănitorii de ,dobitoace, şi a.şa fără a să
răci cineva de tot, se va aduna lesne cu ce plăti cheltuelile statului" . . .  " slo
boziti robii creştini ce ţineţi, căci fiind voi creştini, nu vi se cade să ţi
neţi robi creştini" . . .  (1. Bianu, "lntîii bursieri români în străinătate", "Re
vista nouă", am.ul 1, nr. 1 1/ 15, .noiembrie 1 888, pag. 429). 

în ansamblul măsurilor de ridicare spre civilizaţie a Valahiei "să
racă de dr�tate şi adevărata noastră mumă •care se află Îln jugul varva
riceştii tiran ii " ,  un loc important acordă Eufrosin Poteca dezvol.tării şcolii, 
pentrucă "omul este o fiinţă cuvîntătoare. făcut spre a se învăţa toată 
viaţa sa spre a cerca adevărul, a lucra dreptatea şi a se săvîrşi" (1. Bianur 
ofJ. cit., pag. 48 1 ) .  "Căutaţi dascăli în toate părţile - scrie el în conti
nuare - să pricinuiţi luminarea şi fericirea la tot norodul Valahiei . . .  atun
cea veţi arăta la toată 1lumea dt pot .rumânJVi, •strănepoţii 110manilor, lumi
naţi cu adevărul şi lucrînd dreptatea" . 

Patriot convins, Eufrosin Poteca refuză propunerile de a merge ca· 
profesor la "şcoaJele de Embă .grecească, •cea v·eche ·şi cea nouă" de la 
Paris, Petersburg şi Londra, deşi i se oferea "o  groasă plată şi ofichii 
bisericeşti" .  Refuzul este motivat simplu dar cu atît mai concludent : "aş 
fi primit de n-aş iubi pe frumoasa Valahia" (I .  Bianu, ofJ. cit., pag. 48 1 ). 

Dragostea lui de patrie răzbate şi din alte scrisori prin care insistă 
să i -se trimită banii ntte!Sari studiului pentru că "va veni timpul să se 
laude ou noi .nu numai -aceştia •CaiTe ne-·au .trianes, ai şi 1toată Valahia)",  sau 
dacă nu li se mai trimite bursa să li se trimită " cheltuiala drumului ; şi 
nnind, sau aceste idei ale noastre le vom semăna în Valahia, sau grîne 
pe şesurile întinse ale ei" .  (1 .  Bianu, op. cit., pag. 422) . 

Considerînd şcoala un mijloc important de emancipare, Eufrosin 
Poteca îndeamnă pe Dinicu Golescu să dezvolte şcoala de la Goleşti, fapt 
menţionat de acesta din urmă în înştiinţarea redactată cu acest prilej în . 
care spune că a urmat şi "cuvintele cele povăţuitoare ale lui Eufrosin 
Potecă" .  

Dar ş i  mai concludente 'S'Înt cuvintele Jui Eufrosin ·Poteca, .î n  care a 
pledat, am putea spune, cu insistenţă pentru dezvoltarea instrucţiunii pu
blice în Ţara Românească. 

Era obiceiul ca de sărbători, după slujba religioasă, domnitorul şi 
miniştrii săi să viziteze şcoala de la Sf. Sava şi unul din profesori (de 
obicei cel mai vîrstnic) să rostească o cuvîntare. Poteca rămîne celebru 
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prin oovr'IIIlităl11iJle rostite in faţa Jui Vodă l.a 25 decembrie 1 825, apr.i.lie şi  
iulie 1 827,  cuvîntări prin care căuta să îndemne pe mai marii ţării să în
curajeze dezvoltarea învăţămîntului. 

Astfel, în cuvîntarea din decembrie 1 825, adresîndu-se lui Grigore 
Ghica îi spune : " . . .  iar prin iubirea de învăţături, lîngă celelalte grij i spre 
stingerea relelor întrebuinţări, nu puţină parte faci şi la întemeierea şcoa
lelor şi aşezarea profesorilor, încă şi la traducerea în limba românească a 
scditorilor <Jlas�ci dlini .şi •rom:ani, b.me şti�nd iÎtnăilţ�mea ta că printr-acestea 
( . . . .  ) năravurile se îndreptează şi sufletul mai desăvîrşit se face. ( . . .  ) Pentru 
acestea, dar şi alte fapte bune, precum îngrij irea pentru păzirea sănătăţii, 
întemeierea marelui spital de ciumaţi şi pardosirea Bucureştilor cu piatră, 
pentru aJCestea toate, .toată Ungmov>Lahi:a !ll'll .numai d11ept judecător, •ci şi  
părinte iubitor de fii te cunoaşte şi te propovăduieşte. " (Gh. Dem. Teodo
rescu, "Viaţa lui Eufrosin Poteca", Bucureşti. 1 883, pag. 28). La 20 iulie 
1 82 7 ,  cu prilejul examenului public de la Sf�ntul Sa va, la care a asistat 
şi Grigore Ghica, Eufrosin Poteca a rostit un cuvînt în care după o suc
cintă trecere în revistă a dezvoltării culturii româneşti pînă la începutul 
sec. al XIX�lea 1subl.i.nia : "Dar 1toţi aceştia ·s-au o9il1duit a tă:lmăci şi a tipări 
pînă acum numai de cele ce privesc slujba bisericească la citire şi la cîn
tare ( . . .  ) iar de şcoală, de filozofie şi de ştiinţele omeneşti nimeni n-au 
îngrij it în limba românească şi în ţara noastră pînă la anul 1 8 1 8  cînd cei 
mai aleşi din prea cinstitii noştri boieri ( . . .  ) şi cu voia domnului Ion Ca
ragea, care ocîrmuia atuncea, au aşezat pe domnul Gheorghe Lazăr la 
Sf. Sava, ca să înveţe geometria în limba românească, aşijderea şi pe mine 
mai tîrziu, ca să paradosesc geografia, iarăşi în limba patriei noastre, dim
preună şi cu o mică carte pregătitoare spre filozofie, ce o tipărisem îna
inte de a fi trimis în Italia. Aşa dar această şcoală, cu aceste ştiinţe, s-au 
urmat şi după moartea lui Kir Lazăr de ucenicii săi" (Gh. Dem. Teodo
rescu, "Viaţa lui Eufrosin Poteca", Buc., 1 883, pag. 54 ). In continuare, 
vorbitorul dă domnitorului exemple din dezvoltarea învăţămîntului în Eu
ropa : " In Rusia se află întemeiate pînă acum şase universităţi, afară de 
academia ştiinţelor din St. Petersburg şi afară de o mulţime de colegii 
şi gimnazii pentru limbi şi ştiinţe elementare în toate cetăţile şi oraşele 
din toată împărăţia. In Norvegia se află 2007 şcoale de alilodidactică, 
afară de universităţi şi colegii. Deci dar acum, ce vom putea zice de Ger
mania, Italia, Francia, şi Englitera, unde încă mai din vechime toţi locui
torii erau obişnuiţi a trăi mai mult cu învăţătura şi cuvîntul, decît cu 
pîinea cea din toate zilele ? Acestea dar ştiind şi prea înălţatul nostru 
domn, împreună cu prea cinstiţii săi boieri, e de crezut că întîi şi-au făcut 
aceste întrebări : oare noi românii, strănepoţii slăviţilor acelora romani, 
trebuie să rămînem apururea departe de neamurile cele luminate, de
parte de fraţii noştri europeni ? Oare noi, pe lîngă cele puţine ce ştim 
n-.am putea :Să ne mai wprumutăm de �a dUlşii ? Oare n-.ann avea mijJoace 
de a Învăţa, de a scrie şi de a tipări ca şi dînşii ? Oare în clima noastră 
şi în limba noastră n-ar putea să strălucească darul cuvîntului ( . . .  ) ca şi 
la dînşii ? Oare de acia înainte vom putea să ne mai îndreptăm puind vina 
cînd pe greci, cînd pe tătari, cînd pe cutare şi pe cutare, cînd din toate 
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părţile cu paradigma lor ne îndeamnă să punem în lucrare toate mijloa
cele cele mîntuitoare ?" (ibidem, pag. 54). 

Preamărind atenţia acordată de domnitor şcolii, cărturarul îşi încheie 
discursul cu cuvinte de laudă pentru voievod, elevi şi profesori. 

In decembrie acelaşi an roagă pe măria sa "să binevoiască a întemeia 
şcoli româneşti cu toate ştiinţele în limba mai cei noastre, Ţara Românească", 
pentru că spune el, numai aşa vor scăpa românii " din ocara neştiinţei" 
(ibidem, pag. 56). 

Testamentul lăsat de Eufrosin Poteca este încă o dovadă a dragostei 
sale de şcoală, de patrie şi popor. Cuvinte simple rezumă activitatea rod
nică a cărturarului şi exprimă dorinţa lui de a sluji şi după moarte in
strucţiunii publice cu averea sa. 

Paragrafele ce voi cita din testamentul amintit nu au nevoie de co
mentarii, fiecare frază cuprinzînd în ea dorinţa fierbinte a autorului de 
a sluji efectiv la luminarea poporului din care s-a ridicat. 

După formula uzmlllă, drtunurul menţionează : " Acum dacă �i alţii 
mulţi doresc şi se osîrduiesc a sluj i instrucţiei publice pentru trebuinţa 
naţiei noastre româneşti, şi eu acea.sta am dorit şi m-am osîrduit din tine
reţile mele pînă acum, în vîrstă de peste 70 de ani trecuţi. Aceasta se vede 
şi din cărţile ce am tălmăcit şi tipărit în vremea egumeniei mele de 
mulţi ani la această monastire de la Gura Motrului . Aceasta dar .!m 
făcut pînă acum pentru instrucţia publică. Atîta am putut, atîta am făcut 
( . . . ) Acum dar dorind ca şi după moartea mea să slujesc instrucţiei pu
blice prin averea mea, pentru aceasta am rug::tt cinstita Eforie a şcoale
lor naţionale să binevoiască a primi a se face executorul dorinţei mele 
acesti a" . (ibidem, pag. 58) . Urmează enumerarea bunurilor lăsate de căr
turar şi anume : 5200 galbeni împărăteşti pentru colegiul Sf. Sava, 5000 
d-e galbeni pentru instrucţia fetelor (aceştia din urmă îi fuseseră furaţi 
din arhiva mitropoliei), cărţi, veşminte şi alte obiecte personale şi destinaţia 
hotărîtă de el : 

" Intîi să se aşeze aceşti bani, cu dobîndă pravilnică ( . . . ) şi din acea 
dobîndă să se ţie opt băieţi pe an, cinci în Bucureşti şi trei la colegiul din 
Craiova" , (în a1fară 1de A. Ionescu şi Radu Popescu - recrutaţi de el ·şi 
întreţinuţi .pe -oheiltuiala lui la şcoală). " Aceşti băieţi să fie .pe zece ani şi 

să înveţe în limba românească, învăţăturile gimnaziale : 1-iu gramatica, 
I I-lea aritmetica, III-lea geografia, IV -lea geometria, V -lea istoria, VI-lea 
logica, VII-lea filozofia morală, VIII-lea legile civile, IX-lea retorica, 
X-'lea in cea .după urmă să 'ÎJnv.eţe "CatehÎJSinul ·cel mare" tipărit de m.IDe 
Împreună cu " Istoria sfîntă pentru religia noastră creştinească" (ibidem, 
pag. 58).  Cărturarul recomanda ca stipendiştii "să se aleagă din toate 
clasele, în vîrstă de opt ani după concurs şi fără părtinire" ,  iar după 
absolvirea şcolii să fie destoinici "a putea să fie şi ei profesori, sau să 
intre în alte slujbe folositoare" .  

Cărţile "să s e  ridice d e  la monastire ( . . .  ) ş i  s ă  se ducă l a  biblioteca 
colegiului Sfîntului Sava" . . .  " iar banii ce se vor mai găsi pe lîngă mine, 
galbeni 1 00 (adică una sută) să se dea pentru şcoala satului Gura Motrului, 
în primirea învăţătorului ce va voi a se îndatora să înveţe pe copii zece 
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ani. Şi iar galbeni 100 la şcoala Nucşoara, locul naşterii mele-o judeţul 
Prahova, plasa Teleajenului" (ibidem, pag. 59) . 

După moartea cărturarului, o comisie formată din Petrache Poenaru. 
G. CO&taforu, A. T. LaJUrian şi B. Boie�:�escu - membri ai Efm•iei şcoaleJor. 
a fost trimisă la Gura Motrului pentru îndeplinirea dispoziţi ilor testa
mentare. Din procesul verbal întoonit atunci cităm : "Mai întîi Eforia 
constată a sa recunoştinţă în memoria părintelui Eufrosin, care în nobila 
sa ardoare de a contribui la progresul instrucţiunii nationale şi din micile 
sale mijloace a lăsat mai multe sume care să servească la ajutorul j unilor 
săraci ce voiesc să studieze."  

"Numele acestui venerabil bărbat, împreună cu sumele şi cărţile ce 
a dărui.t instrucţiunii publice, se vor trece în Cartea de aur, pentru eterna 
sa memorie şi ca omagiu de recunoştinţă. " In continuare se menţionează 
măsurile executarii, respectîndu�se dorinţele donatorului. 

Aş aminti că după cutremurul din noiembrie 1 940, cele trei şcoli din 
Nuc.şoara (pe ·abuDJci •corn. Rîncezi) au fost l'epar.ate din foodul Eufrosin 
Poteca •Ce ISe :af.la 001 :a.dministnaţi>a CaBei şooallel.or. 

Om de cultură, însufleţit de un sincer patriotism, adevărat iubitor 
al şcolii, Eufrosin Poteca a fost un om modest, care nu a uitat niciodată 
că s-a ridicat din rîndul clăcaşilor nucşoreni. lntr-o scrisoare către Cons
tantin Bălăceanu, referindu-se la originea sa, cărturarul scria : " eu cu 
adevărat văd că sînt mult mai de j os, pentrucă sînt născut mai aproape 
de pădure decît de curtea domnească, dar părinţii mei din care se trage 
tot neamul omenesc, sînt cerul şi pămîntul, care trăiesc în vecii vecilor, 
şi au vrut ca să se nască în munţi meta.iurile cele mai scumpe, pietrile şi 
Horile cele mai frumoase. "  (1. Bianu, Revista nouă, ��r. 1 1- 1 888, pag. 424)-

Pentru începuturile şcolii în limba naţională, Eufrosin Poteca a fost 
într-adevăr una din " florile cele mai frumoase" ce au alcătuit cununa de 
cărturari patrioţi din prima jumătate a veacului trecut. 
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UNELE ASPECTE ALE SITUAŢIEI ŢĂRANILOR 
DIN FOSTUL JUDEŢ AL SECUENILOR IN PRIMII ANI 
DUPĂ APLICAREA REGULAMENTULUI ORGANIC 

prof. N. 1. SIMACHE 

Prefacerile economico-sociale, inerente oricărei societăţi, intră, în sec. 
al XVIII-lea, şi în ţările noastre, într-un ritm mai viu. In sînul orînduirii 
feudale apar germenii viitoarelor relaţii de producţie care se consolidează 
cu timpul şi vor da naştere, în secolul următor, orînduirii capitaliste. 

De unde la �n<:eputul ornnduirii feudalle ldomina:se economia IÎnchilsă, 
în V'eacul al XVIII-lea Principatele Române încep a se angrena în cir
cuitul internaţional de mărfuri. 

Pacea de la Kuciuk-Kainardgi, încheiată de ruşi cu turcii, în urma 
războiului victorios din 1 768- 1 774 ,  produce prima spărtură în monopo
lul comercial al turcilor, desfiinţat în 1 829 prin tratatul de la Adrianopol. 

Locuitorii ţărilor noastre, boierii în primul rînd, încep a produce şi 
pentru schimb. 

Marile puteri europene, intrate mai de mult în angrenajul economiei 
de mărfuri, în plină expansiune comercială acum, încep a pătrunde în 
Principate, foarte bogate în materii prime. 

Comerţului austriac îi urmează cel german, englez, francez, italian. 
Economia naturală face loc tot mai mult celei bazate pe schimbul de măr 
furi. De acum înainte ceea ce interesează pe producători este nu valoarea 
de întrebuinţare ci cea de schimb. 

Din consumatori ai produselor ţărăneşti, boierii devin vînzători, căci 
puterea lor depinde acum de bani. Aceste prefaceri influenţează raportu
rile dintre boieri şi ţărani. 

In economia naturală boierii aveau nevoie de produse ţărăneşti pen
t-ru tndetstllll.arrea propri�lor Jor ke!bumţe. Acum ile sînt necesare pentru 
schimb, cerealele devenind principala marfă pentru export. 

In condiţiile dezvoltării relaţiilor de schimb, în măsura în care 
ţările noastre se angajează în circuitul internaţional de mărfuri, exploa
tarea ţărănimii se intensifică, fiind exercitată pe calea moşierească şi pe 
cea de stat, prin intermediul unei excesive fiscalităţi. 

Boierii caută să se folosească de orice prilej pentru a-şi întări pri
vilegiile. O ocazi,e binevenită o constituia schimbarea legilor care regle
mentau raporturile dintre aceştia şi clăcaşi. 

Astfel se petrec faptele în anii 1 7 80, cînd Alexandru lpsilante dă Pra
vi1niceasca Condi!Că, şi Îln 1 8 1 8, clnd aipatl'e Legiuirea lui Caragea. 
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Din comparaţia celor două coduri care încearcă să reglementcze 
obligaţiile feudale pe tot cuprinsul Ţării Româneşti, rezultă că : . . .  "Legiui
rea Caragea conţine prevederi pe care nu le întîlnim în Pravilniceasca 
Condică şi care vor agrava situaţia ţăranului clăcaş" 1 • 

Elaborarea Regulamentului ongank dă prilej boi.CJriJ-o.r să-şi întă
rească privilegiile. 

Ca urmare a dezvoltării comerţului de cereale, noua legiuire care 
intră în vigoare în Ţara Românească în 1 83 1 ,  iar în Moldova în 1 8.32, 
introduce . . .  " un regim de dacă şi de obligaţii nemaiîntîlnite pînă atunci 
în istoria agrară a tărilor române, reg-im care să corespundă creşterii tot 
mai mari a comerţului cu cereale peste hotare" 2• 

Raporturile dintre proprietari şi clăcaşi sînt reglementate de art. 
1 38-148, secţia VII-a, intitulată : "Drepturi şi datorii reciproce între 
proprietar şi al său sătean" .  

I111 art. 138 s<mt amintite m�dl.e avan.taje  acordate ţărănimii, ş i  am1ume 
fixarea capitaţiei la 30 lei de locuitor şi desfiinţarea scutelnicilor şi pos
luşnicilor. 

Art. 1 39 fixează mărimea pogonului la 24 prăjini. 
In art. 1 40, clăcaşii sînt împărţiţi după puterea de muncă de care 

puteau beneficia proprietarii, în trei categorii şi anume : fruntaşii, cei cu 
4 vite de muncă ; mijlocaşii ,  cei cu 2 vite de muncă, şi pălmaşii care nu 
dispuneau decît de braţele lor de muncă. 

Proprietarii erau obligati să acorde fiecărui clăcaş loc de casă şi 
grădină (400 stînjeni la cîmpie şi 300 Ia munte), pămînt pentru cultivat. 
fîneaţă şi izlaz pentru vite, cel muh patru boi şi o vacă. 

In schimb ţăranii erau obligaţi, potrivit dispoziţiilor art. 1 4 1 ,  la o 
dublă prestaţie : în muncă - daca, şi în natură - dijma. 

Frunta·şul : 12 zile de lucru cu 4 boi, ziua de arătură, carul de lemne. 
dijma din fîn şi arătură. 

Mijlocaşul : 1 2  zile de lucru cu 2 boi, ziua de arătură, carul de lemne. 
dijma din fîn şi arătură. 

Pălmaşul : 1 2  zile de lucru cu mîinile, trei zile de lucru pentru ară
tură, trei zile de lucru pentru carul de lemne, dijma din fîn şi arătură. 

Art. 142 stabileşte nartul 'Sau norma de muncă ce tre1buia îndeplinită 
în fiecare zi de lucru. 

Al. 1 .  - Arătura de 8 prăjini în loc de spart şi 5 ţelină, grăpatul a 
J 6 prăjini, este lucrul pentru o pereche de boi. 

In cazul în care pusul cerealelor în pămînt se fac·e cu sapa, norma va 
fi de o jumătate de pogon. 

Din analiza conţinutului acestor dispoziţii, rezultă că acum se face 
un pas mai departe în direcţia întăririi privilegiilor de clasă, consoli
dîndu-se puterea economică şi politică a boierilor. 

1 S. Columbeanu : "Caracteml exploatării feudale a ţărănimii în deceniile ante
rioarP răscoalei lui T. Vladimirescu (1800-1820)" .  Studii, revistă de i: torie. 
pag. 573/1961 ,  nr. 3. 

2 Ibidem, pag. 572. 
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ArgUJIJ:entul des invocat .este "recipuocita/tea" .  
Aliniatul al II-lea al art. 138, vorbeşte de  "drepturile ş i  datoriile 

reciproce între prOiplf.ietar şi al său sătean" .  
D e  asemenea, art. 144 menţionează c ă  : . . .  "numai p e  sfinţenia acestui 

prin ţip s-au legi uit îndatoriri reciproce . . .  " 

Comparînd însă situaţia clăcaşilor aşa cum este reglementată de Pra
Yilniceasca Condică a lui Al. lpsilanti sau de Legiuirea lui Cara:gea, ajun
gem la concluzia că cea nouă a însemnat o agravare simţitoare. 

Marii proprietari îşi întăresc vechile poziţii şi cuceresc altele noi. 
Cel mai de seamă avantaj pe care îl obţin acum este că Regula

mentul .recunoaşte stăpiiil!ilLor de moşie drepbul de piropr·ietall:e absolută 
asupra unei treimi de moşie, pc care o consideră în întregime ca proprie
tate a lor. 

Domeniul feudal devine o proprietate de tip burghez, noua legiuire 
clibr.rînd moşiile boiereşti de orice servitute. 

Este de observat faptul că Regulamentul foloseşte termenul de " pro
prietar" şi " dreptul de proprietaJte" ,  în locul termenilor "stăpîn de moşie". 

Astfel, art. 144 exprimă limpede această intenţie cînd afirmă : 
"Fiindcă, precum este proprietarul stăpîn cu desăvîrşire pe al său pămînt, 
asemenea este şi săteanul sălăşluitor pe moşie de alt proprietar iarăşi cu 
desăvîrşire slobod de este acum aproape un veac . . .  " 

Faptul că proprietarii de moşii nu înscriu în text de lege dreptul 
de a alunga în masă pe ţărani, trebuie explicat prin aceea că în acel timp 
lipsa de braţe de muncă nu îngăduia a0easta. 

Ţăranul începe a fi socotit chiriaş. 
Art. 140, al. 1, numeşte pe stăpînul de moşie "proprietar" şi arată 

că : . . .  "pînă dnd închirierile ho'Ldelor d'lllpă moşii •Să •se poată face prin 
tocmeală de învoire, este de neapărată trebuinţă . . .  " .  

Aliniatul al Il-lea a l  aceluiaşi articol întăreşte aliniatul 1 ,  pre
dzînd că : 

"Drept aceea, proprietarul să îndatorează să dea fiecăruia sătean 
sălăşluit pe a sa moşie . . .  " .  

Suprafeţele de pămîllilt aoordate .ţăraniilor m folosinţă .slînt miqOII"a.il:e. 
Criteriul după care se stabilesc este inventarul viu pe care-I posedă, 

adică forţa de muncă .de •CaJre putoo.u be!lJ(lficia proprietaPii, nu nevoile de 
subsistcntă a tăranilor. 

La art. 140 se arad:ă că ţăranii clăcaşi au dreptul la o anumită su
prafaţă de izlaz şi anume : fruntaşii 2 pogoane şi 1 2  prăjini, mijlocaşii : 
l pogon şi 1 2  prăjini, pălmaşii : 1 2  prăjini, ceea ce este nedrept deoarece 
păşunatul şi pădurile au fost întotdeauna în folosinţa locuitorilor satului. 

Prin urmare, sub regimul regulamentar clăcaşul primeşte un ha şi 
j umătate pînă la trei ha şi jumătate, adică mai puţin decît cel de care 
dispunea înainte de Regulament. 

Regnlll.amenlnll IOI'gan:Île 5e ·referă [a clă-caşii cu 4 boi şi o v:acă. Dar 
creşterea vitelor fiind o sursă principală de venituri, mulţi ţărani aveau 
un număr mai mare. Aceştia, ca şi cei ce voiau să cultive o suprafaţă de 
pămînt mai mare ca cea stabilită de Regulament, trebuiau să se înţeleagă 
"de bună voi•e" cu marii proprietari. 
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Aceste învoieli vor constitui o sursă de exploatare nemiloasă a ţă
ranilor şi de mari nemulţumiri. 

Reducînd la o trei:rne !Sau la jumătate !pămîntul care anterio:r se 
afla în posesia ţăranului, regulamentul obliga pe proprietar să dea ţăra
ni-lor dte trei pogoane - un ha şi jumă.t:ak - penbru arătură. 

Avînd în vedere condiţiile de producţie din Ţările Române din acel 
timp, o asemenea suprafaţă nu putea asigura posibilitatea de hrană ţăra
nului şi familiei sale. Cu atît mai mult nu putea da acestuia mijloacele de 
a-şi achita sarcinile publice. 

Situaţia era şi mai gravă, cînd era vorba de suprafeţele necesare 
păşunatului, care se reduceau la o jumătate de pogon, pentru vitele mari, 
ceea ce era cu totul nesatisfăcător şi constituia o gravă lovitură dată creş
terii animalelor, mai ales în Muntenia. 

Dispoziţiile Regulamentului organic s-au aplicat de aparatul de stat 
al claselor exploatatoare şi deci în favoarea acestora. 

Boierii şi-au rezervat pe seama lor pămîntul cel mai fertil, acor
dînd .ţăranilor pe cel stenp şi mai \Îndepărtat de drumurillte 1de comunicaţie, 
deci cu o valoare economkă mai redusă. 

In schimbul unor mici avantaje, stăpînii moşiilor măresc obligaţiile 
ţăranilor, impunîndu-le dubla prestaţie, a dăcii şi dijmei. 

Cercetînd situaţia car.e se creiază ţăranului român prin noua legiuire, 
K. Marx arată că : "Din cauza dimei nefavorabile, anul agricol numără 
în Ţara Românească numai 2 1 0  zile, din care se scad 40 de duminici şi 
zile de sărbătoare şi în medie 30 de zile cu vreme nefavorabilă, în total 
70 zile. Rămîn 140 de zile de muncă. Scăzînd din acestea 56, rămîn dă

caşului din Ţara Românească 84 de zile, celui din Moldova 66 de zile 
pentru întreţinerea familiei sale. 

Regulamentul organic a ştiut să faciliteze eludarea propriilor sale 
dispoziţii . . .  

P·entru amumite .Lucrări .agricole, ziua ·legală de muncă poate fi 
astfel imtenpr.etată, mOÎt "1să mceapă În il.una mai Şi !Să se termine În Jnma OC
tombrie. Pentru Moldova dispoziţiile sînt şi mai grele" 3• 

N. Bălcescu, pe baza calculelor făcute de 1. Ionescu de la Brad, a 
ajuns la concluzia că ţăranii din Ţara Românească făceau 56 de zile de 
.dacă, iar cel din Moldova 84 4• 

La acestea se adăugau zilele de dacă provenite din învoielile for
ţate, din datoriile şi dobînzile convertite în dacă. 

Cu drept cuvînt, din acest punct de vedere, Marx caracterizează Re
;gula,!Dentul ca fi��d un " codice al muncii de dacă",  o expresie a goanei 
dupa supra-munca . 

Dispoziţiile regulamentare privitoare la raporturile dintre ţărani şi 
proprietari au fost aduse la cunoştinţa acestora printr-un ordin circular, 
al marelui vistier Al. Vilara, din 30 sept. 1 83 1 ,  urmînd să intre în vigoare 
la începutul anului 1 832. Cu toate eforturile guvernului de a convinge pe 
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1 K. Marx : Capitalul, voi. 1, ed. IV -a, Buc., Edit. Politkă, 1960, pag. 261-62. 
4 N. Bălcescu : "Optrre", ed. G. Zane, Buc., 1940, voi. 1, pag . .33. 
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ţărani de binefacerile Regulamentului, noua legiuire a provocat man 
nemulţumiri. 

Pe diferite căi ei luaseră cunoştinţă de noile uneltiri ale boierilor, 
împotriva cărora încep o foarte puternică acţiune încă din primăvara 
anului 1 830. 

Pentru a evita transformarea agitaţiilor într-o răscoală generală, 
Kisseleff se deplasează personal în cele mai multe j udeţe şi încurajează pe 
ţărani să-şi arate nemulţumirile prin jalbe. 

In Moldova însă, în primăvara anului 1 83 1  iau forma unei mişcări 
de masă, care a cuprins ţinuturile Bacău, Roman, Suceava, Neamţ, Herţa, 
HîTlău, Huşi, VasJlUJi, laşi .şi Covurlui. 

Pentru reprimarea răscoalei s-au trimis escadroane de cazaci şi ba
terii de tunuri. 

Asemenea acţiuni au avut loc şi în Muntenia. 
Din cercetarea arhivelor locale şi anume acelea privitoare la ve

chiul judeţ al Secuenilor 5, rezultă că noua legislaţie a provocat şi aici o 
adîncă nemulţumire în rîndurile clăcaşilor. 

Prima lor reacţiune a fost de a nu se supune. 
Astfel, ocîrmuitorul judeţului Saac porunceşte la 8 ianuarie 1 832 

subcîrrmuirorului plăşii Tohani : . . .  " da prÎill 1Într-ad1ns dorobanţ să tr.imeţi la 
ocîrmuire atîlt pe cei mai sus însemnaţi, dt şi pe pîrdJabua şi alţi doi să
teni dintr-acel sat împreună cu j ăluiltorul, care să răspundă pentru a lor 
nesupunere" 6. 

Costache Lipănescu, proprietarul moşiei Ulmi-Ungureni, cere ocîr
muitorului jud. S.aac 1să poruncească :subclnmu�torului " . . .  acei plăşi ca să-i 
îndatoreze (pe clăcaşi, n.n.) a-şi face arăturile şi sămănăturile lor ca nişte 
clăcaşi pă moşia JlJOastră ... ", deoa1reoe aJceia " . .  �petreCÎi01d întru îndărătnicie, 
nu să �SUpun .a face semămăltun�Ie lor după noile iÎintocmiri ·ce să urmează 
acum . . .  " 7• 

Arenda.şul moşiei Vaduil Păi"Ului, a mălnăsti·r�i Sn:agovu:lui, se :plînge 
că : " . . .  după noul regulament nu vor lăcuitorii aceştii moşii să dea su
punere a plăti daca şi celelalte datorii după cum să urmează la toate 
moşiile . . . " s. 

Rea�oţiun•ea \ără.n'i/mi.i •dm j.ud. Semeni f.aţă de noile ohl•i.g1aţi nu a 
fost izolată. 

Asemenea acţiuni se întîmplau pe tot cuprinsul ţării. Clăcaşii se 
rid�cau în masă mnpoh;iva d�SipOzi,ţiÎJlm Îlmobitoare .din ReguLameibt. Luînd 
cunoştinţă ·de .a.ceaJstă .stare, lla 8 marti·e 1 832, guvemwl, prin rnaJrea vomicie. 
trinnite ooÎ'rmui!l!oril•or ·de jllldeţ •Oil"diJne ·circulare în care se subliniază că 

5 Cuprindea valea Teleajenului şi partea superioară a văii Buzăului. A fosot des
fiintat la 1 ianuarie 1 845. 

• Ord. ocîrmuitorului j •Jd. Saac către subocîrmuitorul plăşii Tohani, din 8 ia
nuarie 1 832. Arh. St. Plo-ieşti. Dosar nr. 1567/1 832, f. 4. 

7 Jalba lui Costache Lipănescu către ocîrmu!torul jud. Saac, din 6 mai 1832. 
Arh. Sta•t. Ploieşti. Ibidem, f. 1697. 

8 Jalba arendaşului Bănică Berlescu, către cirmuitorul Jud. Saac. Arh. Stat. Plo
ieşti, dosar. nr. 157/1832, f. 520. 
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" .. .fiindcă vomi!Cia au rprimit de .Ia Vll'eo două judeţe ra,porturi din care să  
dovedeş�.e neînv.oÎirea ·între ·nni� dintre proprietari şi dăcar:i . . .  " 9 •  

De teama unei răscoale, amintirea evenimentelor din 1 82 1  fiind încă 
vie, la 1 4  martie 1 832, vornicia trimite ocîrmuitorilor noi instrucţiuni cu 
scopul de a calma spiritele şi de a frina o nouă ridicare de masă 10• . 

Acestea sunt precedate de o introducere în care se recunoaşte că : 
. . .  "Din cîteva raporturi ale unor subocîrmuitori şi din alte ştiinţe temei
nice l3lll 'llllat stăJpÎlnirea :În.OU!Ilo.şti.inţare 'Că lăcuitorii pe alocurea ·să îndărăt
nicesc a primi dreptele hotărîri ale stăpîniri(i) atingătoare de proprietate 
# să arată cu nesupunere (sublinierile aparţin autorului) întru împlinirea 
poruncilor stăpînirii . . .  " 

In consecinţă, vornicia dispune ca : 
«1 .  - PuTtănÎile d-taJ.e şi ale 5U!pltociîrmuitorî1·or să fie pil.ine de blfin

deţe şi înţelepciune către toţi de obşte hălăduitorii. 
II .  - Băgările de seamă să fie mai cu deosebire asupra proprietăţii . . .  

eşind singur d-ta în judeţ să te araţi mai cu seamă între lăcuitorii clăc�i 
cu înfăţişare blîndă şi cu sîrguinţă prin sfaturi destoinice şi înţelepte a-i 
supune ca să-şi depărteze din sufletele lor tcxt felul de păreri şi cugete de 
nelimişbi.Te şi să imbrăţişeze cu pdăcere degiuriie cde noi .. .  

III. - Şi de cumvaşi .să va ivi vreun semn de neorîndui:ală sau îm
potriiVire mai cu seamă la pricini de proprietate, numai decît să grăbeşti 
prin lucruri pline de înţelepciune a face potolire . . .  " . 

Documool!:eile păstral!:e în aJrhiva footului judeţ Secueni arată că boie
rii şi arendaşii nu se mulţumesc cu situaţia creată de Regulament şi îşi 
măresc eforturile pentru a-şi spori privilegiile. 

Astfel, clăcaşii din satul Măgureni de pe moşiile vei agăi Scarlat 
Mihăilescu şi Nicolae Şuţu, se plîng generalului Kissdeff că. . .  " acum, 
după întocmirea pravilii cei noi, ni s-au făcut cunoscut prin exemplaruri 
cum avem să plătim clăcile, dijmele şi vedem o greutate pusă asupra 
noastră, foo..rte mare, care sunt înzecite după cum am dat pînă acum - şi 
de se va urma după cum s-au făcut cunoscut, noi nu numai că ne stingem 
cu totul, dar atunci urmează �ă ne împrăştiem în lume ; încă ne-au apucat 
să dăm şi zapiscă că vom urma . . .  să porunciţi ca să rămînem iarăşi precum 
am fost pînă acum, să plătim după pravila lui Caragea, că de nu ni se 
va face aJcea,sl!:ă mîngîiere ne ducem i:n lume" 1 1 •  

Conform Regulamentului Organic clăcaşii erau obligaţi să  presteze 
1 2  zile de dacă, o zi de arătură cu plugul şi .transportul unui car de lemne. 

Totuşi boierii nu erau mulţumiţi nici cu acestea. 
Locuitorii din satul Podeni, jud. Saac, adresează cîrmuitorului jude

ţului o j albă în care arată că Matache Tohăneanu . . .  "ne apucă să-i clăcuim 
f.ieştecaPe Jikllli.tor cîte 12 zile pe an şi alte 6 zile tot clacă pentru caruJ 

8 Circulara Vorniciei Mari către biv vei căminarul Iordache Ştirbei, ocirmuitor 
al jud. Saac. Ibidem, f. 106. 10 .Dvornicia către ocinnuitorul jud. Saac". Arh. St .  Pl. Dos. 1 567/1832, f. 56_ 11 .jalba lăcuitorilor din satul Măgureni din Jud. Saac către deplin împuternicitu 
prezident". Arh. Stat. Pl. dos. 1567/1 832, f. 66. 
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de lemne, să-i lucrăm ori un pogon de v.i-e :Saru ·să_,i facem trei pogoane de 
arătură unde va voi" 12• 

Potrivit art. 1 4 1 ,  punctul 3, dăca.şii aveau ob[igaţia să dea " . . .  pro
prietarului dijmă, adică a zecea parte din rodul pogoanelor ce să cuprind 
în paragrafurile III şi IV din art. 140 şi o va căra însuşi pe moşie la locu
rile ce i se va arăta de proprietar" .  

Stăpînii moşiilor nu respectă însă dispoziţiile Regulamentului mărind 
obligaţiile şi săvîrşind mari abuzuri cu ocazia dijmuirii. 

Locuitorii din satul Ruşavăţ, de pe moşia hall:manului Tadie Ghica, 
se plîng ocîrnnuirii judeţului Secuen.i că a'11endaşul moşiei "nici acum nu 
şi-au lăsat năravul bătăilor ce au fost obişnuit ci tot mai rău s-a făcut de 
cum au foot... Zec1uiala din rprune nu va Bă vie cat .să-i 1nnumere şi să-şi ia 
zeciuiala precum am avut obiceiu şi precum vedem şi la alte moşii că vine 
arendaşu(l) în livedea creştinului şi înnumără de la un prun pînă la zece . . .  
ş i  unde vine zece î l  însemnează şi vin oamenii puşi de arendaş pă urmă 
şi ia zeciuiala, iar numitul Grigore intră în livede şi numără toate trupu
rile pomilor şi care au poame şi care nu au şi apoi zeciuieşte pruni la o 
margine unde vede că sunt prune mai multe şi însemnează prunii şi apoi 
pune pe oPt ca să i-o scutere şi să i-o ducă la velniţe cu spinarea, care 
nu vor avea boi" ts. 

Regulamentul orr-gami.c ·suprmă drerptbuil boierilor de a avea scutelnici 
şi posluşnici. Primesc în schimb despăgubiri în bani, destul de mari. Pe 
deasupra au dreptul să-şi ia cîte 4 oameni de fiecare sută de capi de fa
mitJie, d i.n  dăca:şii care locuiesc pe moşiile Jor pentru a le servi gratu1t cu 
titlul de slujbaşi voinici scutiţi de bir. 

Art. 143 din Regulament arată că " . . .  tot satul să îndatorează să dea 
pe tot anul slujba pr01prietaru'lui şi pe at:eiaşi moşie unde va 1ă'CUJi, cîte 
4 oameni la o sută familii . . .  " 14• 

Din j alba pe care o înaintaseră visteriei " ... cîţva proprietari din jud. 
Saac" , rezultă că ţăranii se opun acestei dispoziţii căci ei arată că " ... nu
miţii clăcaşi după ce ne-au tot prelungit că ne vor da şi că pînă vor găsi 
om, în cea de pe urmă siliţi fiind de c. ocîrmuitor la unii din noi au dat cu 
săptămîna n�te oameni oare au foot mai pro�ti în :lume ; de aici săptă
mîna nu şi-o îndeplinea(u) şi fugea(u) şi mulţi nu ne-au dat nici pînă 
acum, pricinuind că nu găseşte oameni să tocmească şi că să-i găsim noi şi 
ei să le dea bani şi aşa sîntem păgubaşi pînă acum . . . " 15• 

Subcîrmuitorul plăşii Tohani raportează la 3 februarie 1 832, ocîr
muirii jud. Saac că " .. .lăcuitorii clăcaşi din Tohăneanca, după moşia d-sale 
(Nae tDole!te, n.a.) nu s-ru- fi .supuin.d a da oameni(i) o.rîndui·ţi i.n :SLujba 
proprietaJrilor după ouprinderea porunci�oc ce ·sînt.. .  Am oci.ndu�t îndată şi 
un dorobanţ pentru a-i �pune să-şi urmeze netăgăduita a lor datorie ; şi 
după sosire-i acolo vrînd a-şi urma porunca ce-i era dată, nu numai că 

12 Jalba locuitorilor către odrmuitorul jud. Saac, 3 sept. 1 832. Arhivele Statului 
Ploieşti, ibidem, fila 5 14. 

13 .Către c. odrmuire Saac, plecată jalbă a lăcuitorilor din Ruşavăţ". Arh. Sta
tului Ploieşti. Fond. jud. Saac, dos. 1567/1832. Supliment, f. 509. 

14 Regulamentul organic, ed. 1 845, pag. 83. 18 .Către Vistierie - plecată jalbă", ibidem, fila 20. 
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nu s-au supusără, dar au început a-l ocărî, a-l înjura, zicîndu-i că să fugă 
din satul lor, că-I o1m0ară cu bătă.He .. " 18• 

. Mai mulţi proprietari din jud. Saac, Şerban, Alexandru, Mihai şi 
Mircea se plîng cîrmuitorului judeţului la 9 martie 1 832, că " . . .  clăcaşii 
noştri nu să supun a ne da şi nouă doi oameni, mai vîrtos că săr şi asupra 
noastră de ne necinsteşte cu cuvinte proaste . . . " 17. 

La 1 0  mai 1 832, Nicolae Logofătul, epistatul moşiei Ceptura a mă
năstirii Văleni, se plînge ocîrmuitorului jud. Saac că " . . .  Stan Nistor i 
Nicolae Metea şi Nica Stegar, juraţ i i  satului Ceptura, în multe rînduri l i  
s-au poruncit de către ocîrmuirea plăşii ca să dea pentru 40 case ce sînt 
pe partea de moşie la ·sf. mănăstiri Văl,eni II"Îndaş, după Regularnenbu(l) ce 
.>-au făcut, ci numai unul au dat în şase săptămîni, apoi n-au vrut ca să-I 
mai dea nici pe acela ... " 18. 

l oniţă Şoimescu, biv polcovnic za seimeni, se plînge la începutul lunii 
ianuarie 1 832, ocîrmuitorului judeţului Saac că avînd la Ceptura o moşie 
de cîmp. . .  "şi fiind şezători pe dînsa cîtevaşi neamuri şi mazăli şi alţi ţă
rani - aceşti mai jos arătaţi - Mihalache sin Mihalcea, Nicolae lordă
nescu, Dumitru lordănescu, Tănase Papasterie - după ce s-au împotrivit a 
nu da ei nicidecum om, apoi au dat pricină şi la ceilalţi mai proşti, de mă 
tot prelungeşte pentru care în multe rînduri am arătat la suptocîrmuitorul 
plăşii şi le-am tot poruncit să urmeze poruncilor şi pravilii şi tot pricinueşte 
aruncînd unul asupra altuia, pentru care mă rog . . .  " 19• 

Stăpînii de moşii,  proprietari şi arendaşi, încalcă şi aceste privilegii, 
ceea oe determină V�stieria ,să 1revie asuprr-a " datoriillor 'reciproce ale drep
tului :p1101prietăţii după duhul orga.nâcesoolui Regulament" ,  subliniind ÎIIl or
dinul său din 4 ianuarie 1 832, către ocîrrnuirea jud. Saac., că : " S-au văzut 
de către Visti·erie ·coprii1!sul raporhullui ,aK:ei oclrmuiri, atingător de deslu
şirea ce cere în pricina pretenţiilor ce ar fi făcut unii din proprietarii ace
lui judeţ pentru oamenii ce li se dau de către clăcaşi în slujba moşiei din 
100 familii, după duhul pravilelor ce s-au aşezat, cerînd ca să lucreze aceşti 
oameni şi afară din coprinsul proprietăţii, precum la lucrul viilor şi altele 
asemenea, la care i se răspunde că atunci va putea fi cuviincioasă ase
menea învoire cînd va fi cu mulţumirea amîndorora părţilor . . .  " �0• 

Dat fiind f.apWI că satul 1or a fost mterneiat în condiţii neobi�nuite, te
renurile fiind smulse prin luptă grea marilor păduri care acopereau depre
siunea Bălţeştilor dintre Teleajen şi Cricovul Sărat, tăind mărăcini, crîngul, 
hălăciugi, " . . .  scoţînd buturugi de ne-am făcut atît case, curături pentru bu
cate i arăburi de fin poob:r:u ltreJbumţde hrănii noastre . . .  " ,  ţăr.aolllii din Mehe
dinţa .aveau anumite obligaţii către mănăs1tire, stipulate în zapisud din 24 no
iembrie 1 797,  mai uşoare rdeoît tale .celolrllallţi dăcaşi şi ca.re au foot respectate 
pînă la irubrarea în vigoare a R·eg'llllamootului . 

11 .Subocîrmuitorul plăşii Tohani,lor către otcirm. Saac", f. 21 .  
17 .Către c .  otcirmuitor al  jud. Saac, plecată j.albă", ibidem, f. 55. 
18 .Către otdnnuitorul jud. Saac, plecată j·�lbă, i·bidem, f. 1 85. 
18 • Către c .  ocinnu�re a jud. Saac, plecată j albă". Inceputul lui ianuar.ie 1 832. 

Ibidem. 
20 V.istieri'a către jud. Saac, ibidem, fila 1.  
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" Acuşi vedem că ne-au dat pravili prin sate coprinzătoare de cele 
ce să .cade unui dăcaş hăJlăduitor pă moşie dă propnietar pă un an ... " . 

După ce enumără toate obligaţiile la care sînt constrînşi, fiind tre
cuţi în rîndul clăcaşilor, locuitorii revin asupra condiţiilor în care au înte
meiat satul, cerînd respectarea vechii învoieli 21• 

Potrivit vechiului regim fiscal, mazilii formau o categorie de pri
vilegiati. 

După intrarea în vigoare a Regulamentului, stăpînii de moşii îi trec şi 
pe aceştia în rîndul clăcaşilor şi-i supun aceloraşi obligaţiuni. 

Prin j alba din 3 1  august 1 832, clucerul Grigore Grădişteanu şi că
minarul Pavel, epitropii minorilor Elisabetei Văcărescu, proprietarii moşiei 
Tohani, j udeţul Secueni, aduc la cunoştinţă Marii Vornicii că " . .  .lăcuitorii 
de la Tohani, fiind cei mai mulţi dintr-inşii mazili şi alte bresle, nici într-un 
chip nu să supun Regulamentului, adică nici nu vor să să învoiască în 
zil•e 'Precuan s-.au inv-oi•t Perşunarii, nici să paătească zi·lele in bani cÎlte 60 pa
rale zioa, dUJpă Regulamenif:, ci stau semeţi şi nesupuşi . . . " 22• 

Urmarea noii ofensive boiereşti rezultă din plîngerea unor clăcaşi 
din Bertea în .care se menţionează că : " .. .incă doi (olăca.şi, n.a) au f:ugit de 
nu .se .ştie unde ... şi o să flllgim ll:oţi, ISă iS!paJrgem satu(l)" 23 •  

Din cele mai sus expuse rezultă limpede că boierii din Muntenia şi 
Moldova au folosit din plin prilejul ce li s-a dat prin alcătuirea Regula
mentului org�ani•c, mscnimdu-şi noi privilegii şi ·consod.idînd pe cele vechi. 

Documentele referitoare la modul cum se manifestă nemulţumirile în 
fostul j udeţ .al Secueni�or, o conHrmă pe deplin. 

21 JaLba locuitorilor din satul Mehedinţa către Marea Vornicie a judeţului Saac. 
Ibidem. 21 .Către c. M. Vomicie plecată jalbăK. Ibidem, pag. 493. 

,. ArhiV'ele Statului Ploieşti, Ibidem, f. 1369. 
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CONTRIBUŢII PLOIEŞTENE LA DEZVOLTAREA 
LITERA TURII DIDACTICE ROMÂNEŞTI 

prof. PAUL D. POPESCU 

Apărut mai tîrziu între oraşele ţării, Ploieştii n-au putut j uca un rol 
deosebit în făurirea şi dezvoltarea culturii noastre medievale. In epoca 
modernă însă, creşterea rapidă a populaţiei, dezvoltarea impetuoasă a vie
ţii economice, poziţia lui la răscrucea marilor drumuri de legătură între 
ţările române, I-au impus ca un important centru cultural şi în special ca 
un loc de intensă dezvoltare a învăţămîntului românesc. 

In 111umai o jumătate 1de veac, Plolieştii au Îll1i�reout ca DUII11ăr de şcoE, 
d e  elevi şi de cadre didactice, cea mai mare parte a oraşelor din vechea 
Românie. Dar nu acesta a fost faptul esenţial, ci calitatea ridicată a muncii 
cadrelor didactice şi rezultatele obţinute. În toate colţurile ţării se ştia că 
la Ploieşti "ISie face 1carte" ,  1reputaţia unor şcoli �şi a nnor dascăll.i �e�a bine 
stabmtă, fiecare !Serie ,de r.l!bsol'Venţi a d<llt ţă:nii oam,eni �de vaJoa.re. Şcol:aJri 
de la mari depărtări, uneori trecînd pe lîngă multe instituţii similare, ve
neau să se înscrie la liceul Sf. Petru şi Pavel sau la Şcoala Comercială. 

O mare parte a învăţătorilor şi profesorilor ploieşteni nu s-au mul
ţum�t numai cu munca lor plină de abnegaţie la catedră, numai cu succe
sele obţinute direct în instruirea şi educarea elevilor. Ei au căutat să-şi 
transmită experienţa şi altor colegi, din oraş sau din restul ţării, s-o 
valorifice pe calea scrisului, să aducă astfel o contribuţie deosebită la dez
voltarea învăţămîntului românesc. S-a creat astfel în oraşul Ploieşti o pu
ternică tradiţie de activitate în domeniul cercetării ştiinţifico-metodice, 
valorificată în lucrări apreciate din toate ramurile literaturii didactice. 

Fără îndoială că efortul principal a căzut asupra elaborării de ma
nuale şcolare, întotdeauna necesare, dar mai ales în secolul trecut cînd la 
unele specialităţi lipseau cu desăvîrşire, iar altele erau necorespunzătoare. 

Putem afirma că nu a existat specialitate în cadrul căreia profesorii 
locali şi în special cei de la liceul Sf. Petru şi Pavel să nu fi elaborat va
loroase cărţi şcolare. 

La limba română trebuiesc amintite, în primul rînd, lucrările lui 
1. 1. Romanescu, unele dintre cele dintîi adaptate programei de învăţămînt, 
accesibile şi conforme principiilor didactice. Acest profesor s-a făcut cu
noscut în toată ţara cu al său "Manual de gramatica limbei române pentru 
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gimnazii şi licee" .  Volumul 1 a apărut, în primă ediţie ( 1 60 pagini), în 1 883 
la editura Carjean, iar volumul al doilea, subintitulat " Sintaxa",  a apărut 
tot la Ploieşti, dar editat de librarul Zaharia Nicolau ( 1 88 pag.) în 1 89 1 .  
Ambele volume au cunoscut mai multe ediţii. 

Din opera didactică a lui .Romanescu trebuie menţionată şi broşura 
de 32 pagini, apărută în 1 89 1 ,  " Ortografia limbii române" ,  după noile 
reguli adoptate de Acad6IIlia Română, ca şi o lucrare mai veche, "Stilul 
epistolariu" .  Aceasta era retipărirea unei cărţi din 1 8  7 4, acum sub forma 
unui manual de compoziţie şi corespondenţă - recomandat de altfel de 
minister tuturor şcolilor secundare din ţară - în care exemplele de cereri, 
petiţii, scrisori, adrese etc. erau precedate de o serie de elemente de topică 
şi de o introducere ce trata despre "tropi " sau figuri de stil. 

Tot pe linia acestei preocupări trebuie amintită cartea învăţătorului 
Provincianu, " Principii de gramatică română pentru clasa II-a primară, 
de ambe sexe" ,  aprobată de minister cu nr. 1 2 1 6/ 1 88 7 ,  iar după 1 900, lu
crările prof. Pană Popescu şi ale altor autori. 

O mooţÎilline .deos:ebi�ă merită a.ctivitatea .Iui 1. A. Bassar.abescu. In 
1 926, în .wlabor.are 1CU Mihaill NicoJescu-Piloieşti, el .a S'COS o mult 1cerută 
" Carte de cetire" pentru clasa a Il-a primară. De asemenea, deşi profesor 
de geografie, el a elaborat, trei ani mai tîrziu, un meritoriu manual de 
limba română, cu succinte, dar cuprinzătoare caracterizări ale scriitorilor şi 
cu o j udicioasă selecţie de texte ilustrative. 

Nici manualele de limbi străine nu au lipsit din preocupările profe
sorilor ploieşteni. P. Manuelescu ne-a lăsat două cărţi : "Elemente de gra
matică latină pentru clasa 1-a gimnasială şi liceală" şi " Exerciţii la gra
matica latină", cărţi ce se completau recipro<.:. 

O activitate deosebit de bogată a desfăşurat profesorul 1. Maurer. El 
a ·lucrat IUl1 "Cuns elemootar de �imha germană" - si.stemU'l imltuiltiv, şi mai 
multe cărţi de limba franceză printre care " Curs teoretic de limba fran
ceză" ,  " Sistemul verbal pentru limba franceză şi o nouă metodă" şi 
" Carte de citire şi de traducere franceză, însoţită de un vocabular prece
dat şi de un abecedar frances" .  

Oarecum în afara preocupărilor şcolare, e l  a făcut o încercare d e  a 
împămînteni la noi o limbă universală (Volapiic), traducînd şi editînd în 
1887  o expunere de principii şi un manual al lui ]. M. Schleyer, inventa
torul acesteia. 

In domeniul istoriei, prima încercare reuşită o face Bazil Drăgoşescu, 
învăţătorul lui Caragiale, care dă la lumină o cărticică ilustrată, destinată 
elevilor şcolilor primare, "Extract din istoria românilor " .  

P·rintre .allte ICOOlJtnilbuţii, trebuiesc .amintite .cele ale [ui Col15tantin 
Jennescu, în secolul trecut, şi D. Munteanu-Rîmnic în secolul nostru. 

Primul, ne-a dat un manual de istorie antică, apărut în 1 88 7 ,  în a 
cărui prefaţă mărturisea dorinţa de a se încadra în programa de învăţă
mînt şi de a fi, în acelaşi t(mp, pe înţelesul elevilor. Serios ca informare, 
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Manual elaborat de N. 1. Mice1cu, 
la 1888. 

8 - Muzeul judc1ului PrahoYa 

Manualul profesorului P. Maouelcaca 
(1897). 
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logic în expunere, manualul îşi propunea să facă educaţie patriotică ele
vilor prin sublinierea exemplelor de vitejie şi dragoste de ţară, să le dez
volte curiozitatea şi imaginaţia. 

Cel de-al doilea şi-a început cu o jumătate de veac mai tîrziu munca 
de autor, cu " Istoria veche şi medievală pentru clasa I-a a şcolilor secun
dare de băieţi şi fete " .  Apărută într-o primă ediţie în 1 929, ea a fost ur
mată de o serie de alte cărţi didactice, pentru toate clasele, pedagogic 
gîndite, atrăgător scrise, retipărite ani la rînd, dintre care populara " Isto
ria românilor" pentru clasa a IV -a. 

Un efort mult mai susţinut s-a desfăşurat pe linia matematicii. Ince
putul I-au făcut M. Pîrvulescu cu " Primele lecţiuni de calcul" şi 1. P. Eliad 
cu "Noţiuni de aritmetică pentru clasele primare de ambe sexe" .  

Pentru şcoala secundară însă, Nicolae Crapellianu a fost u n  adevărat 
deschizător de drumuri. lncă din 1 872, el tipărea la Ploieşti primul său 
manllall " Aritmet�ca .fllementaria pentru usul scoalelor de .ambele sexe" . For
mu1md cu claritlalte 1"eguleile şi definiţiile, renunţî.nd la demoll/S1traţiile preten
ţioase ·de pînă aihlllliOÎ, a .realiza�t, ou mica .Iui carte de 1 60 .de pagini, un 
pl"eţios auxilli.ar :pentrru pnofesori şi elevi în [n.suşirea matematicii la olJasa I -a 
secundară. Ret�ăn�t an 1de .an, manmlllul şi-a .sporit, ·de la ediţi:a .a XIII-a 
( 1 8 89), nu:măru� de pagi.ni lla 1 92, inbroducî.ndu-se şi "deprinderi de ra
ţi.onament". 

Un succes asemănător a avut " Geometria elementară pentru usul 
şcoalelor de ambe sexe" ,  apărută în 1 8 7 8  şi care pînă la sfîrşitul veacului 
înregistrase deja zece ediţii. Spre sHrşitul carierei a mai elaborat şi 
"Algebra elementară pentru clasa a IV -a de l icee, gimnasii şi şcole se
cundare" ,  a cărei ultimă ediţie a apărut în 1 902. 

O recunoaştere a meritelor acestor lucrări, o constitue faptul că în 
1 88 1  ministerul le recomandă şcolilor din întreaga ţară, alături . de ma
nualele unor cunoscuţi învăţaţi ca Melic sau Spiru Haret. 

O activitate titanică au desfăşurat alţi doi matematicieni, care au 
funcţionat o perioadă îndelungată ca profesori la liceul Sf. Petru şi Pavel. 

Al. Manicatide şi-a început această activitate în 1 898 cu un " Curs 
de algebră elementară pentru şcolele secundare" şi a continuat-o cu peste 
60 de ediţii ale unor manuale, pentru diverse clase, ce s-au retipărit pînă 
în preajma celui de-al doilea război mondial. 

Grigore Orăşanu a debutat ca autor de manuaLe în 192 1 ,  cu "Arit
metica pentru clasa I-a secundară de fete" şi a continuat, toamnă de toamnă, 
ajungînd să dea 26 de titluri, apărute în peste 120 de ediţii. Timp de mai 
bine de trei decenii, cărţile sale, caracterizate prin claritate, spirit ştiin
ţific şi logic, au fost cele mai utilizate din învăţămîntul românesc. 

Domeniul larg al ştiinţelor naturii a fost şi el ilustrat de o serie 
de manuale daborate de profesorii ploieşteni. Amintim, la început, unul 
destinat claselor primare, aparţinînd lui I. P. Eliade şi intitulat " Ele
mente de Sciinţele Naturale Physice" ,  cu 200 figuri în text. 

In domeniul manualelor de fizică trebuie citată şi activitatea prof. 
N. I. Micescu, iar manualul de " Mineralogie" alcătuit de dr. Eugen 

1 1 4  

www.cimec.ro



Ludwig şi Munteanu-Murgoci, pe cînd funcţionau la liceul Sf. Petru şi 
Pavel, a făcut epocă în învăţămîntul românesc. Deosebit de vie a fost 
activitatea în cadrul geografiei, mai ales că aici unele manuale trebuiau 
legate de meleagurile prahovene. 

Inceputul 1-a făcut Constantin Jennescu în 1 878, publicînd "Ele
mente de geografie pentru usul claselor primare şi a clasei I gymnasiale",  
urmată la cîţiva ani de "Geografia judeţului Prahova însoţită de mici 
noţiuni de geografie românească şi a Europei" ,  ambele de m:aJi. multe ori 
cetipărite. 

Un alt manual de "Geografia judeţului Prahova" a fost lucrat de 
Iosif Ionescu-Junior şi C. A. Crapellianu, însoţit de planul oraşului Ploieşti 
ş.i de cele rule .pl�'şiJor. De 'aJltfel, C. A. Cr.a,pelli.aJnu a .publica�t şi o hawtă 
murală a judeţului Prahova, material didactic foarte preţios. 

Ceva mai tîrziu ( 1 895), apărea şi manualul "Geografia judeţului 
Prahova" , rod al colaborării dintre G. Tomescu şi viitorul matematician 
Dimitrie Pompei, pe atunci învăţător la şcoala nr. 1 de băieţi din Ploieşti. 

Gh. Popescu-Ciocănel, în condiţiile existenţei unor asemenea ma
nuale a lucrat cărţi de geografie de clasa a II-a primară pentru elevii din 
j udeţele Vlaşca, Constanta şi Rîmnicul Sărat, ultima fiind premiartă la 
concursul din 12 octombrie 1 896. De asemenea i se datorează o geografie 
a României pentru uhimele clase primare, ca şi un atlas geografic. 

Demn de semnalat este faptul că şi obi,ectele de la şcolile de spe
cialitate s-au bucurat de atenţia profesorilor ploieşteni. 

AI. Pretorian a elaborrut pentru şcoala comercială cîteva manuale, 
printre care "Dreptul constituţional şi administrativ" ,  "Dreptul comer
cial" şi "Economia politică" . 

Iuliu Goruneanu, mulţi ani director şi profesor al Şcolii de meserii 
din Ploieşti, a elaborat cam în acelaşi timp, un manual destul de volumi
nos, destinat şcolilor de acest gen, intitulat "Căleusa mecanice pr::t.ctice". 

Alături de el, vedea lumina 'tiparului lucrarea lui P. Alexandrescu, 
" Elemente de agricultură şi grădinărie pentru usul şcolelor primare". 

Preocupările erau atît de variate încît Cristu Negoescu publica la 
sfîrşitul veacului trecut "Retorica" ,  aprobată de minister ca manual 
pentru cursul secundar. Tot el a dat la lumină şi o culegere intitulată 
"Recitări de bucăţi alese pentru şcolele primare",  iar M. Pîrvulescu, o 
alta "Poesii naţionale şi morale". 

Această varietate este şi mai clar exprimată dacă amintim caietele 
de caligrafic ale lui C. lonescu-Lungu, antologia de literatură română în 
două volume a lui I .  A. Ba�ssa.rabesou, culegerile de coruri şcoLare ade �ui 
l .  Cr. Danielescu etc. 

Desigur că, în afară de manuale, dascălii ploieşteni, în articole, 
conferinţe şi chiar în volume şi broşuri au abordat probleme de pedagogie 
şi metodică. 

In penultimul deceniu al veacului trecut, 1. P. Eliad a dart la lumină 
lucrarea "Elemente de pedagogie şi metodologie" şi "Istoria pedagogiei", 
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compilaţii după lucrări străine, de bună seamă, dar realizate unitar şi 
accesibil, adaptate la nevoile dăscălimii noastre. 

Gh. Popescu-Ciocănel a făcut prima încercare de metodică a spe
cialităţii, publicînd "Povăţuiltorul la Geografia judeţului Rîmnicul-Sărat" .  
Tot el, într-o altă cărţulie "Încercări critice asupra cărţilor de geografie 
ale cursului secundar" ,  face o trecere în revistă a manualelor atunci în 
circulaţie, exprimînd idei judicioase asupra calităţilor necesare unor cărţi 
didactice. 

Nu putem să nu amintim şi cele două lucrări ale lui D. Munteanu
Rîmnic "Societăţile de lectură alipite şcoalelor secundare" ( 1 899) şi " So
cietăţile de lectură" ( 1 930), adevărate metodici ale activităţii extraşcolare 
a elevilor. 

N-a lipsit din preocupările dăscălimii noastre nici istoria învăţă
mîntului local. Am putea cita, de pildă, dintr-o listă lungă, acea dare de 
seamă asupra activităţii secţiunii de Prahova a Societăţii pentru învăţă
tura poporului român, publicată de C. Jennescu sau istoricul liceului Sf. 
Petru şi Pavel, alcătuit de prof. Stoica Teodorescu. 

Incă din secolul trecut, librăriile din Ploieşti s-au specializat în 
editar-ea mam:ua:Lolor, moepmd -cu cea a lui G. Ca1'jean, care fălcea acest 
lucru dinainte de războiul pentru independenţă, cărUia i s-a adăugat acum 
opt decenii, cea a lui Zaharia Nicolau. In 1 887, de pildă, Carjean edita 
şi avea în depozit 27 de manuale, pe care le difuza în toată ţara, iar 
Nicolau 1 2. Cînd acestea au dispărut, după 1 900, au apărut altele, iar intre 
cele două războaie mondiale, şase librării au editat literatură didactică. 

In Ploieşti a apărut şi o puternică presă pedagogică. 
In 1 869 apare "AmicuJI. Sooa:loi", o .. �oaie pedagogică" redactată 

de 1 .  P. Eliad şi M. C. Florenţiu care se ocupa de învăţămînt, educaţie. 
dar şi de diferite probleme de ştiinţă. Aceştia, adresîndu-se cititorilor în
tr-un editorial, arătau scopul publicaţiei, deoarece a lipsit pînă atunci o 
scriere ,periodică care ",să :stabilea!SCă Wl echillibru saJlutCIJr 1nbre educa
ţiune şi instrucţiune şi să precizeze locul fiecăruia în viaţa omului. Fiind 
convinşi de acest adevăr, ne-am decis a lua iniţiativa şi a da la lumină 
această foae pedagogică" .  Alături de oei doi întemeietori, au colaborat aici 
şi N. 1. Micescu, V etmcia M. Flo.renţilu, ca şi Bas il Drăg>oşesru. 

Cîţiva ani mai tîrziu, în 1 882, apare primul periodic ploieştean, cu 
adevărat, int�tulat "Şcoala Română" ,  scos de Societatea corpului didactic 
din Prahova. La început, în redacţie intrau 1. P. Eliad, C. Jennescu, Iosif 
Ionescu, Chr. Negoescu şi N. C. Săruleanu. După trei ani de apariţie, la 
15 ianuarie 1 885, publicaţia se reorganizează, comitetul lărgindu-se şi 
cu N. 1. Miceoou, AJ.. Pret:ori.an, Z. Antiatesou, Sma:randa G1nbea (Smara), 
Eufrosina Homoriceanu-Stoienes<:u, Lucreţia Negoies<:u, loa.n Nkolescu, 
1. R. Nisipeanu, Sevastia Radian, A. Suluţ şi M. Vernescu. Numele a fost 
schimbat în "Tribuna Şcoalei Române" şi sub forma aceasta a apărut alţi 
cîţiva ani. 
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In 1 893 este infiinţată revista "Şcoala nouă",  iar cinci ani după 
.aceea, "Şcoala viitoare" ,  în al cărei comitet de redacţie intrau, printre 
alţii, A. M. Mi1:hăill·escu, C. lonesou-IAlog.u, 1. DumitresiOU etc. Pe Ungă 

materialele pedagogice, această publicaţie se ocupa larg . de problemele 
şcolii şi aile dăscăli.mii, fi.i.nd rCea .care a pregătit î:n6iinţarea Asociaţiei ge

nerale a învăţătorilor. 
După primul război mondial, in 1930, apare "Gazeta invăţătorilor 

prahoveni" ,  care, la numai doi ani, in 1932, işi schimbă numele în " Şcoala 
Prahovei" ,  cunoscind o viaţă de mai bine de un deceniu. 

Pe lîngă acestea ar trebui adăugate şi numeroasele reviste şcolare 
-care conţineau în paginile lor, pe lîngă literatură, ştiinţă etc. şi probleme 
educatiiVe . .  (Curierul Ii.ceului, Copiii neamului, MuguraJŞi etlc.). 
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CITEVA PRECIZARI IN LEGĂ TURĂ CU SFîRŞITUL 
PICTORULUI N. GRIGORESCU 

MIHAI APOSTOL 
FLORICA DUMITRICA 

Despre Nicolae Grigorescu, marele liric al picturii româneşti şi 
despre opera sa, ale cărei rădăcini sînt împlîntate adînc în pămîntul 
îmbelşugat şi însorit al ţării şi în sufletul poporului român, s-au scris multe 
rînduri cu pasiune şi strădanie. Concluziile trase însă uneori, în lipsa unor 
documente necunoscute la vremea respectivă, contravin realităţii. De aceea, 
intervenţia noastră nu face decît să aducă unele precizări, în baza unor 
documente inedite, care să pună la punct cîteva amănunte legate de sfîr
şitul marelui pictor Nicolae Grigorescu. 

Aşa bunăoară, se afirma într-o lucrare 1 că pe patul de moarte 
Nicolae Grigorescu se căsătoreşte cu Maria Danciu, cea care îl îngrij ise 
cu duioşie mai bine de optsprezece ani. Faptul nu este real, ci doar o 
încercare de romanţare, cum nu este real nici ajutorul pe care i I-ar fi dat 
doctorul Istrate la întocmirea testamentului pictorului. 

Cu o zi înaintea morţii sale, la 20 iulie 1907,  avocatul Dem. 1. Şte
fănescu redactează testamentul la cererea pictorului, care semnează per
sonal, dar ajutat de Maria Danciu, deoarece mîna-i slăbită de boală tre
mura. In aceste ultime clipe gîndul pictorului stăruie într-adevăr asupra 
fiului său Gheorghe Danciu şi a "mamei sale" Maria Danciu, cărora le 
lasă întreaga avere şi îi constituie legatari universali pentru acordarea 
pensiilor viagere prevăzute surorii sale Elena şi fratelui său Gheorghe .. 
cum şi pentru fondul special destinat burselor. 

O zi mai tîrziu şeful poliţiei din Cîmpina telegrafia cu nr. 3 1 026/ 1 907 
preşedmtelui Tnihunailiulw jUJdeţJUlui Prahova �i primului procuror că 
" pictorul N.  1. Grigorescu a încetat din viaţă în vila sa din acest oraş" .  

In ziua următoare tribunalul primea o nouă telegramă cu. 
nr. 3 1 1 00/1 907 din partea Elenei Grigorescu, sora pictorului, care cerea. 
" aplicarea peceţilor pe averea rămasă" şi darea dispoziţiilor de rigoare. 
In urma acestor 'intervenţii, :în ziua ,de 23 iulie 1 907,  judecătorul C. Sim. 
Pi,său .din Cîmpina, proced·a Ja .apli.ca:rea sigili:i,lor în str. Municipală nr. 6 1  
bis, unde s e  afla vila pictorului. 

1 B. Brezianu, Nicolae Grigorescu, Ed. Tineretului, Buc., 1959, pag. 206. 
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La 25 iulie 1 907 tribunalul primeşte o cerere din partea rudelor 
pictorului în care se spune : " Fratele meu, pictorul N. I .  Grigorescu, în
cetînd din viaţă în ziua de 23 (sic) iulie 1 907 şi după urma sa nerămînînd 
copii, deoarece nu a fost căsătorit. .. , subscrisul în calitate de frate şi îm
preună cu sora mea Elena Grigorescu şi nepotul meu Ghigortz, vă rog să 
binevoiţi a dispune deschiderea succesiunii. . . "  2• 

Cu prilejul inventarierii averii s-au găsit 307 tablouri şi schiţe, 
22 diferite arme vechi, 2 narghilele, 1 coif vechi, obiecte orientale, co-
voarel stoar{e; .  mobile; . în valoare de 326.627·,50: lei 3• 

· 

Intre timp rudele; care se pare că nu erau în relaţii · cu Maria Danciu, 
află de existenţa testamentului şi deschid acţiune judecătorească pentru 
anularea sa pe motiv că "nu recunoaştem că ar fi scris de defunct.. .  
Lipsa totală de consimţămînt şi din punctul de vedere că defunctul aflîn
du-se pe patul de moarte în cea din urmă agonie i s-a prezentat un .testa
ment scris şi redactat de o terţă persoană al cărui conţinut nu-l ştia şi nu 
putea să-I mai priceapă şi ceea ce este mai mult cu privire la iscălirea 
testamentului i-a fost condusă mîna defunctului care era în stare incon
ştientă, de către femeia Maria Danciu. Aceasta după informaţiunile date 
de însăşi inculpata" 4• 

La 27 martie 1 908 sora pictorului revine pentru a sublinia că nu 
recunoaşte testamentul din cauză că acesta "nu este expresiunea propriei 
şi liberei lui voinţe şi a perfectei sale conştiinţe întrucît la 20 iulie 1 907, 
in momentul confecţionării acestui pretins testament, fratele meu se afla 
căzut cu cîteva ceasuri mai înainte în completă stare de agonie, astfel că 
uzul raţiunii sale şi al celorlalte facultăţi mintale îi lip�eau cu desăvîr
şire atunci" 5. 

Cu toate aceste repetate intervenţii, tribunalul nu pare convins de 
justeţea lor - cum era şi firesc. Tribunalul ţine seama că judecătorul 
N. D. Hariton care se transpor:tase la casa pictorului pentru autentificarea 
testamentului menţionase că "în una din camerele imobilului am găsit în 
adevăr bolnav în pat pe testatorul N. 1. Grigorescu, pictor cu domiciliul 
în urbea Cîmpina, personal cunoscut de noi, fiind însă în întregimea fa
cultăţilor sale mintale, după cum ne-am încredinţat din convorbirea noastră 
cu dînsul" 6• 

Este cea mai solidă dovadă asupra onestităţii Mariei Danciu şi în 
virtutea ei tribunalul procedează la punerea în posesie a celor doi moşte
nitori : Gheorghe şi Maria Danciu. Odată puşi în posesie, cei doi trec suma 
prevăzută buns:cl.10r Mi.ni.sterului .de l.nsbrucţie Publică şi achită pensii.JJ.e 
viagere celor doi fraţi ai pictorului. 

In faţa acestui fapt G. Grigorescu este nevoit, la 1 7  mai 1 908, să-şi 
retragă acţiunea căci "mi-am primit renta - arată el - ce mi-a fost 
legată de defunctul meu frate 1prin suszi,sul. rtestament" 7. Sora sa Elena 
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1 Arh. St. Ploieşti, Trib. Jud. Prahova, S. 1. lnv. 40/1907. 
1 Ibidem. 
' Ibidem, inv. 45/1907. 
1 Ibidem. 
a Ibidem, inv. 40/1907. 
7 Ibidem, inv. 45/1907. 
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Grigorescu incearcă intii să obţină unele asigurări de permanenta penstet 
şi după aceasta e nevoită să recunoască şi ea autenticitatea testamentului 
şi implicit tendenţiosul proces de intenţie făcut aceleia care a fost intr-a
devăr tovarăşa de viaţă a marelui pictor român " rapsodul pămintului 
nostru" aşa cum cu drept cuvînt i s-a spus. 

Comunicarea n-a avut intenţia decît a aduce o modestă contribuţie 
de precizare a unor amănunte în legătură cu sfîrşitul pictorului Nicolae 
Grigorescu. 
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B. P. HASDEU ŞI REVOLUŢIA RUSĂ 
CONSTANTIN G. IONESCU 

Din documentele .păstl".aJte .}a Muzeul judeţe3111 .de istorie din PWieşti se 
poate vedea atitudinea progresistă a lui Hasdeu, manifestată atît în acti
vitatea sa literară şi ştiinţifică, dar şi în concepţiile sale politice şi în 
viaţa socială. Studentul de la Harcov, care fugise de primejdia poliţiei 
ţa11iste, trecînd în România cînd avea numai 20 ani, unde s-a integrat 
luptei pentru democraţie, începută de paşoptişti, n-a încetat niciodată să 
urască ţarismul şi să nădăjduiască înfrîngerea lui. Inceputurile revoluţiei 
ruse au fost pentru bătrînul Hasdeu una din ultimele bucurii ce a trăit 
înainte de moarte. Era de 65 ani cînd a aflat cu satisfacţie că se apropie 
"sfîrşitul Rusiei autocrate" ,  după expresia sa. 

In ziarul APARAREA NAŢIONALĂ, al cărui director a fost Hasdeu 
între 2 ianuarie şi 12 iunie 1 902, în numărul de duminecă 2 1  aprilie 1 902, 
pe ,prima pagină, allături de un arti.ool îndreptat 100111tra j-U!IliÎrnii şi semnat 
de Hasdeu, .la O'rmpilrra, în 1 8  ,apri.llie 1 902, găsim o notiţă de poil.1tică 
externă, nesemnată, cu titlul .,SFIRŞI11JL RUSIEI AUTOCRATE - Scene 
premergătoare ale revoluţiei. - Ţăranul rus contra ţarismului. - Pro
paganda la ţară. - Revolta armată. - Spaima în cercurile conducătoare".  
Deşi această ştire de politică externă, pusă pe prima pagină, nu este 
semnată, recunoaştem în ea ideile şi stilul politic al lui Hasdeu. 

Scurta informaţie arată că în aprilie 1 902 în Rusia se afla o si
tuaţie asemănătoare celei din preajma anului 1 7 89, în apusul Europei. 
Intre spiritul public şi regimul politic din Rusia era o contradicţie abso
lută. "Sînt deci faţă în faţă două tabere : reacţionarii panslavişti care se 
bizuie pe elementele cele mai înapoiate, pe o armată de funcţionari co
rupţi şi brutali şi pe un cler care caută să-şi facă din ideile religioase nu
mai o armă cu care să aibă damnia situaţiei. In contra lor luptă tot ce în 
Rusia e mai cult şi mai înalt sufleteşte." 

Ziarul lui Hasdeu sublinia că în această ciornire social-politică ati
tudinea ţăranilor denota spiritul nou al luptei : "Ceea ce dă o mare pu
tere mişcării constituţionale este că ţăranul rus a început să se mişte şi el, 
luînd partea inteligenţei ruseşti în contra regimului ţarist ."  In continuare, 
se arată <:ă idei.le •revoluţiei pătnunzînd lin �Satele Rrusi.ei ţa,riiSte, masele ţălră
neşti au început să înţeleagă că autocraţia este vrăjmaşa lor şi nu pro
tectoarea ţărănimii, cum pretindea reactiunea zisă tradiţionalistă, iar că 
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B. P. Hudea (fotografic făcută la Cîmpina). 
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armata - care era cel mai puternic spnJm al ţarismului, a început să 
devie nesigură, unii ofiţeri care comandaseră şarje împotriva poporului 
fiind ooişi de ostaşi. Clasele ·stăpmitoare .ale regimului ţarist, oÎiniCheia notiţa, 
au intrat în panid, pentru că putJemoca org.aruzare a mişcănii pentru liber
tate dejuca p!JaJnurwle poliţiei. 

Ceea ce pare să nu fi înţeles ziarul lui Hasdeu la 1 902, este ridicarea 
clasei muncitoare din Rusia şi rolul ei predominant în revoluţie, pentru că 
nu aminteşte nimic despre aceasta. Este interesant însă de reţinut că 
Hasdeu a înţeles - încă de la înoeputul ei - că revoluţia nu se sprijină 
numai pe intelectualii înaintaţi, că acest spirit revoluţionar s-a extins în 
�e'le populare - :între ţăram şi ostaşi, şi că are ha.z.a Îill mişcarea de 
masă, cu toate că deocamdată avea limite în privinţa proletariatului. Des
făşurarea evenimentdlor JU.nnălloare .ale trevoluţiei ruse n-a mai putut fi 
observată de HaiSdeJU, ca tSă mţol031gă şi aoest: .aJSpect nou al reV'oluţiei so
ciale. Hasdeu se rupsese cu totul de viaţă după moartea soţiei sale, pe
trecută numai la o lună după ce se retrăsese de la ziarul APĂRAREA 
NAŢIONALĂ, şi era mult prea îmbătrînit, cum ni-l arată ultimele foto
grafii făcute la Cîmpina (şi păstrate în documentele Muzeului), deşi Hasdeu 
a murit la vîrsta de 69 ani. 
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DIN SCRISORILE LUI VASILE ALECSANDRI 
prof. VIRGINIA IONESCU 

In patrimoniul MUZ1eului de iJStonie di.n Bloieşti, se găsesc zece scri
sori ale lui V. Alecsandri, adresate Carmen Sylvei, în parte inedite, în 
parte puţin cunoscute. 

Ele sînt scrise în limba franceză - uneori cu explicaţii în româneşte, 
cînd e vorba de termeni neaoşi româneşti. 

Ceea ce se desprinde din aceste scrisori, cu dail:e diferite între anii 
1 8  7 5 şi 1 890, anul morţii poetului, lăsînd laoparte protocolul pe care tre
buia să-1 rpăSiweze f:a!ţă de această pe11So<��nă :SUS"1pusă, esre aceeaşi nemă
surată dragoste pentnu neam, natura patriei şi ·Creaţiile foldor1ce aile 
poporului nostru, coordonate constante ale operei sale. 

Interesante, în special pentru notaţiile folclorice, sînt scrisorile din 
1 9  sept. 1 87.? Mirceşti, 20 aprilie 1 88 7  Paris şi încă una din 1 883 - Paris, 
fălră numirea zillei şi a 1lumi (după c<mtext :însă, scritsă Îi1Ia1nte de Anul 
Nou, n.n.). 

Scrisoarea din 1 8  i 5 cuprinde poezia "Dorul de brazi" ,  publkată mai 
ttrziu in ediţia dim 1 880, .la cap�toluil "Legen1de" ; autorul anunţă că a 
scris în fuga condeiului şi un roman intitulat "Dorul de brazi" .  

Poezia e scrisă în manieră folclorică p e  motivul "De-aş avea" . 
In SCii�o<��rea di.n 1 883 trimite o urare de Anul Noo, în versuri, în 

aceeaşi manieră folclorică. 
Poetul mămuriseşte că o ştie din copilărie de la mama Gafiţa (fe

meie de serv.idu Îili ·casa pă:rinteaSică, n.a.) şi o tr<��nscrie di.n memorie. E 
convins că e o improvizaţie a mamei Gafiţa, căci : " în lungile noastre 
incursiuni în căutarea poeziilor populare, nu l-am găsit ni căi era".  

Urarea este următoarea : 

Anul Nou, Anul Nou, 
Plin de bunuri cît un ou 
Vine azi, vine azi 
să v-atingă pe obraz 
cu gingaşe sălrutări, 
Cu duioase alintări. 
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El v-aduce-n a lui poale, 
Primăvara cu vînt moale. 
Vară duke-incăllzitoare, 
Toamnă lungă, roditoare. 
Iarnă scurtă şi cu soare. 
El v-aduce păsărele 
Ca şi voi de 51pnintenele, 
FJOJ'i pe cîmpuri, flori pe feţe, 
zile tot cu tinereţe. 
Hai, sculaţi copii, sculaţi 
Ochişori frumoşi spălaţi 
Cu aghiazma cea sfinţită 
să vedeţi Jumea -nnoită 
ce urmează pentru voi 
Şiruri veseli de ani noi ! " 

In scrisoarea din 20 aprilie 1 88 7 ,  Paris, povesteşte în întreş;ime 
" Istoria tîlharului cu degetele tăiate" .  E vorba în povestire de un tatar, 
Timur, de dincolo de Ni91:ru - oare într-o ·noapte de Crăciun a trecut 
apa ca să jefuiască satul şi apoi să fure şi pe Măriuca, fata moşneanului 
Tudor Pruteanu. Tentativa nu reuşeşte prima dată. Tătarul însă nu se 
lasă. Folosindu-se de diferite vicleşuguri, traVIestit în negustor bogat, vine 
şi cere în căsătorie pe Măriuca. Aceasta, la cununie, îl demască arătînd că 
sub haină are mîna cu degetele tăiate de ea în noaptea de Crăciun, cînd 
veni>Se B-o fure. Fratele fetei rt:aie capul tătarului iar Măriuca se duce ila 
călugărie. Povestirea e vie şi interesantă, la fel de frumoasă ca şi alte 
legende publicate de poet. Deşi scrisoarea e scrisă în limba franceză, nu
mirile personajelor sînt date în româneşte ca şi unele explicaţii : "topor, 
luntre, moşnean, mere domneşti, Calea Robilor etc. " 

E o legendă, spune poetul, care ar putea constitui canavaua pe care 
să se ţeasă o povestire mai amplă. 

De altfel, într-o scrisoare din 20 decembrie 1 888, tot din Paris, arată 
că se ocupă de redactarea unor legende pe care vrea să le publice. 

Tot din această scrisoare se desprind cîteva aspecte ale vieţii eco
nomice şi artistice a Parisului. 

Arată că la bursă acţiunile canalului Panama au scăzut şi că s-a 
bulversat intreaga viaţă economică a Parisului - dar că alături de lumea 
aceasta a afacerilor există lumea dornică de frumos a acestui mare şi 
strălucit oraş. 

După ce arată că anotimpul e propice seratelor, balurilor şi teatrelor 
ti-csite de lume, !SjpUD<: : "D-na Ha.I1M'Clll'y a debutalt ou un mare şi ilegitim 
succes în ;rolul Mamg.aretei din f.aiUISt. . . "  

"E adevărat că d-na Dardee a obţinut un adevărat triumf prin vocea 
ei electrizantă. Entuziaştii merg chiar pînă acolo că frumoasa româncă 
e destinată să înlocuiască pe Patti (Adelina) atunci cînd ea va fi fami
liarizată cu scena. Cu atît mai bine ! ea va dovedi la rîndul ei că femeile 
ţării mele sînt superioare bărb�ţilC'lr. In adevăr, noi avem pe Bănescu. 
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Teodorini, Leria care au atins aproape culmile artei dramatice şi: au · tret!ut 
în situaţia de "stele" ,  în timp ce niciunul din tinerii trimişi în străină:f:'ate 
p�ntru a urma studiul artelor frumoase nu a reuşit să se ridice deasupra 
mediocrităţii " .  

Celălalt aspect al poeziei sale, dragostea pentru natura patriei, · ·se 
vede într-o scriJ:.o.are :cu da1ba de 27 apriEe 1 887 - Mirceşti, cînd poetul 
se afla într-o scurtă vacanţă de rla postul .său de ministru al ţării· noastre 
1a Paris. 

Invitat să părăsească Mirceştii, poetul nu se lasă amăgit, căci pentru 
eJ a.cc,sta e un .colţ de ,}urne cu o vegetaţie .luxuria.ntă care-:1 îndntă. 
Nu scrisese el, înainte, ·frumosul pa.sterl "Lunea din Minceşti " ? "Am .sosit 
<lin acel furnicar din Paris - zice poetul - unde eşti lipsit de soare şi 
.de spaţiu. . .  şi de aproape patru săptămîni m-am dăruit unei adevărate 
orgii de lumină şi de "Orizonturi depărtate ce pierd în albăstrime" (versut 
e dat tot în româneşte, n.a. ) ,  fac o cură salutară care mă remontează moraL 
şi fizic, domina1t de farmecul naburii româneşti pe care o iubesc ·Chiar şi; 
urîtă şi o găsesc frumoasă şi în neglijenta îmbrăcăminţii sale (aici se referă. 
la ţăranca română, n.a.). 

Picioarele goale, păr în vînt, cămaşe deschisă la piept, dar mers 
mîndru şi elegant, ochi de vulturi şi priviri de porumbel şi surîsul etalat 
pe dinţii albi, iată frumuseţea României. Eu o ador astfel şi nu mă mai1 
satur s-o privesc. 

Delicioasă ocupaţie a tuturor orelor zilei ! Ea mă absoarbe încît mă_ 
face să uit complet mi·ca mea personaLi,tate. Sînt poet ? Poate că sînt. Sînt 
ministru plenipotenţiar undeva ? Nu ştiu nimic şi nici nu vreau să ştiu ;: 
eu sÎint, foarte 1simplu, un om feridt ,d·e a privi zborul mi·sterios al cocoriJor 
care alunecă şi dispar spre orizont : 

"Gîndirea mea în spaţiu alunecă şi zboară. 
Cu o mişcare lină ca zborul de cucoară" . 

Această stare de beatitudine a poetului e întunecată uneori de neca-
zurj�e -ce i ·l·e pricmuieşte arendaJŞUJl m()Şiei Jui, pe •Oalf,e-11 rdesOOilJSideră, 
ca pe toţi arendaJŞii, numindu-i «gîngănii negre, f.lămmde şi �roteşti», oare· 
fac dungi negre pe în'tinderea luminoasă .ce acoperă ca o mantie albă. 
umerii naturii" .  

Scriitorul arată că se va ocupa singur de treburile gospodăreşti avînd ' 
Wl ajutor priceput şi activ în d-na AJecsa.ndr.i. 

Scrisoarea din 28 dec. 1 889, cîteva luni înaintea morţii poetului, ni-l' 
arată bolnav şi necăj it că nu mai poate lucra. Citeşte mult şi lectura îi · 
aduce o mare mulţumire. Consideră pe lriteraţi binefăcătorii omenirii. "Mul
ţumită operelor lor, suferinţele se uită şi te regăseşti ca în tinereţe dispus ·. 
să mergi să explorezi acele regiuni ideale unde nu se întîlnesc nici mi
niştri care-şi dau dimisie în tot minutul, nici vorbăria indigestă a parla
mentarilor aşa de ;puţin parLamentari, nici pretenţiile giloteşbi ·care urmăTesc 
tronuri himerice, nici această grămadă de pasiuni şi de ridicoli ce formează 
o parte a omenirii " .  E o aluzie la politica şi politicienii vremii. In altă 
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ordine de idei, poetul spune : "Aş vrea să tennin în iarna aceasta marea 
d11amă în versuri : «&31Il, împăJ11at româno-:bulgar». Nu 1CW1oaştem a,ceastă 
dramă pe care, de vreme ce poetul spune că vrea s-o tennine, înseamnă 
că o Î!ncepuse. Poate ·că a rămas m mrulUSCrisele .lrui, ca şi romarrul "DOJ'll'l 
de brazi" ,  sau a rămas numai piToied:. 

Din cele expuse, tragem concluzia, fragmentar, că aceste scrisori 
întăresc şi completează cunoştinţele noastre despre bardul de la Mirceşti 
şi că ne pot fi de folos la închegarea obiectivă a vieţii şi activităţii lui 
literare. 
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DIN CORESPONDENŢA LUI 1. A. BASSARABESCU 
CONSTANTIN G. IONESCU 

In materialul pe care-I deţine Muzeul de istorie din Ploieşti asupra 
vieţii şi operei scriitorului 1. A. Bassarabescu, sînt şi cîteva scrisori trimise 
lui Ion Bog-dan, pe vremea cînd slavistul conducea revista CONVORBIRI 
LITERARE ( 1900-1907) .  Sînt patru scrisori, trimise de la 24.XII . 1 899, 
cînd începutul corespondentei 1-a făcut 1. Bogdan - care voia să-şi asi
gure colaboratorii pentru revista ce avea să conducă după scoaterea lui 
Mihail Dragomirescu de la direcţia CONVORBIRILOR, şi pînă la 2 .11 . 1 903, 
cînd directorul îl solicita să nu uite CONVORBIRILE - pentru că între 
timp făcuse mare vîlvă atragerea lui Bassarabescu la revista SEMĂNĂ
TORUL, în care i se publicase schiţa CIT ŢINE LITURGHIA, în nr. 
din 3.XI . l 902. 

Deşi toate scrisorile acestea sînt provocate de 1. Bogdan, Bassara
bescu se arată bucuros de la început să-i răspundă noului director al re
vistei la care îi plăcuse să colaboreze din 1 896, cînd fusese adus de criticul 
M. Dragomirescu, pe atunci directorul CONVORBIRILOR LITERARE. 
Bogdan îi fusese profesor la Universitate şi îl putea ajuta pe Bassarabescu, 
eventual, în fixarea unei catedre de profesor la Bucureşti, ori la publicarea 
primului volum de proză. Pe lîngă legătura directă ce avea cu conducerea 
revistei CONVORBIRI LITERARE, Bassarabescu ducîndu-se des la Bucu
reşti, a mai fost necesar acest schimb de scrisori atunci cînd directorul 
revistei 1-a provocat să-i scrie - fie că era nevoie de colaborarea proza
torului, într-o epocă de slăbire a atracţiei revistei junimiste, - fie că 
autorul r:u putuse dezbate direct problemele ce-l interesau pe dînsul, atunci 
cînd îl căutase pe 1. Bogdan la Bucureşti. 

Prima scrisoare, datată din Ploieşti, la 24.XIJ . 1 899, este redactată 
pe hîrtie de scrisori, de culoare roză, textul acoperind numai cele două 
feţe. Celui care-i fusese profesor la universitate un an, i se adresează cu 
formula de •I1espect a elevului 1Stude1I1:t - "MUJI.t stimate domnule Bogdan" -, 
;a.sigunîndu-1 d îl c u n o a ş t e şi îl 1s t i m e a 1Z ă  � n 1d e o :s e tb i. 
Scriindu-i, 1. Bog.dan îi tfăcuse ·atît 10 ·s u r p r i ză pl ă c u t ă, dt şi 
o n o a r e. De la M. Dragomirescu ştia că revista avea a c h i z i ţ i i 
e x c e  1 e n t e, dar amintea că-i lăsase fostului director " încă de la 
10 decembrie o nuvelă mai mare pentru numărul jubiliar al CONVOR-
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BIRILOR, de la 15 februarie" .  Este vorba de nuvela PE DREZINĂ, pu
blicată în nr. 2 din 15.11 . 1 900 - operă ce fusese primită cu entuziasmul 
cunoscut de cei patru artişti români aflaţi atunci la Paris, dar care vom 
vedea că i-a plăcut şi lui Maiorescu. 

Bassarabescu se declară capabil să colaboreze la fiecare număr, să 
expedieze chiar în vacanţa aceea ceva nou, deşi d e o c a m d a t ă era 
reţinut de g r i j a u n u i c o n c u r s. In încheiere, scriitorul îşi scuza 
întîrzierea ,ră,spunsului, preoizînd de ·ce concurs fusese .reţinut : "Am fost 
în Bucureşti la examenul de capacitate pentru geografie" .  

Scrisoarea a doua e datată chiar din Bucureşti, la 7 .1 . 1 902. Bassa
rabescu îl cău�se pe 1. Bogdan acasă şi, negăsindu-!, se anunţa pentru 
9 ianuarie. Intre corespondenţi s-a stabilit o legătură mai apropiată -
adresa fiind "Iubite domnule Bogd1an",  şi pronumele folosit acum .Ia sin
gular : - " de nu-ţi răpesc timp ; - te rog ; - îţi mulţumesc ; - vin 

. pe la d-ta" etc. 1. Bogdan îl felkitase pentru Anul Nou, daT p�rimise scri-
soarea tîrziu, pentru că în vacanţă nu fusese la Ploieşti. La începutul 
31Ilului 1 902 îl fel�ci·ta pe crtoul · di•rector, pentru d-i văzuse .numele în 
fruntea CONVORBIRILOR, şi, dorindu-i mari izbînzi, îi făgăduia . din 
inimă tot concursul. 

Prozatorul trecuse pe la directorul revistei ca să citească împreună 
o nuvelă, deocCllmdată incompletă, dar pe care ar fi vrut s-o dea pentru 
numărul din februarie. Probabil că e vorba de DINSA, nuvelă apărută 
în nr. din 1 ianuarie 1 902 - desigur întîrziat, pentru că în februarie nu 
grusirn •wlahor.area pii'O'Zialtorll!lui. Ar putea .să fie .şi LA VREME, nuvela 
apărută în numărul din martie 1902, adică după data dorită de autor. In 
orice caz, Bassarabescu nu-şi putuse ţine făgăduiala iniţială de a colabora 
număr de număr la CONVORBIRI LITERARE ; în tot anul 1902 găsim 
numai cele două lucrări, iar în anii următori colaborarea nu a fost mai 
bogată. 

A 1treia scrisoare, datată din PJoieşti la 1 7/30 maJrtie 1902, e pro
vocată tot de cererea directorului. Primele numere pe 1902 ale revistei se 
rătăciseră pe Ia laşi - "unde au crezut cei de Ia administraţie că aş fi 
profesor" ; şi le primise cu întîrziere. Bassarabescu îl asigură pe 1. Bogdan 
că "nu a ruitat o .ol1pă Convonb�r.ile noast:re" ; dar că .deşi "e ,grija mea 
din toate zilele" - în două luni de absenţă, multiple ocupaţii şi 30 ore de 
curs pe săptămînă, nu s-a putut executa cu promisiunile literare. "Două 
luni de absenţă" - pe care profesorul trebuia să le puie la loc (plus va
canţa pe care n-o petrecuse la Ploieşti, cum scrisese la 7 .1. din Bucureşti) -
fuseseră provocate de sesiunea examenului de capacitate la care se pre
zentase. 

Pentru scris, Bassarabescu îşi rezerva vacanţa de Paşti, cînd inten
ţiona să plece în străinătate. Acum se vede şi în scrisoarea lui Bassara
bescu afecţiunea pentru Duiliu Zamfirescu - care-I măgulise în anij tre
cuţi, pentru EMMA. La Abbazia, " sub a 1 t e  o r i z o n t u r i  (cum ar 
r:ice Duiliu) " - spera să recapete "vlaga pe care i-o absorbea provincia� 
şi să se ţie " la curent cu l iteratura, atît cît voia". Lucrase p e  j u m ă
t a t e nuvela viitoare, în g e n v e s e 1, pe care voia s-o ducă per-
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sonal lui Bogdan. Lui Bassarabescu îi plăcea să citească p11ietenilor mai 
ales proza veselă. In numărul de la 1 martie 1 902 apare nuvela LA 
VREME, despre care pare să fie vorba, deoarece alta nu a publicat în 
aoest an. Povestirea este într-adevăr în "genul vesel" al EMMEI, dar 
nu în acel vesel grotesc al nuvelei PE DREZINĂ, care caracterizează 
"genul " de care vorbeşte Basarabescu, punîndu-! uneori şi în titlul volu
melor sale - "amintiri vesele" . 

Plîngîndu-se că-i prea departe de revistă - "Simt mult, foarte mult 
izolarea de dvs . " ,  profesorul de geografie 51p0ra :Să-şi "împHnească osînda 
la toamnă, dacă o vrea domnu Pa.ngrate şi sÎlnt ISigur că vrea . . .  " .  

A patra s·cri:soar.e a fost redactată J a  distanţă de aproape un an. 
dar · siguranta 'În d-1 Ermil Pangr.ati s-a doved�t iluzorie. Dintre priet·enii 
politici ai lui T. Maiorescu, Bassarabescu declara că s-a apropiat mai cu 
seamă de EriiilliJ P.angrati, .al diJTUi tSutlet a1les �1 preţu�a. (LUME DE IERI -
1943). BassaJTabescu î·l căutase IPe director şi doo'lară .că a-1 vizita i-a ·deven·it 

un fJelerinaj la care ţine mult. Incepuse nuvela pentru numărul din martie 
şi spera s-o trimită pînă la 20 februarie. La acest început de an îi scrisese 
tot 1. Bogdan şi prozatorul îi mulţumea : - "In izolarea mea, e nepreţuit 
să mă pot găsi din cînd în cînd printre ai mei, cel puţin sufLeteşti" ; dar 
de fapt îl preocupau acum două probleme personale - una în defini
tivarea actiV'ităţii li•ter.a�re : pubd�caJrea tprimului volum, - şi a doua în cea · 

profesională : mutarea la un liceu din Bucureşti. 
În prima problemă, vedem dependenţa prozatorului - care devenise 

cunoscut - de planurile literare ale lui Titu Maiorescu şi de interesele 
comerciale ale editorului Socec. Inainte de a trece pe la Bogdan, Bassa
rabescu fusese la Maiorescu să-i prezinte nuvelele ce alesese pentru UD 
volum : - "Sînt vreo 30 de bucăţi, revăzute şi corectate în vacanţa Cră
ciunului" .  Sfatul criticului îi era necesar atunci, dar Maiorescu oprise 
întregul material de proze prezentate, spunînd autorului că-I va chema 
" să vadă împreună o parte din ele" - pe acelea care-i ·erau necunoscute 
şefului estetic al Junimii, de sigur. In privinţa aceasta, Bassarabescu voia 
să discute şi cu 1. Bogdan şi "să-i ceară cîteva consilii " .  

1 .  A. Bassarabescu publica în mod susţinut din 1 890 - începînd la 
revi5tele lui Teleor şi Hasdeu -, iar din 1 896 trecuse la CONVORBIRI 
LITERARE. In primul său volum - NUVELE, Bucureşti, Socec, 1 903, 
Bassarabescu .adună tot ce publi.case mai cons.Îistent, de /la DOMNU T ANU 
- septembrie 1890, şi pînă la LACRIMI GĂTITE - 1 septembrie 1 903, 
În total 24 de lucrări. Volumul este dedicat lui Titu Maiorescu, iar în vara 
anului 1 903 alerga după el prin Elveţia, pentru că neglijase " să ofere UD 
al doilea exemplar Anei Maiorescu" .  Dacă Maiorescu respinsese vreo 
lucrare propusă de autor, sau dacă propusese mai mult decît cele 24 pu
blicate, nu ştim. Bassarabescu aminteşte numai de corectarea unor cuvinte 
ce nu-i plăceau criticului. 

In volumul din 1 903 intrau schiţele publicate la "Generaţia nouă", 
fără numele întreg al autorului : DOMNU TANU - 1 890 ; DINTR-O 
IDILĂ - 1891  ; - din "Românul literar" - 1 893 : NOROCUL - 1 6.V. ; 
- din "Revista nouă" - 1894 : POVESTE NESPUSĂ, ION CORBU, 
UN PLAGIAT ; - din " Convorbiri literare" 1 896-1903, cele mai multe 
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în ordinea din volum : PE DREZINĂ, UN DEJUN, IN PREAJMA 
LUI IONESCU (devenită SERAFIMA), EMMA. FRATELE POETULUI, 
STIMPEANU et DON BAZIL, LA VREME, DINSA, LACRIMI GĂ
TITE, "MUZA ROMANĂ" ,  UZUFRUCTUL, 1 2  în total ; - din "Re
vista copiilor" - 1 896 : DUMAN, MAMA-MARIA, TANASE (devenită 
MUNŢII BOEMIEI) ; din "Floare albastră" - 1 898 : SîMBURELE, 
OBUZUL ; iar din ., Semănătorul" venea CIT TINE LITURGHIA. 

Atmosfera în care s-a publicat acest volum o putem cunoaşte de la 
autor, care ne-a pus la dispoziţie "patru scrisori de la Titu Maiorescu" .  
Criticul îi fixase întîlnirea l a  o lună după depunerea manuscrisului, du
mînecă 2 martie 1903, - ca să discute o oră şi jumătate asupra nuvelelor 
şi apoi să cineze împreună : - " Intre ceasurile 6 şi 7 ,30 - cît am fost 
singuri - mi-a citit toate pasagiile însemnate de mîna lui, pe margine, 
cu creionul, şi unde găsise că aş putea să aduc unele modificări" .  In scri
soarea lui, Maiorescu preciza : "Cu Socec am vorbit ; răspunsul lui nu e 
defavorabil ; ţi-1 voi comunica din viu grai" .  La masa de seară, fusese 
invitat şi Jean Socec - căruia îi atrăgea atenţia asupra tînărului scriitor, -
glumind tolbdeodată cu Ana Maiore&OU, să fi.e masa in regulă, penil:ru că 
Bassarabescu "observă cele mai mici lacune şi e în stare să ne zugrăvească 
Într-o schiţă".  După masă, Maiorescu " a  citit pe rînd trei din nuvelele 
mele : EMMA, PE DREZINĂ şi SîMBURELE. Apoi, îşi îndreptă pri
virile spre d-1 Jean Socec şi-i zise cu persuasiune : - Ei, aşa sînt toate, 
domnule Socec, şi cred că ar fi bine să editezi volumul" .  In altă amintire, 
Bassarabescu a schimbat din aceste amănunte, dar atmosfera este aceeaşi. 

1. A. Bassarabescu voia să se folosească de trecerea sa literară pe 
lîngă Maiorescu, pentru ca acesta să-i înlesnească mutarea la un liceu din 
Bucureşti - să fie (cum îi scria lui 1 .  Bogdan) mai aproape de prietenii 
săi literari. Problema acestei mutări era cu totul încîlcită : Pe Bogdan îl 
rugase să vorbească lui Dimitrescu-laşi şi lui Răşcan. Ultimul îl informase 
că nu i se vorbise nimic. Pe de altă parte, ministrul trecuse lucrările unui 
Miculescu - cel care trebuia să publice vacanţa catedrei de geografie. 
Bogdan urma să-1 roage pe Miculescu să grăbească publicarea ei. Bassa
rahescu se arăta optimist - pentru că "toţi i se arătau" binevoitori şi 
pentru că avea "două garanţii"  : " Clasificaţia mea la concurs şi încre
derea că n-am să fiu nedreptăţit " .  

L a  ca:pacitate - d e  care Bassarabescu vorbeşte d e  mai multe ori în 
amintiri - era clasificat al doilea, iar în privinţa nedreptăţii nu-i de 
bănuit, de vreme ce profesorul de geografie făcea politică. Fapt este că 
scriitorul a rămas pînă la pensie la liceul din Ploieşti, şi pînă la moarte 
în acest oraş. Pînă în 1943, Bassarabescu socotea că rămînerea în Ploieşti 
i-a fost o piedică în cariera literară. In AMINTIRI LITERARE încheia : 
" de la 1 896 şi pînă în prezent - n-am avut norocul să mai locuiesc în 
capitală, ci doar pe aproape de ea, însă destul de departe de mulţi din 
confraţii mei scriitori" .  

Pentru ploieşteni este o întîmplare fericită că scriitorul n u  s-a mutat 
cu catedra în Bucureşti. Trebuie să bănuim că l-a ţinut la Ploieşti şi căsă
toria cu o ploieşteancă, în 190 1 .  Din decembr�e 1 897 - cînd a fost mutat 
de la Focşani, ca profesor suplinitor de geografie la Ploieşti, şi pînă în 
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1943 - cînd publica ultimul volum cu lucrări originale, LUME DE IERI. 
opera lui Bassaralbescu a fMt <Creată în acest oraş, iar o p.aTte din ea .a fost 
inspirată din viata trăită aici. Dacă în 1 900 proza lui Bassarabescu era 
apreciată pentru EMMA şi PE DREZINĂ, iar în 1 902 pentru CIT ŢINE 
LITURGHIA ; după 1924 valoarea ei a dat-o mica nuvelă UN OM 
IN TOATĂ FIREA. 

După apariţia volumului UN OM IN TOATĂ FIREA, în 1 927.  
prozatorul Bassarabescu a devenit mult mai asemănător profesorului ploieş
tean Bassarabescu. Generatiile de elevi care I-au avut profesor pînă la 
pensie I-au cunoscut pe prozator cu firea "domnului doctor" care dă exa
menul particular în locul profesorului de ştiinţe bolnav. Începînd de la 
DOMNU T ANU - schiţat de debutantul din 1 890, în proza lui Bassa
rabescu mai apar cîteva figuri de profesori - unii cu păcate, chiar dacă 
nu sînt de natură didactică. Abia schiţaţi sînt - profesorul de ştiinţe 
din MUNŢII BOEMIEI - 1 896 ; cel de matematică din MUZA RO
MÂNĂ - 1900 ; şi ti tularul de ştiinţe - UN OM IN TOATĂ FIREA 
(- " care nu iubea copiii .  La concursul pentru catedră nu-l întrebase nimeni 
dacă-i sînt dragi" ) .  Bine conturaţi sînt - directoarea pedantă şi geloasă 
pe tînăra ei colegă din DON BAZIL - 1 900 ; şi învăţătorul care a murit, 
din LA NOUĂ ANI - 1 906 : - " Parcă presimţea că n-o să ne mai 
vadă . . .  Cu două zile mai-nainte mîngîiase pe cap pe doi inşi, fiindcă i-au 
spus bine poezia. Lucru rar l a  el. . . " .  Profesorii din amintirile publicate 
de Bassarabescu în volumul din 1 943 vor fi şi ei răi sau buni - cel de 
istorie din SCIPIONE AFRICANUL, ori cel de limba română - SIMION 
MINDREANU. 

Profesorul 1. A. Bassarabescu a rămas la Ploieşti, ca şi colegul său 
de poezie Scarlat Orăscu - avocatul care renunţase la literatură după 
primul volum de versuri. Bassarabescu a tînjit toată viaţa după lumea 
literară a capitalei, a considerat că opera i-a rămas săracă din cauza izo
lării de la Ploieşti, dar nu a renuntat niciodată să scrie - deşi a declarat 
că scria greu şi că revedea mult înainte de a da la tipar. Am văzut şi 
din scrisorile către Ion Bogdan necesitatea de a citi altora înainte de a 
definitiva o lucrare ; de a cere sfatul competent al criticilor sau directo
rilor cu care colabora. Nu spune cu ce s-a folosit de existenţa lui Gherea 
la Ploieşti, în restaurantul căruia mînca pînă s-a însurat. Cît priveşte 
rărirea colaborării la CONVORBIRI LITERARE o putem explica prin 
faptul că junimiştii nu plăteau colaborările. Tînărul prozator se plîngea 
de aceasta şi pentru vremea cînd simţise zgîrcenia librarului editor Socec : 
- .,Mîna, veşnic absentă a lui Socec, se simţea în . . .  trataţii, singură răs
plată a colaborării noastre" ,  cînd lucra la revista lui Hasdau. 

1n scrisorile aflate în muzeu, l-am găsit promiţîndu-i lui 1. Bogdan 
material pe care Bassarabescu nu i 1-a trimis niciodată. Deşi a declarat, 
În repetate rînduri, afecţiunea pentru 1. Bogdan - "unul din cei mai 
d11agi prietooi ai mei : 1. Bogdan, rectorul Universităţii şi di rectorul CON
VORBIRILOR LITERARE " ; prozatorul a justificat plecarea sa de la 
această revistă prin imposibilitatea de-a refuza alţi prieteni literari, într-o 
epocă de " intensă mişcare literară" : - "oricît mi-aş fi dat silinţa să 
rămîi credincios unei singure reviste, nu mi-ar fi fost cu putinţă'" .  În rea-
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li tate:, · revista junimistă ducea lipsă de material literar, cum reiese din 
.cererile directorului şi din scrisoarea lui publicată de Bassarabescu. La 
20.1 . 1 906, 1. Bogdan se plîngea încă lui Bassarabescu că trimisese revis
telor LUCEAFARUL şi V IAŢA LITERARA material ce ar fi trebuit 
să apară în CONVORBIRI LITERARE - unde figura în comitetul de 
redacţie. Cerîndu-i o nuvelă pentru jubileul de 40 ani, prozatorul i-a 
trimis VULTURII, dar apoi rămîne reprezentat în CONVORBIRI, pe 
anul 1 906, cu prea puţin material, pe cînd în revistele LUCEAFARUL, 
FAT-FRUMOS şi mai ales VI AŢA LITERARA, îl găsim cu mai multe 
lucrări. 

. Aceste reviste aduceau ceva proaspăt în viaţa literară a epocii, lucru 
pe caroe nu-l mai puteau realiza îmbătrînitele CONVORBIRI LITERARE 
după 1907.  
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RADU COSMIN, 
LUPTĂTOR PENTRU DESĂVîRŞIREA "UNIR!I" 

1. JERCAN 

"Dezvoltarea socială, progresul economic, politic şi cultural al ţării -
la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru - erau strîns 
legate de încheierea procesului de formare a naţiunii române. Unirea 
într-un singur stat - aspiraţie seculară a românilor, cauză înălţătoare 
pentru care au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi - devenise un 
obiectiv imediat, o necesitate stringentă impusă de însuşi mersul înainte al 
societăţii ro:onâneşti. 

Cu toate că primul război mondial a avut un caracter imperialist, 
poporul român nu a participat la acest război călăuzit de intenţii de co
tropire şi anex.iune teritorială ; cedînd presiunilor puterilor Antantei, cercu
rile conducătoare ale ţi:'.rii au hotărît intrarea în răzb."Ji alături de Anglia, 

Franţa şi Rusia, care promiteau satisfacerea dezideratului unităţii noastre 
naţionale" . 1) 

Izbucnirea în anul 1 9 1 4  a primului război mondial, a avut darul 
să agite şi opinia publică de la noi. Cum se ştie, regele Carol, fiind german, 
şi avînd interese care mergeau în direcţia intereselor Puterilor Centrale, 
înclina spre acestea. 

Alături de el, se aflau în această privinţă, din diferite motive, oameni 
politici ca P. P. Carp, Alexandru Marghiloman, C. Stere, Zamfir C. 
Arbore, D. Neniţescu, Radu Rosetti, Virgil Arian şi alţii. 2) 

Pe baricada opusă, pentru intrarea în război alături de Antantă, în 
vederea obţinerii Ardealului (conf. promisiunilor) se aflau : Tache Ionescu, 
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, N. Iorga, Octavian Goga etc. 3) 

Intre aceştia din urmă. s-a situat şi modestul profesor şi scriitor, 
Radu Cosmin, originar din Craiova. 

In această perioadă a neutralităţii noastre, a fost creată o întreagă 
titeratură pentru şi contra războiului, o întreagă literatură de intrare în 
război alături de una sau aJ.ta din taberele .aHate în luptă. 4 

1 Nicolae Ceauşescu : "O jumătate de secol de la marea epopee naţională a 
Mărăşeştilor•. Editura politică, Bucureşti, 1967, pag. 7-8. 

2 "Cu cine trebuie să mergem", Editura societăţii .Tiparul", Buc., 19 15, pag. 13- 136. 
8 .Gazeta Literară", Anul XIV, nr. 18 (757), joi, 4 mai 1967, pag. 7 .  
4 " Cu cine tTebuie să mergem", Editura societăţii .Tiparul", Buc., 1915. 
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Ardeleanul Goga, fierbea de nerăbdare 5) şi asemeni lui, mulţi alţii. 
Inainte chiar de declaraţia noastră de război, încă de la izbucnirea 

conflagraţiei mondiale din 1 9 14,  Radu Cosmin (N. Tănăsescu) îşi ascute 
pana, criticînd pasivitatea în care se aflau " factorii răspunzători" în frunte 
cu regele. O astfel de critică vehementă, întîlnim în poezii de-ale sale 
publicate mai tîrziu în volumul " Satire" 6) , în 1 9 1 6. 

"Vrem Ardealul" 7) , "Coroana de oţel" 8) , " Infernul" 9) , "Tricolo
rul" 10) ,  "Să fim gata" 11), "Se întinde focul"' 12) , "Sub arme" 13) etc., sînt 
cîteva din poeziile scrise în scopul amintit. 

Ln .poeZJia "Să :flim gart:a",  găsim V·ersuri, ca acestea, adresate odrrnui
torilor : 

" Şi cum totuşi în aceste clipe mari, cîrmuitorii 
Pentru-o palmă de ţărînă se sfădesc ca cerşetorii 
Cînd întregul sfat al ţărei a ajuns menagerie 
De se'njură şi se scuipă ca valeţi'n galerie 
Cînd boierii de strînsură drămuiesc sărmana pîine 
Milioanelor flămînde, luptătorilor de mîine, 
lngrijat mă'ntreb, cu-asemeni patrioţi cu-aşa alai 
Au vedea-vom noi aeve visul sfînt al lui Mihai ? "  

După cum se ştie, nu mult timp d e  l a  intrarea noastră î n  război, 
armatele germane şi austro-ungare, cu mult superioare nouă atît ca înzes
trare tehnico-militară, cît şi ca număr, au ocupat vremelnic cea mai mare 
parte a ţării noastre. 

În acest timp, România trăia momente dramatice. Pe această linie 
să urmărim descrise de Radu Cosmin în volumul său "Exodul" ,  retra
gerea armatelor şi populaţiei româneşti, înaintarea aprigului duşman, în
tr-un cuvînt, toate consecinţele războiului. 

"De sus din lăuntrul zidurilor de piatră seculară a Mănăstirii 
"DeaLul" ,  orbitele ,sfintei 'scăfin1ii a �ui Mihai Vodă-Viteazul, priveoc în
grozite cum se scurg în taina nopţei oştile române fugărite. 

Oştile Satanei înainteză cu pas de vifor, cu flăcări de iad, cu mugete 
apocalipt1ce, cu gh�al'e formidah�le de oţel. Ce apucă, sfîşie ; ce pninde, 
preschimbă'n .scnum ; ce a:ti:nge, sdroobeŞ�te ; •ce ÎII1ghite, miistuie. 

Ca o mare revărsată pe urma unui cutremur, ca un fantastic uriaş 
Vezuviu, ne acoperă de lavă, ne înghite. 

Acvilele noastî·e, fiicele acvilelor romane, se întorc cu aripile rănite 
din zborul lor falnic pe drumul de lumină al unui vis mare şi sfînt. 

Cu zorile însîngerate ale primelor izbînzi, începe întunerecul dezas
trului. 
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5 .Gazeta literară", Anul XVI, nr. 32 (771 ) ,  joi, 10 august, 1967 ,  pag. 4. 
6 Radu Cosrnin : .Satire'', Buc., 1.916, pag. 7 .  
7 Ibidem, pag. 74-77. 
8 ibidem, pag. 78-81 .  
• Ibidem, pag. 132-136. 

1o Ibidem, pag. 137-140. 
u Ibidem, pag. 64-68. 
12 Ibidem, pag. 69-73. 
13 Ibidem, pag. 74. 
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Scriitorul Radu Cosmin, la virsta de 55 de ani. 
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Cine putea să-I prevadă ? 
. .  . . . . 

"Dar dacă steaua noastră, care la 1 4  august 1 914,  vestea cu muzică 
de serafimi Naşterea Mîntuitorului . . .  s-a întunecat prea repede şi după 
cîteva săptămîni de patimi ne-am văzut răstigniţi şi îngropaţi în mor
mîntul desnă!dejdiilor noa'Stre, o, suflete al .neamului meu, nu şovăi. Invierea 
ta, vor cînta-o îngerii altor zile, poate, dar vor cînta-o ! ? 

Pentru suferinţele tale prea mari şi nedrepte, pentru rugul pe care 
încă arzi, o Ţara mea, nu-ţi ocărî cu blesteme, pe drept credincioşii vi
sului tău. 

Vinovaţii caută-i  printre f alşii tăi !Închinători. Caută-i printre fariseii 
uscaţi Ia sufJet, da;r cu cuvinte sacerdotale pe buze ; printre sfetnicii pu
trezi şi hrăpăreţi, printre acei răspunzători factori, care la umbra tăcerei 
lor de Sfincşi protectori şi a toate ştiutori, au pus între tine şi ei perdeaua 
de fier - ca să nu vezi fără-de-legile lor şi ţi-au închis gura cu lacăt de 
aur, .să nu .strigi tîJhăJri,Ue lor. Căci, pe cînd tu te 'credeai sigură de izbînda 
armelor, o Ţara mea, .sub picioare îţi �săpalll morm�ntul cioclii îmbu�baţi 
de rodul sînilor tăi, de avuţia lăzilor tale, beţi de nectarul podgoriilor tale, 
tolăniţi pe braţele de desfrîu ale Venerei de stradă, în complicitatea lui 
Mercur, Zeul afacerilor dubioase şi patronul pungaşilor." 

"Izbită de trăznet în ascunzătorile Carpaţilor din care-ţi făcuseşi 
altarul ·puterei şi frumuseţei tale - îţi plîngi, pe drumurile pribegiei, visul 
tău zdrem�u.Îit, viaţa fără noroc, 1şHi1 blestemi ,cu gm11i de foc pe cei care 

te-au necinstit" . 

"Şi totuşi, vitej ia eroilor noştri nu păleşte. 
Fiecare palmă de pămînt e acopentă d'un suflet ce moare, apă-

rînd-o. 
Pentru ce însă steaua norocului i se întunecă ? 
Să răspundă vinovaţii" . 14) 
Suferinţele retragerii se întîlnesc în volumul "Exodul",  la tot pasul. 

Astfel, "gara Ploieşti e un imens iarmar-oc al �suferinţei călătoare" . . .  
" In restaurantul gă11ei, grupe de ofiţeri cu feţe întunecate, scrîşnesc 

din �dinţi, vorbind de "cei mari" ,  care ne-.au băgat în foc, fără tunuri 305 
ş i  fără căi ferate. " 15) 

Rîndurile de pînă acum şi cele care urmează îndreptăţesc afirmaţia 
autorului, -de La :incepurtuJ cărţii, că : " România veche, cu multele ei păcate 
şi cu sublimele ei virtuţi, se oglindeşte în ciclul celor patru volume (cîte 
urmau să apară, dar din care se pare că nu a mai putut ap<ue decît amin
titul "Exod " )  ale paginilor mele de pribegie" . 18) 

14 Radu Cosmin : "Exodul", Editura librăriei şi tipografiei H. Steinberg, Bucu
reşti, 1919, pag. 2-25. 
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u Ibidem, pag. 26-27. 
u Ibidem, pag. 2-27. 
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Şi într-adevăr, nu scapă de satira lui Cosmin niCI regele, nici cliCa 
conducătoare, cal"e au dus ţara Îln pragul d ezastrului. 

" Pornim din Tecuci la orele 4 şi un sfert. 
La Frunzeasca; dintr-un mare parc împrejmuit cu zid, şi grilaj poleit, 

se înalţă trufaş castelul alesului democrat al Tecucilor, Nestor Cincu. 
Gara şi silozurile ce adăpostesc grînele boierului se ridică pe stînga 

liniei ferate în faţa castelului. 
Şi, ·Ca ironie a soartei, prin faţa trufaşului turn feodal, pe ISub bal

coanele şi pe lîngă poarta boierească, trec în şir lung şi j alnic, ca o proce
siune funebră, călăreţii IIlOŞtri, caVla.leriştii pe j.os, tîrînd .caii de dî•rlogi, 
lancea înclinată greoi spre pămînt, sfîrşiţi de ostenelile luptelor, de drum, 
de nemîncare, ei, .cei mai bUIIli •copii ai pămîntului nostru, pJugari(i) de 
ieri, care au umplut toate hambarele boierilor noştri de pretutindeni. 

Şi pe cînd ei trec în convoi uri de umbre, boierii cu chimirele �i . lăzi le 
pline de aur se lăfăiesc prin ţările liniştei şi ale odihnei, departe de 
zările de foc şi de sînge, departe de holda pustiită de duşmani şi sleită 
de atîtea veacuri, de ei, boierii de strînsură, fanarioţii de pînă mai ieri, 
fugarii de azi . . .  " 1 7) 

Şi, în CO\ll:tinuare, ·scriito11ul preciZJează că : . 
" Azi poate Brătianu să acuze pe · Iliescu (general, n. n.) şi I liescu 

pe Brătianu că i-a impus un plan politic de executat, ofiţerii îi desaprobă 
pe amîndoi şi mîine sau mai tîrziu, le vor cere socoteală pentru tot sîngele 
inutil vărsat, pentru armata ţărei distrusă din cauza incapacităţii lor poli
tice şi militare. 

Două genii rele ale ţării noastre" .  18) 

"In aceste clipe dramatice pentru soarta ţării, forţele patriotice, 
spune tov. Nicolae Ceauşescu, s-au ridicat la luptă şi-au adunat toate pu
terile şi au hotărît să reziste cu orice preţ, în faţa armatelor invadatoare. 
In acest cadru se înscriu eroicele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, 
care au dovedit încă odată că peste voinţa de fier a poporului ce-şi apără 
dreptul la viaţă şi libertate "nu se trece" .  19) 

"In luptele împotriva armatelor imperialismului german s-au ridicat 
figuri de eroi legendari ca Ecaterina Teodoroiu, maiorul Atanase Ionescu, 
căpitanul Grigore Ignat, caporalul Constantin Muşat, generalii Prapor
gescu, Dragalina şi mulţi alţii, care şi-au j ertfit viaţa pentru libertatea 
şi neatîrnarea patriei" . 20) 

Dintre marii comandanţi, poate cel mai de seamă erou al neamului 
românesc d i.n acest răz;boi, a fost .generalul Eremia Grugorescu. 

Ca "motto" la capitolul III (C) "Eroul" din lucrarea lui Vasile C. 
Metaxa, intitulată " Un erou al neamului, Generalul Eremia Grigorescu" , 

17 op. cit., pag. 97-98. 
ts Ibidem, pag. 136. 
18 Nicolae Ceauşescu : "O jumătate de secol de la marea epopee naţională a 

Mărăşeştilor", Editura politică. Buc., 1967, pag. 9. !O Ibidem, pag. 8-9. 
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apărută tn 1 920, figurează următoarea strofă din poezia lui Radu Casmin, 
intitulată "Mărăş.eşti" : 21) 

Tn Fpnp-:"cJ. cea m �r� a Neamului nostîll, cu sl ove 
S-o scrie că tu apărîndu-ne granita mieei Moldove, 
Cu ochii spre visul de aur, cu mîna ta biruitoare, 
Ai IPUS 1cea mai mare din pietre ia Marile noa.6tre hotare" .  

U n  exemplar 2!) din această lucrare a fost dat lui Radu Cosmin de 
către tnsuşi autorul, cu următoarea dedicaţie autografă : 

"Distinsului poet Radu Cosmin, fostul meu f>rofesor, în semn de 
omagiu" .  

Aprilie, 1920. 
METAXA 

Legătura lui Radu Cosmin cu Eremia Grigorescu şi preocuparea lui 
fată de marele erou, le desprindem din mai multe materiale. Astfel, în vo
lumul "Exodul" la pag. 332-334, autorul precizează că : " In fericită inspi
r.aţie, M.S. Regele i-a dat genemlului GrÎigorescu comanda. Pînă la ora 6 
în chiar acea zi noul comandant de Armată, trimetea prima telegramă lui 
Mackensen prin mii de guri de oţel. 

Ziua de 6 august, cînd urgia năvălirii barbare sta să ne înghită, e 
însemnată de el cu litere de aur în cartea Ţării şi vitejiei noastre. Nici
odată comandantul acesta de oaste, neînfricat, nu şi-a pierdut capul. S-au 
distJins înaimtea ,1ui, sau sub el şi .aJţi gene�<11li. El ÎIIlsă, în aureolă unică 
se T.idică ,d'asupr.a tuturor. 23). 

Despre Eremia Grigorescu, Radu Cosmin, care avea pentru eroul de 
la Mărălşeşti un cult, a .s-cris ..şi in alte ocazij2�). 

Această preocupare pentru Eremia Grigorescu, reiese şi din rîndu
rile scrisorii de răspuns trimisă pe 4 martie 1940, de către Tr. Er. Grigo
rescu, fiul marelui erou, lui Radu Cosmin : 25) 

"Am primit rev�SII:eJ.e ,ş.i a111ticollele 1bri.m�se de d-voastră şi am fost 
foarte mişcat de frumoasele cuvinte ce le aveti pentru regretatul meu 
părinte. 

Vă rog să credeţi că am preţuit totdeauna aşa cum se cuvine activi
tatea d-voastră pUiblicisttică şi educa<tivă, preoum şi sentimentele înalte, 

11 Vasile C. Metaxa : �Un erou al neamului, Generalul Eremia GrigoreJCu", Bu
rureşti, Tipografia F. Giibl Fii, 1920, pag. 23. 

!! Un exemplar din volumul citat, dat cu dedicaţie autografă de către Vasi le C. 
Metaxa, lui Radu Cosmin, se află în Colecţia Horia Pipoş, Buc., str. Dr. Teohari, nr. 30. 

23 Radu Cosmin : "Exodul", Buc., 1919, Editura Librăriei şi tipografiei H. Stein
berg, pag. 332-334. 

14 "Prahova", Anul 2, nr. 8-9, 1 III 1 935, pag. 3-6. 
15 Scrisoarea se află în original in Colecţia Horia Pipoş, Buc., str. Dr. Tcohari, nr. 30. 
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cu care aţi ştiut să îmbogăţiţi spiritualitatea românească în general, ş• 
tineretul în special. 

Mulţumindu-vă din tot sufletul, vă rog să primiţi expresiunea celor 
mai alese sentimente" .  

Sănătate 
General de Divizie Adjutant 

Grigorescu 

4 martie 1940 
Constanta 

Materiale inspirate de primul război mondial a publicat Radu Cosmin. 
în diferite periodice ca : "Universul" 26) , "Gazeta Transilvaniei" 27), 
"Rampa" 28) , "Universul literar" 29) , şi altele. 

Aflat la un moment dat în Rusia ( 1 9 1 7) ,  pana lui Radu Cosmin a. 
vibrat necontenit, pentru patria în pericol, apărînd aproape număr de 
număr în coloanele ziarului "Vestitorul" 30) , care se edita la Odesa, în lim
bile română şi rusă. 

Lupta lui Radu Cosmin, pentru intrarea noastră în război alături de· 
Antantă, a fost dusă justificat, în scopul unirii noastre depline. 

Că el condamna războiul imperialist, nu încape îndoială. In dese 
ocazii s-a pronunţat în această direcţie. Un model În această privinţă e şi 
poezia "Se întinde focul" .  31) 

" Suflă vîntul nebuniei dinspre cele patru vînturi 
Şi mereu se'ntinde focul peste ape şi pămînturi ; 
Zeul Marte aruncat'a-n vîrful spadei zarul sorţii, 
Iar bătrîna Europă a intrat în ceasul morţii ! " .  

Ş i  mai departe : 

" Pace, tu, divină Pace, tristă stea avuşi pe lume ! 
Din zeiţă protectoal'1e n'ai rămas decît un nume ! "  

Versurile ce urmează sună c a  u n  blestem al bardului Cosmin faţă 
de provocatorii la război : 
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" Cine-a pus sămînţa vrajbei ? Cine'ntîi aprinse focul ? 
Dumnezeu să-1 pedepsească, să-1 ajungă nenorocul ! 
I ară d'a fost acela poate, favoritul tău, o, Marte, 
Doar de trăznetul lui Joe, bratul lui să aibă parte ! 
Nu de glorii şi trofee cîştigate pe nedrept 
Ci de propria lui spadă împlîntată adînc în piept".  

te "Ziarul UniversUl!", vineri, 28(10) octombrie 1916. 
n "Gazeta Transilvaniei", Braşov, anul 80, nr. 82, duminică 27 apr.ilie, 1919 .. 

28 "Rampa", ziar, Anul S, nr. 457, joi 1 7  aprilie 1919. 
20 "Universul Literar", Buc., Anul S6, nr. 25, 1 aug. 1920. 
30 "Vestitorul", Odessa, joi 2 noiembrie 1917, pag. 1 .  
3 1  Radu Cosmin : .Satire", Buc., 1916, pag. 69-73. 
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Ca o urmare firească a activităţii sale de luptător pentru eliberarea 
ţării de sub ocupaţia străină şi desăvîrşirea Unirii, vine şi următorul volum 
al lui Radu Cosmin tipărit în 1 9 1 9  şi intitulat " Prin Ardeal" 32). 

După cum afirmă însuşi autorul într-un material autobiografic, " Prin 
Ardeal" a fost scris îndată după război şi el zugrăveşte frumuseţea de 
rai a pămîntului nostru ,dezrobit de peste Canpaţi. l uptele politice, cultu
rale şi de vitejie ale unor fraţi ţinuţi o mie de ani în robie şi care totuşi 
au dovedit uriaşa vitalitate fizică, sufletească şi intelectuală a acelora care 
au dăinuit în pofida duşmanilor noştri şi a unei soarte vitrege" 33) . 

Ardealului j elit pînă deunăzi de mulţi (şi de poet) i se închină acum 
de către Radu Cosmin o frumoasă poezie : 34) 

A R D E A L U L U I  

Ani .de-arâll!du'n stihuri ţi-am .strigat durerea 
Şi te-am plâns cu lacrimi când suiai Calvarul, 
Azi, când pătimirea şi-a golit paharul, 
Vin să-ţi văd cu ochii, frate, Invierea ! 

Nu mai sunt Carpaţii stavila, hotarul ! 
Sbirii şi călăii tăi ne simt puterea, 
Răsturnaţi în ţămă, azi, înghit, ei, fierea ! 
Vaet le e ţara, pulbere Cezarul ! 

Dumnezeu îi bate pe cei fărdelege, 
Insă, ei cu morţii, iară noi, cu viii ! 
Trall!daJfiri �i !auri, neam <!!l meu, cuiege ! 

Inviat din moarte, azi, te preaslăvim, 
Şi'n genunchi La marea poantă-a Româniii, 
Iti sărut pămîntul, sfânt Ierusalim ! 

Br�ov, 26 aprilie 1 9 1 9  

Războiul fiind terminat ş i  unitatea naţională realizată, poetul-cetă
ţean găseşte necesar să cînte mult dorita pace : 35) 

C A N T  Ă !  

Şi-acum, 
Ridică-ţi, Poezie, fruntea sus ! 
Şi pe-a ta liră, tra.inic înstrunată, 
Cu degete măestre, inspirată, 
Cântă ! 

n Radu Cosmin : "Prin Ardeal", Buc., Alcalay & Co., 1919. 
aa Manuscrisul interviului luat in seara zilei de 29 mai 1936 lui Radu Cosmin, de 

către 1. Georgescu Arvatu. 
14.Gazeta Transilvaniei", Braşov, Anul 80, nr. 82, duminică 27 aprilie 1919, pag. · 1 . 

10 - Muzeul Jude1ului Prahova 1 45 
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Tulburătorul Zeu e azi răpus : 
Stă Marte'n ţărnă şi cu lancea frântă 
Dintre ruine se ridică lin 
Zeiţa care poartă creanga 
De măslin. 

De-acum, 
ln sfânta pace, reintrat, Pămîntul 
lncet, încet îşi va cârpi vestmântul 
Ca Fenix va renaşte din cenuşă 
Bietul ! . . .  
li mai ajuţi şi tu, divină Muză, 
li pui un cântec şi-un sărut pe buză 
Mănunchiuri noui de flori îi pui la uşe. 
Şi'n mantia-ţi regală îi îmbraci 
Scheletul ! 

Deci cântă ! 
Şi'ncet, încet, din lumea de orori 
Ridică-te'n Olimp pe scări de flori 
Şi din senina ta împărăţie, 
Poezie, 
Aruncă din imensul tău tezaur, 
Peste pămînt o pulbere de aur 
Şi, scuturînd al vieţei trandafir 
Tu, uită că întreg Pămîntul e 
Un cimitir . .. ! 1 9 1 9  

Activitatea lui Radu Cosmin d e  militant pentru desăvîrşirea Unirii 
o găsim rezumată de către un contemporan, criticul şi istoricul literar Eugen 
Lovinescu, astfel : "A fost însă de ajuns ca incendiul apusului să se apropie 
de noi, pentru ca, dintr-un moralist sever, domnul Radu Cosmin să devină 
la început un patriot iritat şi apoi un bard naţional. Cititorii îşi aduc ş i  
a-cum aminte .de illiPOStlrofcl.e adresate de poet 10CÎ11mui1torilor noştri, de 
strigătele lui,  prin care amintea Tării că e : streaj a de onoare a tot 
neamului latin. De proclamaţiile lui : "Vrem Ardealul ! vrem Ardealul , 
de apostrofele lui către rege : 

Să asculţi de glasul ţării şi să fii un bun român. 

Sau : 

Să porneşti cu oastea'ntreagă la statuia lui Mihai. 

Dumnezeul .războaidor 1a ascultat �mprecaţiile .bardului nemulţumit : 
•războiul s'a făcut, România s'a întregit şi Mărăşeştii au avut cinstea de a 
:fi cîntaţi de bardul cal mat şi încununat cu laurul biruinţei" .  

1 46  
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14 . •  Gazeta literară", Anul XIV, Nr. 32(771 ) .  Joi 10 august 1967, pag. 4. 
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ŞTIRI NOI PRIVITOARE LA EXPORTUL DE SARE 
AL ŢARII ROMÂNEŞTI 

de N. 1. SIMACHE 

Subsolul ţării noastre dispune de insem
nate bogăţii minerale, dintre care un loc 
important îl ocupă sarea. 

Creşterea vitelor, veche îndeletnicire a 
poporului nostru, a impus valorificarea 
sării din cele mai îndepărtate timpuri. 

Dezvoltarea comerţului cu peşte sărat 
a contribuit la intensificarea extragerii 
sării în evul mediu. 

După cum se ştie, prin secoJul al 
XIII-XIV .se deschide în Germania, 
Ungaria, Serbia etc. un mare număr de 
mine de diferite feluri de minerale, care 
nu fuseseră folos-ite pînă atunci. Această 
iniţiativă este protejată de mănăs�iri şi 
marii feudali, care voiau să-şi îmbogă
ţească tezaurele. Ţările Române, după 
constituirea lor în state feudale, nu fac 
o excepţie în această privinţă... Exploa
tarea largă a ocnelor de sare, pentru 
unele din ele este în legătură cu domnia. 
In Diploma loaniţilor din 1247, privi
toare la Banatul Severinului se vorbeşte 
de aducerea sării din Transilvania, ceea 
ce arată că pe aunci nu se deschiseseră 
ocnele de sare din Oltenia, de la Ocnele 
Mar.i. Aceste ocne apar însă pe vremea 
lui Mircea cel Bătrîn 1 şi sînt minele 
domniei, spre deos-ebire de alte ocne de 
sare care aparţin particularilor, ca de 
pildă ocna de la Telega şi Ocna cea Mică 
de lingă Tîrgovişte" 2• 

Acoperind nevoile consumului intern, 
sarea a constituit unul din principalele 
produse de export, indeosebi in Penin
sula Balcanică. Intr-un privilegiu din 

152.'1 este vorba de .vama de sare de 
la Vadul. Vidinului" a. 

Ca şi veniturile vămilor, şi acelea ale 
ocnelor constituiau o sursă importantă de 
alimentare a cămării domneşti. Intre hri
soavele domneşti intilnim numeroase acte 
de danie prin care domnitorii dăruiesc 
mănăs.tirilor un număr de bolovani de 
sare pentru nevoile călugărilor sau pen
tru a le crea o sursă de venituri. 

Intre cele mai vechi saline sau ocne ale 
Ţării Româneşti, sînt cunoscute cele de 
la Ocnele Mari, Telega, Teişani, Slănic 
etc. De aici sarea era transportată cu 
ajutorul carelor pe aşa-numitele .dru
muri ale sării", mai ales către schelele 
dunărene, de unde era cumpărată de 
negustorii turci şi revîndută în diferite 
părţi ale imperiului. 

Veniturile ocnelor constituiau una din 
principalele sun�e ale domnilor. Acestea 
se reaJiizau nu atit din vinzare in inte
rioru11 ţării dt din ex�ort, care se făcea 
mai ales În Imperiul Otoman, prin Nico
pole, Rusciuk, Su.istra. 

Pentru a reglementa exportul de sare 
dm Ţara RomAneucă in imperiu, eul
tanul SeHm al III-iea dă la 18 II 1792 
un firman, adresat judecătorilor din ţinu
turile de pe malurile dunărene, începînd 
de la Brăita pînă în Cladova, nazirilor 
şi intendenţilor de porturi şi de vămi, 
În urma unei ointervenţii a domnitorului 
Ţării Româneşti, Mihail Şuţu, fiul lui 
Conetantin Şuţu, pe care tl publicăm .in 
atCDIO" in anexă. Acesta adusese la 

1 P. P. Panaitescu, Documentele 1ării Romdne1ti, pa�. 97. 
1 V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu : Viaţa feudald tn 1 ara Românească 1i 

Moldova (sec. XIV-XVII), pag. 55. 
a Doc. privind istoria Românilor, B, XVI, vot. 1, pag. 17 •. 
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cunoştinţa sultanului că intendenţii de 
eorturi şi de vămi din Nicopole, Rusciuk, 
Silistra şi alte localităţi încalcă dreptu
rile ţări.i stabilite prin acte anterioare şi 
obligă pe negustori să plătească taxe va
male pentru sarea exportată. Din această 
ca�ă ace,tia renunţă de a mai cum
păra şi transporta sare, ceea ce con
damnă salinele ţării la inacţiune. 

Cere sultanului să reînnoiască prevede
rile din firmanele precedente pentru a 
nu fi percepute taxe \'amale din sarea ce 
se produce şi se transportă din Ţara Ro
mânească. 

Cercetind arhivele împărăteşti, sultanul 
constată că în 1 7 1 7  s-a dat poruncă îm
părătească prin care se acorda scutire de 
taxă vamală pentru sarea care aparţinea 
domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei 
'i pentru aceea pe care o aduceau cămă
raljii însărcinaţi cu exportul sării în con
tul haraciului pe care-I datora Ţara Ro
m!nească lnaitei Porţi, asemenea impozit 
neputînd fi perceput dedt de la sarea 
adusă de negustori pentru a fi vîndută. 

Mai constată că în 17 42, domnitorul 
Ţării Româneşti s-a adresat sultanului 
printr-o .petiţie prin care a obiectat îm
potriva perceperii taxelor vamale pe sare, 
pretinzînd că acestea sînt cuprinse în tri
butul pe care ţara il achită anua:l ; că 
această interpretare a domnului a fost 
respinsă de Inalta Poartă, deoarece în 
adm.i,nistraţia împărătească de conturi sînt 
inscrise veniturile porturilor Silistra şi 
Orşova, provenind din comerţul cu sare 
al Ţării Româneşti, scutirea de taxe va
male privind numai sarea exportată în 
contul ha11aciului nu şi pe aceea adusă 
apre vînzare de negustori. 

In acelaşi sens s-a promulgat o poruncă 
imperială şi în 1 7  59. 

Că însă, Î·n 1 649, s-a adăugat la tri
butul Ţării Rom!neşti suma de 80.000 
de asp11i, ce reprezintă contravaloarea 
taxelor vamale ce ��� peocepeau din ex-

portul de sare al Ţării Româneşti in 
Imperiul Otoman. 

Acordarea domniei a fost condiţionată 
de consimţămîntul ce i s-a impus dom
nului la această hotărîre. 

fmpreună cu vama ţării, haraciul se 
ridică acum la suma de 130.000 piaştri. 

llin 1 742, încălcînd firmanul din 1649, 
in.tendenţii porturilor încep a încasa, în 
ciuda poruncii împărăteşti, de la negus
torii dunăreni, "taxe de vamă de trecere, 
de tranzit, de cazmale" din cauză că "nu 
s-a dat la timp înştiinţarea cuvenită cătrtl 
administraţia mea împărătească de con
turi în privinţa introducerii taxei vamale 
a sării în haraciul T ării Româneşti, şi 
prin urmare această administraţie în or
dinele sale către porturile pomenitului 
nezaret a însemnat regulele privind sarea 
"Ţării Româneşti ; că deci după cum re
iese din însemnările marginale făcute in 
anul 1760, promulgase inalta poruncă prin 
care s-a orînduit ca drept compensaţie a 
taxelor vamale ale sării "Ţării Româneşti 
să fie mărit haraciul ţării cu 30.000 
aspri şi ca sarea "Ţării Româneşti la tre
cerea printr-un port de la Brăila pînă la 
Cladova să nu fie supusă la taxele de 
vămi şi de trecere şi pe baza acestor rin
dueli s-a promulgat cuvenitul firman /Jtl 
la mijlocul lunii decembrie 17 56." 

Pe aceste temeiuri, Selim al III-lea 
reînnoieşte fim1anuJ prin care hotărăşte 
ca drept compensaţie pentru taxele va
male asupra sării din Ţara Românească 
să fie mărit tributul cu 30.000 de aspri 
şi că prin urmare sarea provenind dio 
această ţară la trecerea prin porturile 
dunărene !ă fie scutită de orice dare. 

Scutirea de taxe a avut drept urmare 
o intensificare a exportului de sare în 
Peninsula Balcanică. 

Iată acum cuprinsul firmanului, 
pe hirtie specială, cu iscălitura 
grafă a sultanului Selim • : 

&cria 
auto-

Celor glorioşi dintre juzi, mine de virtuţi şi de cuvinte, judecătorilor din judeţe. 
de pe amîndorora maluri ale Dunării, incepind de la Brăila pînă la Feth-iil-islam 
C<;:l.adov�) - ca 

_
să fie sporită virtutea lor ; - celor glorioşi dintre semeni şi egali, na

z�nlor, mtendenţ1lor de porturi şi de vămi, - ca să fie spo11it meritul lor. La sfîrşitul 
acestei auguste porunci să vă fie cunoscut că : 

• Originalul in arhiva Muzelllui de istorie Ploietti, inv. nr. 126/957. 
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Pilda pr.intre notabiHi naţiei lui Mesia, domnitorul Ţării Româneşti, Mihail Vodă 
(Şuţu), fiul lui Constantin - ca sfirşitul zilelor lui să fie terminat cu bine, - printr-o 
adresă către picioarele tronului nostru împărătesc ne-a i-n�tiinţat că : 

ln ciuda înaltelor porunci promulgate în repetate rînduri care prevedeau ca inten
dentii de porturi şi de vămi din Nicopole, Rusciuk, Silistra şi alte localităţi să nu se 
amestece şi să nu facă vreo violare in ce priveşte taxa vamală şi celelalte taxe care 
privesc sarea ca taxa de tran2lit şi bani de cazma, pentru sarea ce se taie în Ţara Ro
mânească şi se transportă în alte localităţi, în momentul de faţă raialele din Ţara Ro
mânoască care se orupă cu negoţul de sare, la aducerea sării la porturile din Rusciuk 
şi din Silistra sînt stinjeniţi de către intend.enţi şi vameşi de a plăti taxă vamală şi 
aceasta prin călcarea înaltelor porunci, fapt care venind la auzul altor negustori de sare 
îi îndeamnă de a renunţa de a mai cumpăra şi transporta sare, ceea ce condamnă sali
nele ţării la inacţiune. 

Aducîndu-ne toate aceasta la cunoştinţă, (domnul) solkirtă promulgarea unei înalte 
porunci a noastră întru reînnoirea prevederilor din firmanele precede<nte pentru ca să. 
nu fie cerute de acum înainte taxe vamale din sarea ce se produce şi se transpo.rtă 
din Ţara Românească. ' 

Cercetindu-se registrele privind arenda {mucataa) minelor, conservate în arhivele 
noastre împărăteşti, s-a constatat că aceste lU'cruri se rezolvau înainte prin birourile mu
cataalei principale şi că în anul 1 130( 1 7 1 7) s-a trimis către nezaret porunca împără
tească care dispunea ca afară de sarea aparţinînd Ţării Româneşti şi a Moldovei, dîn 
sarea adusă pentru vînzare de către negustori să fie percepută taxă vamală ; iar din 
sarea ·Ce o aduceau cămăraşii însărcinaţi ou exportul sării în contul haraciului Ţării 
Româneşti să nu fie încasată taxă vamală ; că în anul ( 1 1 )55(1 742), la reînnoirea finna
nului împărătesc, din iniţiativa nezaretului, domnul Ţării Româneşti, printr-o petiţie, 
a obiectat că sarea este cuprinsă în haraciul ţării şi că prin urmare dispoziţiunile fir
manului s-au retractat întocmai ; 

Şi deoarece în administraţia împărătească de conturi (defter-i-hakami) sarea Ţării 
Româneşti este prevăzută dar ca venit al pol"turilor din Silistra Ş"i din Orşova, era de 
văzut dacă această retractare nu va aduce vreun prejudiciu condiţiilor şi regulelor ; 

s-a văzut că dispoziţiunile tuturor înaltelor porunci promulgate în diferite date,. 
începînd de la ( 1 1)30 pînă la ( 1 1)55, prevăd ca, cantită:,ile de sare exportate în contub 
haraciului domnitol'i�or Ţării Româneşti şi a Moldovei şi ale cămăraşilor să nu fie 
supuse la taxa vamală, iar în cazul sării ce o aduc negustori-i spre vinzare să fie pro
cedat de către naziri aşa cum s-a procedat mai inainte ; 

că tot in acest sens s-a promulgat o înaltă poruncă în ( 1 1 ) 73 ( 1 759) ; 
că în anul 1060(1649) cînd domnia acestei ţări s-a confirmat lui .... pentru a nu• 

păgubi vămile sării ce trecea prin porturile Nicopole, Rusciuk şi Silistxa s-a adăugat la_ 
haraciul Ţării Româneşti 30.000 accelc (aspri), haraciul împreună cu vama sării mărin
du-se astfel la 130.000 pi·aştri (guruşi) urmînd. ca să nu mai fie percepută în viitor taxa 
vamală pontru sare la toate porturile, începînd de Ia Brăil.a pînă la Cladova, - condiţie
cu care s-a conferit domnia numitului ; 

Consultîndu-se registrele d.ivanului împărătesc, s-a constatat că deşi anulase dis-· 
poziţiunile prin care intendenţii porturilor pomenite tncasau taxă vamală prin călcarea: 
ziseJor condiţiuni, în anul ( 1 1 )55 iarăşi începuseră încasarea de la negustorii dunăreni, 
în ciuda poruncii împărăteşti, tax·a de vamă, de trecere, de tran:z.it(bag), de cazmale şi.. 
de ţeapă şi prin urmare, pe baza firmanului promull!'llt anterior ca·re dispunea ca taxa 
vamală şi taxa de trecere a sării Ţării Româneşti să intre de la început (Kadimden• 
beru = ab antiquo) în arenda (Htizam) domn�lor Ţării Româneşti, s-a dat în anul 
( 1 1)55 pomenitului Mihail Vodă, în urma solicitării sale, cuvenitul firman, după cum· 
erau date in repetate rînduri domnilor Ţării Româneşti şi după cum era dat şi in (10)60 · 
un fi.nnan amănunţit şi comentat, •toate acestea constatîndu-se prin rezoluţiile margin.ale
(der Kenar) respective. 

Astfel, s-a conSitat că, anularea ordinului, dat anterior către nezaret, era o conse
cinţă a introducerii în haraciul Ţării Româneşti a 30.000 aspri în schimb de taxa vamală 
a sării, şi tot din această cawr.ă s-au promul�t în diferite date de către Divanul meu.• 
împărătesc înaJ.te porunci, dispunînd ca sarea Ţării Româneşti la trecerea ei de la. 
Brăila pînă la Cladova să nu fie supusă la taxă de vamă şi de trecere ; 
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Că ulteri-or de la anul (1 1)55 pină la (1 1)73 nu a-a dat curs obiecţiunilor neza
retului in această privinţă şi nu s-au promulgatt finnane, totul lăsîndu-se în vechea 
sa stare ; 

că nu s-a dat la timp tnştiinţarea cuvenită (ilmuhaber) către administraţia mea 
împărătească de conturi (defterhare-i-amvie) în privinţa •introducerii taxei vamale a 
sării în haraciul Ţării Româneşti şi prin urmare aceasta administraţie în ordinele sale 
către porturHe pomenitului nezaret a însemnat regulele privind sarea Ţării Româneşti ; 

că deci, după cum reiese din însemnările marginale (der kenar) făcute în anul ( 1 1)73 
(1 159= 1 7 60) promulg.ase inalta poruncă prin care s-a orînduit ca drept compensaţie 
taxelor vamale ale săril, Ţării Româneşti să fie mărit haraciul ţării cu 30.000 aspri şi 
ca &area Ţării Româneşti l.a •trecerea printr-un port de la B-răila pînă la Cladova să nu 
fie supusă la taxe de vamă şi de trecere, şi pe baza acestor orînduieli s-a promulgat 
cuvenitul firman pe la mij-locul lunii Rebi-iil-evvel a anului 1 1 70 (dec. 1 756), după cum 
reiese din înregistră•ri'le biroului respectiv pomenit mai sus, şi din însemnările ce le-au 
făcut la admini&tratia împărătească de conturi pe baza înscrierilor aflate acolo. 

Acum am promulgat augustul meu firman de faţă pentru ca să fie îndeplinite 
dispoziţiunile din înregistrările oficiale şi p:rin urmare am poruncit : 

In conformitate cu inalta mea hotărîre s-a orîndui! ca drept compensaţie taxelor 
vamale ale sării din 'fara Românească să fie mărit haraciul Ţării Româneşti cu 30.000 
aspri şi ca, prin urmare, sarea Ţării Româneşti la trecerea pnn (porturile dunărene), 
încep�nd de 1·a Brăi•la pînă la Cladova să nu fie supusă la taxa de vamă şi de tre
cere - orînduieli pe baza cărora a fost promulgată ·anterior la data pomenită augusta 
poruncă · şi s-a dat înştiinţarea cuvenită (Umuhaber) către administraţia împărătească 
de conturi (defterhare - i - amvie) după cum reiese din registre. 

Deci voi, care sînteţi j udecătorii pomeniţi, nazidi .de hota·r şi intendenţii de porturi, 
să nu toleraţi călcarea înal-tei mele porunci bazată pe aceea promulgată anterior şi să 
nu îngăduiţi vreo strîngere prin cererea taxelor de vamă şi de trecere de la sarea 
Ţăr�i Româneşti. 

Să ştiţi cum este scris şi să daţi crezare cifrei noastre împărăteşti. 
S-a inscris în ziua de douăzeci şi patru din luna Ghemaz-iil-aher din anul una mie 

două sute şi şase. (18 februarie, 1792). 

152 

www.cimec.ro



DIN CORESPONDENŢA LUI ŞTEFAN GHEORGHIU 

Dra(!ă Bivolarule, 

Tu trel:ru.ie să te îngrijeşti numai de tren, de rest am eu grijă şi pentrucă e11 
trebuie să mă duc la Galaţi în ziua de 23 decembrie, tu trebuie să pleci din Ploieşti in 
noaptea de 24 decembrie (în noaptea de ajun) ; ai un tren ce pleacă din Ploieşti la 1 2  
ş i  4 0  minute. 

Să at grijă să-ţi jei rufe de schimb, deoarece tu vei sta la Dră:la toate 16 zile 
cît ţine şomajuJ fabrucjj noastre. Te vei duce la mine acasă şi vei lua un rînd de haine 
ce-l am acasă şi pardesiu. 

In privinţa asta voi scrie eu acasă. Vei mai căuta in raftul de cărţi, şi vei găsi 
un roman de Tolstoi intitulat .Război şi Pace- (e un volum mare, legat, pe care îl 
vei lua şi mi-I vei aduce la Brăila. 

Să ai grijă să aduci şi . Inchisorile ruseşti" pe care le ai tu. In privinţa lui 
Vasilescu, de voi fi îolesoit î� voi trimite cîţiva franci. Spune-i lui Mănescu că mă voi 
duce la fabrica .Celuloza" şi mă voi interesa de actele tovarăşului de care mi-a scris 
şi că voi pune în cunoştmţă pe comitetul organizaţiei in fier şi metal din Ploieşti de 
demersurile făcute. 

Dacă odată cu venirea ta vei aduce şi ceva pentru gazetă de la i.lustrul nostru 
.maistru", atunci ai da probă că eşti un adevărat .gea)at".  Trebuie să ştii că şi Kesler 
va fi de Crăciun la Brăila, şi cînd te gîndeşti că vom fi trei gealaţi in jurul blidului 
cu .caltaboşi" ! Spune-i Măndicăi (soţia lui Vodă) că Jant:ta e la Brăila şi i-am cerut 
socoteală de clevetirile ce le-a debitat cînd a fost la Ploieşti. l-am plătit polita cu 
cuvenitul procent şi mă va ţine minte multă VTeme. 

La toţi ai n�tri calde îmbrăţişări {intre ai noştri se numără bineînţoles şi Vodă 
cu Vodeasa lui, plus Beca). 

Să nu care cumva să scapi trenul, eu te voi aştepta in gară la Brăila. O repet : 
tu va •trebui să pleci di-n Ploieşti în noaptea ajunului (24 decembrie) cu trenul de 12  
noaptea şi care soseşte l a  Brăila la  6 dimineaţa. 

Suntem înteleşi. 

Brăila, 1 8  decembrie, 1912 

Cu multă frăţie 
ŞTEFAN 
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UNIUNEA 
MUNCITORILOR DE TRANSPORT 

DIN ROMANIA 

Bunul meu prieten, 

Brăila, 2.3 aprilie, 1913 

Astăzi urma �ă mă duc la  Galaţi, unde între altele m-a, f i  interesat ş i  de  lucru 
pentru tine ; am fost însă împiedicat de greva ce s-a declarat în docurile din Brăila. 

Că nu am făcut nimic pînă acum se datoreşte prea multei ocupaţii. Sper tnsă să 
fac ceva 'pentru tine după 1 mai, dată cind s-a sorocit procestul nostru la Ourtea cu 
Juri de Prahova. In privinţa revistei, am tranşat cu Muşoi, rămîne să i-o plătesc eu 
cu 20 lei. 

Dacă tu ai putea să.,rni trimeţi această sumă m-ai scoate dintr-o mare încurcă
tură. Procestul de la Ploieşti încă trebuie să-mi agraveze încurcătura. 

Dacă procestul se va termina în bine, atunci la 6 mai tu vei fi la Brăila, lîngă 
mine, unde nu te vei prălpădi tu. In aceasta vedere mă şi dnteresez de cameră ca să 
locuim boiereşte. 

Iti intercalez un manifest de propagandă lansat de Uniunea Muncitorilor de 
Transport în vederea lud 1 Mai. Astăzi ţi-am trimes şi nr. .3 al Tribunei. Răspunde 
de primire. 

Multe îmbrăţişeri de la 
ŞTEFAN GHEORGHIUi 
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DIN ACTIVITATEA MUZEULUI DE ISTORIE 
AL JUD. PRAHOVA PE 1 967 

ln decursul anului 1967 Muzeul de istorie a funcţionat cu următoarele secţiuni : 
I. - Muzeul de .istorie al jud. Prahova, în a cărui expoziţie de bază sînt 

oglindite orînduirile : comuna primitivă, sclav-agism, feudalism şi capitalism - în imo
bilul propriu din str. N. Bălcescu, nr. 25. 

Il. - Secţiunea .Lupta revoluţionară a proletariatului din jud. Prahova", în 
Palatul Culturii din Ploieşt·i, str. Krupscaia, n.r. 1 .  

I I I .  - Secţiunea .Judeţul Pcrahova p e  drumul construirii socialismului", în 
Palatul Culturii, str. Krupscaia, nr. 1 .  

IV. - Secţiunea d e  .Etnografie ş i  artă populară", în Palatul Culturii, str. 
Krupsoaia, nr. 1 .  

V. - Secţiunea .Ceasul de-a lungul vremii", î n  Palatul Culturii, str. Krup
scaia, nr. 1.  

VI. Muzeul memorial .1. L. Caragiale", str. C. T. Grigorescu, nr. 1. 
VII. Casa .Hagi Prouan", Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 2. 

VIII. Muzeul memorial .N. IOTga", din Vălenii de Munte, str. G. Enescu, nr. 11. 
IX. - Muzeul memorial .B. P. Haşdeu" din Cîmpina, str. 211 August, nr. 199. 
X. - O expoziţie permanentă privind viaţa şi opera lui 1. L. Caragiale, în 

comuna Mărgineni, reorganizată pe baze noi în august 1967. 
Expoziţiile de bază ale tuturor secţiunilor au fost deschise zilnic între orele 10-13 

şi 16- 1 9, cu excepţia sărbătorilor legale şi a zilelor cind muzeele sînt închise pen
tru curăţenie. 

Condi .iile de funcţionare s-au îmbunătăţit mult în cursul anilor. 
Cele mai mari lipsuri care s-au menţinut ,i anul acesta, în ciuda eforturilor 

depuse în scopul înlăturării, a fost cea privitoare la depozit şi cea provenoind din con
diţiile în care functionează Muzeul de istorie al jud. Prahova. Condiţiile de păstrare a 
patrimoniului s-au îmbunătăţit în cursul anului 1 967, datorită unui spor de activitate 
depus de gestionara muzeului, to-tuşi ele sînt departe de a fi satisfăcătoare. 

Luarea în primire a frumosulu·i şi încăpătorului local din str. Teatrului, vechiul 
liceu de băeţi, construit de Al. Orăscu în 1 865, a îmbunătăţit condiţiile de depozitare. 

Spaţiul destinat organizării secţiilor .Lupta revoluţionară a proletariatului din 
jud. Prahova" şi .Jud. Prahova pe drumul construirii' socialismului", este satisfăcător. 

Celelalte nu dispun încă de condiţii mulţumitoare. 
Mai ales secţiunile de Istorie şi .Ceasul de-a lungul vremi-i", îşi duc existenţa în 

condiţii vitrege. 
Muzeul posedă în colecţiile sale materiale documentare, muzeistice, suficiente, 

d·ar nu are spaţiul necesar. 
Faţă de materialele de .care dispune in raport cu exigenţele şi modul �a care 

s-au ridicat ştiinţa, arta şi tehnica de muzeu, Muzeul de istorie urmează să fie neapărat 
reorganizat. lmobilul ciin str. Teatrului este corespunzător. Dă posibilitatea unei expu
neri unitare, ştiinţifice, a societăţii umane, pe teritoriul judeţului Prahova de-a lungul 
celor 5 orindu-iri. 
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Oferă perS<lnalului ştiinţific şi ad-tiv condiţiile de muncă normale. 
Este .necesar c·a în noul sediu să se desăvîrşească organizarea bibliotecii, să se 

-orgaonizeze un cabinet numi·smatic, o sală de conferinţe, săli de expoziţie, cabinet foto, 
pentru păstrarea documentelor şi a tezaurului, cel puţin două cancelarii pentru arhivă 
şi .administraţie şi două cabinete pentru personalul ştiinţific. 

Funcţionare.a Muzt'ului în cinci localităţi (Ploieşti, Buşteni Tîrgovişte, Cîmpina 
.şi Văleni de Munte) dă naştere la mari greutăţi. Expoziţiile de bază fiind organizate in 
opt imobile, asigurarea securităţii inventanllui devine o problemă spinoasă şi greu de 
r.:alizat. 

lnv.ingerea lor s-a făcut prin mărirea eforturilor colectivului de muncă şi spri 
jinul organelor de partid şi stat. 

Subliniem în mod deosebit concursul de care ne-am bucurat pe plan central din 
partea Comiteh:Jui de Stat pentru Cultură şi Artă, iar pe plan local din partea Comi
tetului de Cultură şi Artă, în mod deosebit d;n partea tov. vicepreşedinte Gh. Boşovei, 
a tov. secretar Al. bădulescu şi inspector M. Apostol. 

Nu mai puţm preţws a l ost conttJrsul pc cart' ni 1-a dat în tot cursul ultimilor 
.ani, Serv. contabili.tă ii Comitetului de Cultură şi Artă şi în special tov. 1. Stoicescu, 
contabilul şef, Iacob Enescu şi G. Alexandrescu care pe lîngă îndatoririle ce le incumbă 

ne-au ajutat şi pe noi în îndepl:nire.a sarcinilor ce ne revin. 
Cu sprijinul celor în drept, Muzeul şi-a continuat activitatea, izbutind să realizeze 

.anul acesta o scrie de succese, printre care consemnăm, mai jos, Unll.._ătoarele : 
1. - îmbunătăţirea schemei de luncţion.are prin obţmerea unui muzeograf şi doi 

�upraveghetori la '1 îrgovişte. 
I l .  - lmbunătaţrea condiţiilor de depozitare şi conserv·are a patnmoniului prin 

construirea unui depozit în curtea Muzeului j udeţean ele istorie, din str. N. Băl
-cescu, nr. 25. 

111 .  - Deschiderea .Muzeului tiparului şi al cărţii vechi", la Tîrgovişte la data 
de 9 mai, 1 967. 

IV. - Deschiderea Muzeului memorial .Ceza.r Petrescu" din Buşteni, la 17 
-decembrie, 1967. 

V. - Deschiderea .Muzeului scriitoriior tîrgovişteni ",  la data de .30 decem 
lnie, 1 967. 

VI. - Reorganizarea expoziţiei permanente I. L. Caragiale din satul de naştere 
.al marelui dramaturg şi inaugurarea noii expoziţii de bază, făcîndu-se la data de 
1 august 1967. 

VII. - Organizarea unei expozi�ii permanente cu un conţinut istoric pe baza 
materialelor rezultate din săpăturile arheologice de pe şantierul din Tîrgşorul Vechi, 
-în Clubul G.A.S. Tîrgşor. 

VIII. - Organiz.area unei expoziţii cu tP.ma . Congresul al IX-lea - Realizări 
.şi perspective", inuagurată la 1 1  mai 1967, cu prilejul vizitei conducerii de partid şi de stat. 

Direcţiunea Muzeului j udeţean de 'istorie din Ploieşti consideră că una din prin
cipalele probleme ale muncii de muzeu continuă sa rămînă aceea de a crea şi îmbo

.găţi colecţiile. 
Pentru Muzeul judeţean de istorie din Ploieşti, care şi-a deschis porţile la 10 ia

nuarie 1955, cînd patrimoniul său material se putea aprecia la o valoare de ordinul 
sutelor de lei, problema alcătuirii unui patrimoniu muzeal, constituie o sarcină pnncipală. 

Datoria de a salva de la pieire o serie de piese de artă populară şi uneltele 
-de muncă ieşite din circulaţie, privind dezvoltarea tehnicii, a progresului rapid pe care-I 
înregistrează forţele de producţie în etapa desăvîrşirii societăţii socialiste, dar care sînt 
documente ale gen:ului popular şi ale puterii sai.: de creaţie, sarcina de a nu lăsa să 
:se risipească colecţii, realizate de amatori sau de oameni de specialitate de-a lungul 
vremii, au impus direcţiunii Muzeului şi comisiei sale de evalu·are să acorde o mare 

.atenţie depistării, colectării şi achiziţionării materialului de muzeu, care asigură o bază 
:aolidă muncii de cercetare ştiinţifică. 

Cu sprijinul moral şi material al organelor de partid şi de stat, conducerea Mu
zeului şi comisia sa de achiziţii au continuat şi anul acesta, cu mult succes, opera de 
creştere a patrimoniului său, care constituie o mîndrie a Muzeului, o contribuţie de 
preţ la mărirea patrimoniului spiritual al patriei noastre. 
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Palatul Culturii din Ploiqti, in care funcţionează 4 sectii ale Muzeului de 
istorie al jud. Prahova : «Lupta revoluţionară a proletariatului din jud. 
Prahova», "Judetul Prahova pe drumul construirii socialismului", Secţiunea 

de etnografie 'i Sectiunea "Ceasul de-a lungul vremii". 

l 'i7 

www.cimec.ro



Aspecte din Expoziţia "Congresul al IX-lea al P.C.R. ; realizări ti perspective", inau
gurată la 11 mai 1967, în Palatul Culturii din Ploietti. 
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In decursul anului financiar 196i, au intrat în patrimoniul Muzeului bunuri în 
valoare de lei 784 467, 1 2 : 

1 .  
2 .  
3. 
4 .  
5. 
6. 

Bunuri muzeale - obiecte 
Bunuri nemuzeale - gospod. 
Documente 
Periodice şi tipărituri volante 
Cărţi 
Fotografii, albume şi litografii 

lei 359.502 
131 .859 
159.350 

8.943,75 
78.42 1 , 1 2  
46.391,25 

----- -- --- - -

TOTAL lei 784.467 , 1 2  

Dacă se  adaugă această sumă la valoarea patrimonială a bunurilor materiale ale 
Muzeului la data de 3 1 .XII . 1966 de lei 4.788.407, rezultă că la S l .XII . 1 967, valoarea 
patrimonială a bunurilor materiale ale Muzeului judeţean de istorie a atins suma de 
lei 5.552.847. 

Această creştere a necesitat din partea colectivului de muncă al Muzeului şi a 
Comisiei de achiziţii, eforturi susţinute pentru depistarea materialelor documentare şi 
achiziţionarea lor. 

Prin această acţiune, plină de răspundere dar perseverentă şi utilă, patrimoniul 
Muzeului a crescut şi anul acesta cu valori de o însemnătate ce face cinste Muzeului şi 
judeţului nostru. 

CABINETUL ŞTIINŢIFIC 

1. - S-au înscris cu regularitate obiectele achiziţionate în registrele inventare, 
pentru a se evita întîrzierile şi erorile. 

2. - Toate obiectele achiziţionate au fost marcate. 
3. - S-a organizat cabinetul fotografic - prin obţinerea unui fotograf ca 

salariat al Muzeului. 
Achiziţiile au fost orientate către acele teme nereprezentate sau mai slab ilustrate 

în expoziţia de bază. 
Rezultatul a fost că Muzeul nostru a primit din ce în ce mai mulţi vizitatori. 

Astfel, în decursul anului 1966, secţiile noastre au fost cercetate de 2 1 4.990 vizitatori. 
In 1 967, numărul Vlizitatorilor a <:rescut la 280.902, după cum urmează : 

Muzeu.J judeţean de istorie <:u toate secţiile sale din Ploieşti 
Muzeul memoriaJ .I. L. Caragiale" 

1 48.53 1 
16.485 
12.123 
3 1.530 
61.422 

Casa .Hagi Prodan" 
Muzeul memorial .N. Iorga" 
Muzeul memorial .B. P. Hasdeu" . 
Muzeul memorial .Cezar Petrescu". 
Muzeul tiparului şi ai cărţii vechi 
Muzeul scriitorilor tîrgovişten·i 

140 
10.591 

80 

Total vizitatori 280.902 

La aceştia se mai adaugă un număr de 1 4.800 vizitaton ai expoziţiilor organizate 
de Muzeu, după cum urmează : 

1. - Expoziţia permanentă din comuna I. L. Caragi·ale 
2. - Expoz.iţia .Congresul al IX-lea ; realizăi'i ; perspective" 
.li. - 60 ·ani de la moartea •lui .N. Grigorescu", la şcoala medie nr. 1 .  

Total 

800 
1 0.000 

4.000 

14.800 
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Muzeul memorial "1. L. Caragiale" din PloiqtL 

"Casa Hagi Prodan" din Ploieşti, monument de arhitectură din sec. al XVIII-lea. 
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M U NCA ŞTIINŢIFICĂ 

- S-au cercetat ziarele, revistele şi  lucrările de specialitate în vederea ridicării 
nivelului profesional al colectivului ştiinţi fic. Membrii acestuia au consultat 4 volume 
din Tratatul de btorie a României precum şi alte lucrări de specialitate. 

- S-au efectuat săpături la Tîrgşor, in comuna Vadul Săpat - Budureasca şi la 
Poşta Cîlnău, elaborîndu-se rapoartele privitoare la rezultate. 

- S-au întregit şi restaurat numeroase piese rezultate din săpături. 
In vederea publicării rezultatelor săpăturflo.r arheologice, s-au consultat, la bi

blioteca Academiei din Bucureşti şi la Muzeul din Ploieşti, lucrările de specialitate 
române şi străine. 

- S-au pregătit materialele pentru publicarea a două volume de documente pri
vitoare la Pucioasa şi  Starchiojd şi un volum de studii şi referate privitoare la trecutul 
istoric al jud. Prahov-a. 

- Lucrătorii din Muzeul nostru au prezenta·! 7 lucrări la sesiunea de comunicări 
organizată de Consiliul muzeelor ştiinţifice din Comitetul de Stat pentru Cultură şi 
A11tă, între l-3.II . I 96S. 

- S-au întreprins lucrări de reparaţie şi amenajări la Muzeul memorial .Cezar 
Petrescu " din Buşteni. 

- S-au term inat lucrările de construire a unui depozit de materiale de arheo
logie - cabinet de restaurare, a unei camere de paznic şi  a unei instalaţii sanitare în 
curtea Muzeului judeţean de istorie. 

- S-a colaborat cu Colectivul pedagogic al prof. de istorie din Ploieşti, respon
sabil tov. prof. Popescu Paul. 

- S-au tipărit 3 broşuri : • Caragiale şi  Ploieştii ", "Tiparul şi cartea veche ro
mâneasci" şi "Spicuiri din viaţa şi opera scriitorului Cezar Petrescu ".  

MUNCA EDUCATlVĂ DE MASĂ 

Au fost susţinute peste 50 conferinţe în cadrul Univ. Populare din Palatul Culturii, 
Filiala Ploieşti a Soc. pentru Ş tiinţele ,istorice şi  filologice, Cluburilor Muncitoreşti, 
Comisiei pentru răspîndirea ştiinţei ş i  culturii din Comitetul judeţean de Cultură şi 
Artă din Ploieşti ; s-au ţinut conferinţe despre frumuseţile şi bogăţiile judeţului Pra
hova, realizări din j udeţul Prahova şi din trecutul de luptă al poporului român. 

S-au organizat două expoziţii temporare şi una permanentă : 
1. - O  expoziţie temporară cu terna .60 ani de la moartea lui N. Grigorescu", 

la Liceul nr. 1 " I. L. Caragiale" . 
2. - O cxpozci ţie temporară cu tema " Congresul al IX-lea al P.C.R. ; realizări ; 

perspective " ,  la Palatul Culturii .  
3 .  - O expoziţie permanentă în  comuna I .  L. Caragiale, care oglindeşte aspecte 

semnificative din viaţa şi  opera acestui scriitor. 
· 

LEGATURA CU AUTORITĂŢILE 

şi Artă. 

S-a colaborat cu muzeele judeţene de Ştiinţe naturale şi Artă plastică. 
S-a participat la şedinţele Comitetului judeţean de CUiltură şi Artă. 
S-a participat la şedinţele plenare ale Comitetului de Stat pentru Cultură 

s�a c()labonat strîns cu Filiala Soc. pentru Ştiinţele istorice şi filologice. 
Un aport apreciabil a adus Muzeul nostru la organizarea şi înfăptuirea progra

mului vizitării regiunii de către conducerea de parud şi de stat. 
Am colaborat îndeaproape cu direcţia Casei Creaţiei Populare a jud. Prahova, 

punîndu-i la dispoziţie materialele necesare. 
Am participat la toate şedinţele Comisiei judeţene pentru schimbarea numelor. 

alcătuind referatele necesare. 
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Casa Creţulescu, în care funcţionează "Muzeul tiparului şi al cărţii vechi româneşti". 
din Trîgovişte. 
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Aspect din Muzeul memorial "8. P. Haşdeu" 
Cîmpina. 
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S-a ţinut legătura cu D.S.A.P.C., arătînd situaţia în care se găsesc monumentele 
istorice. propunînd măsuri de conservare a lor. 

S-a participat cu regularitate la şedinţele Comitetului de conducere al Secţiei de 
răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice. 

ACTIVITATEA ADMINISTRA TIV -ECONOMICĂ 

1 .  S-a rezolvat corespondenţa zilnică. 
2. S-au întocmit lucrări curente de bi rou. 
3. S-au întocmit cu 1 egularitate planurile de muncă anuale şi  semestriale. 
4. S-au întocmit cu regularitate dările de seamă. 
5. S-a: organizat arhiva Muzeului judeţean de istorie, de tov. Eugenia Pîrvan. 

CONCLUZII 

Toate rezultatele bune pe care le-am înregistrat au fost obţinute prin munca per
sonalului ştiinţific, administrativ şi  de îngrijire, cărora le aducem mulţumirile noastre. 

Subliniem faptul că puterea populară ne-a creat condiţii excepţionale de muncă 
şi a deschis muzeelor perspective luminoase de activitate. 

I nst i tuţii de cultură, cu un loc bine fixat în desăvîrşirea revoluţiei culturale, mu
zeele ş t i inţifice sînt o creaţie :1 regimului nostru. 

Muzeul judeţean s-a bucurat de condiţi i  excepţionale : local, fonduri şi  sprijin. 
Organele de partid şi de stat ne acordă ntU)tă înţelegere ş i  ajutor. 

Datorită acestor factori am putut înregistra realizările pe care le-am amintit.  
In numele Muzeului nostru exprimăm cea mai profundă recunoştinţă Partidului 

ş i  organelor de stat, centrale şi  locale, în frunte cu Comitetul de Stat pentru Cultură şi 
Artă, Directiei muzeelor şi  monumentelor şi  Consiliului popular al jud. Prahova, care prin 
Comitetul j udeţean de CuLtură şi  A rtă, ne-au acordat înţelegere şi  ne-au sprij init cu 
dragoste şi interes în muncă. 

Mai subliniem de asemmea contribuţia preţioasă pe care a adus-o l a  dezvoltarea 
Muzeului, Comisia de achiziţii şi  Consiliul şti inţific. 

Ele au depus ş i  în cursul acestui an, muncă voluntară plină de rod. Sînt m embri 
ai Comisiei de achiziţii, care în cinci ani nu au lipsit de la nici o şedinţă. 

In reuniuni lunare, uneori chiar bilunare, au cercetat cu migală ofertele ş i  piesele 
propuse. luînd întotdeauna decizii cumpănite şi  înţelepte, avînd în vedere ca Muzeul să 
aibă cel mai mare folos. 

Pentru truda şi grij a patriotică pe care o depun pentru folosirea cît mai în
ţeleaptă a banului public, le aducem cele mai  vii mulţumiri ş i - i  asigurăm de recu
noştinţa acestei instituţi i la a cărei creştere au adus o atît de preţioasă contribuţie. 

A ceştia sînt toţi membri din Comisia de achiziţii : Virginia Ionescu, Geta Con
drescu. Stela Nicolescu, Al. Bădulescu, 1. Bîzu, C. Ionescu, T. Negulescu, FI. Dogaru, 
M. Moşncaga, M. Dumitrcscu, A. Bruştuc şi Cornelia Bîzu. Tov. Stoica Teodorescu, 
Lelia · Teodosiu, M. N egrea, El. Paulescu, Zoe Pop, Nora Costescu, Paula Comănici, 
El. Vlăsceanu, M. Vulpescu, Gh. Simionescu, Paul Popescu. N.  Bălan, D. Fotescu, D. Por
toacă. Ana Grama, V. Teodorescu, Ion Jercan şi  Dumitru Nede.Iea din Consiliul ştiinţific. 

Legînd de Muzeu un număr de :25 profesori, Muzeul a reuşit să-şi asigure mai 
multe şanse în muncă. . 

Scoatem în evidenţă munca preţioasă pe care a dus-o tov. V. Teodorescu, şeful 
secţiei arheologice a Muzeu,lui, în acţiunea de lărgire a cîmpului de cunoştinţe privind 
trecutul îndepărtat al judeţului Prahova, prin săpături arheologice ştiinţific organizate 
şi cu pasiune conduse. De asemenea tov. Gh. Diaconu, .resp. şantierului de săpături 
arheologice de la Tîrgşor. 

Mai arătăm că în Muzeul nostru, publicul vizi tator este îndrumat în mod ştiin
ţific de tov. : Grama Ana, Debie Lucia, Dinu Nicolae, J ercan Ion şi Nedelea Dumitru 
la Ploieşti, iar la Vălcnii de Munte, Muzeul memorial .N. Iorga" - tov. Frasin Mun
teanu - Rîmnic, la Cîmpina, la Muzeul memorial .B. P. Haşdeu",  tov. Ana Iordache 
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şi Oprea Gheorghe, iar la Tirgov i�te, Pirvulescu Gheorghe, care-şi dau silinţa să co
respundă exigenţelor variate şi din ce în ce mai ri dicate .ale vizitatorilor, pe care-i pri
mesc cu drag şi le dăruiesc cu multă bunăvoinţă c;:ît mai multe din cunoştinţele lor, al 
cămr nivel se află în continuă creştere. 

O menţiune deosebită o f,acem pentru to\'. Ana Iordache şi Oprea Gheorghe, 
care în cursul anului 1967, numai de la 1 0  apri lie, au îndrumat în Muzeul memorial 
"B. P. Haşdeu " din Cîmpina, peste 40.000 de vizitatori. 

Specificăm că îndrumarea a fo�t entuziast şi competen1 făcută. Uneori şi  lunea şi 
în afara orelor de serviciu au făcut cu multă bunăv'Oinţă îndrumarea numeroşi lor vizi
tatori ai  acestei secţiuni. 

Datorită zelului şi perseverenţei pe care le-au mani festat numărul vizitatorilor ex
poziţiilor noastre permanente şi  temporare a crescut an de an. 

Tov. Eugenia Pirvan a ajutat la efectuarea lucrărilor de reparaţii la  Muzeul 
memonial " Cezar Petrescu" din Buşteci, i ar cele trei surori ale scrii torului Cezar Pe

trescu, Stefania Petrescu, Smaramla Chehata şi Aur. Stănculescu, au efectuat peste 300 
zile de muncă gratuită pentru conservarea inventarului acelei secţiuni şi  organizarea 

expoziţiei sale de bază. 
Z i  de zi,  un an întreg, cu entuziasm, dragoste fără margini şi clan patriotic, 

cele trei surori nutresc ambiţia nobilă de a face din acest Muzeu, prima institutie de 
acest fel. 

Tov. Di.:nu Nicolae, în scurtul timp cît a funcţiona1, dă dovadă de multă bu
năvoinţă. 

Un aport remarcabil aduce în acţiunea de popularizare a pieselor din secţiunea 
"Ceasul de-a lungul vrem i i "  tov. El vira Durnitrescu, supraveghetoare, care cu u cunştiin

ciozitate profesională exemplară, pricepere ş i  devotament neobişnuit faţă de muncă, a 
ridicat la cel mai înalt nivel secţiunea în care-şi desfăşoară munca. 

Încadrarea tov. M. Stănescu în postul de contabil şef al Muzeului a avut urmă
rile cele mai fericite. 

Tăcută şi modestă, dar energică şi persevercntă, a pus ordine în gestiune şi a 
încheiat exerciţiul financiar 1 967,  în cele mai bune condi(i i .  

Completarea sch emei cu o dactilografă, s-a dovedi t a fi de mare folos. Modestă 
şi  conştiincioasă, tov. Petrache OctaVIia, a ordonat arhiva şi, prin scrierea la maşină a 
lucrărilor administrative - ştiinţifice, contribuie la sporirea activităţii Muzeului. 

Tov. Eugenia Pîrvan, şef serv. ad-tiv, s-a dovedit a fi nu numa.i o bună adminis
tratoare, înzestrată cu un îna1t spirit de iniţiativă şi  ordine, dar şi  multă pricepere, 
rîvnă şi devotament, pentru care îi  aducem bine meritate laude. 

Tov. Elena Predescu desfăşoară o migăloasă muncă de evidenţă şi  conservare a 
bunurilor muzeale. 

Tov. Petre Rădoiaş, fotograf în >chema de funcţiuni, dă dovadă de multă com
petenţă şi de devotament în problemele de resort şi se arată neobosit şi  stăruitor în 
orice problemă ce i se încredinţează, aducînd un serio:; aport în dezvoltarea instituţiei. 

DIRECTOR, 
prof. N. 1. SIMACHE 
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