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I mpetuoasa dezvoltare a ştiinţei şi progresul pe care 
îl înregistrează cercetarea ştiinţifică, se reflectă în marele 
număr de lucrări ce văd zilnic lumina tiparului, con
tribuind la dezvoltarea culturii în toate domeniile de 
activitate. 

Un avînt neobişnuit îl cunosc ştiinţele sociale şi, 
în special, cele istorice. 

Intensitatea săpăturilor sistematice, organizarea ar
hivelor, creşterea numărului cercetătorilor, au dus la 
realizarea unor lucrări de mare importanţă, al căror 
conţinut merită să fie cunoscut de masele largi populare. 

Muzeul de istorie al judeţului Prahova şi-a propus 
să contribuie la adîncirea wnoaşterii trecutului său 
istoric, tipărind încă din anul trecut o serie de lucrări, 
printre care : 127 documente privitoare la trecutul comu
nei Starchiojd, cu prilejul aniversării a 550 ani de 
la prima menţiune documentară a acelei aşezări,· docu
mentele publicate în lucrarea "Ecouri ale revoluţiei din 
1848 în Judeţul Prahova", cu prilejul aniversării 
a 120 ani de la acel eveniment; volumul "Studii 
.şi materiale privitoare la trecutul istoric al judeţului 
Prahova", în care s-au publicat lucrări ca cea referi
toare la aşezarea getică de la Tinosul, semnată de arheo
logii Ecaterina Dunăreanu-Vulpe şi Radu Vulpe; "Pro
blema castrelor romane de la Mălăieşti, Drajna de Sus 
.şi Pietroasa" a arheologului Grigore Florescu; "Infil
trarea boierilor între moşneni . . . .  " de praf. C .M. Rîpeanu 
şi altele, care aruncă o lumină nouă şi puternică asu
pra trecutului acestui judeţ. 

Ne aflăm acum în faţa unui bogat material care 
va alcătui un nou volum, a cărui apariţie sperăm că 
va contribui la lărgirea cunoştinţelor asupra istoriei 
judeţului. 

1 n cuprinsul acestuia sînt incluse studii de cea 
mai mare importanţă pentru ştiinţă ca, spre exemplu, 
cel datorat dr. arheolog Maria Comşa, privitor la ceta
tea de la Slon - care atestă existenţa unor feudali în 
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sec. IX -X , ceea ce arată stadiul de dezvoltare socială 
in acea epocă, şi studiul arheologului Fl. M ogoşanu, 
în care sînt expuse rezultatele săpăturilor arheologice 
de la Lapoş, prima aşezare în aer liber din ţara noastră. 

Şi celelalte lucrări sînt interesante şi vor spori patri
moniul cultural al judeţului Prahova. 

M. G. VULPESCU 
Preşedintele Comitetului judeţean 

pentru cultură şi artă. 
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P ALEOLITICUL ŞI EPIPALEOLITICUL DE LA LAPOŞ 
FLOREA MOGOŞANU 

În urma unei ses1zan făcute de către pedologul Mircea Spirescu de la 
Institutul de geologie-geografie, regretatul profesor C.S. Nicolăescu-Plopşor 
şi N.I. Simache, directorul Muzeului de istorie al judeţului Prahova, au făcut 
în vara anului 1958 o cercetare de teren la Lapoş, la locul numit Poiana Roman, 
unde au fost descoperite, la suprafaţa solului, foarte multe aşchii de silex 
cu urme evidente de prelucrare. Drept urmare, începînd cu vara anului 1959 
au fost organizate mai multe campanii de săpături de către Institutul de 
arheologie în colaborare cu Muzeul de istorie din Ploieşti. Încă din prima 
campanie a fost stabilită prezenţa unui mare atelier de prelucrare a silexului 
a cărui activitate s-a desfăşurat, cu o scurtă întrerupere, de la sfîrşitul paleo
liticului superior pînă la începutul neoliticului. Locuirea îndelungată de la 
Lapoş este justificată nu numai prin depozitele mari de silex - care rămîn 
fără îndoială motivul principal - ci şi prin condiţiile optime biogeografice 
pe care le aveau aceste locuri : poziţia dominantă a acestei poieni, izvoare 
cu apă dulce în cuprinsul aşezării, depozite de sare etc. 

Din punct de vedere geografic ne aflăm la circa 20 km nord de Mizil, 
într-o regiune de dealuri puternic împădurite. Punctul Poiana Roman se 
află la sud de comuna Lapoş şi este situat pe platfonna ondulată a unui deal, 
pe dreapta pîrîului Nişcov (Pîrîul Sării) , cu o înălţime de 80 metri faţă de 
firul apei şi cu o altitudine absolută de 340 m. 

Săpăturile arheologice efectuate în timpul celor 5 campanii ( 1959-1963 
şi 1966) au cuprins o suprafaţă de cea. 1200 m2, secţiunile fiind adîncite uneori 
numai pînă la 0,50 m, alteori pînă la 1 m. Pentru obţinerea unei stratigrafii 
mai complete a depunerilor geologice, s-au făcut şi unele sondaje pînă la 
1 ,  70 m adîncime. 

Din punct de vedere geologic1, ne aflăm pe Tortonian, formaţiune în 
care se întîlnesc iviri de sare. Materialul precuaternar s-a solificat sub pădure, 
în urma unui îndelungat proces, în oarecare măsură pseudogleizat, ajungînd 
pînă la stadiul de sol brun podzolit. Nu se exclude posibilitatea aporturilor 
eoliene sincrone cu procesul de solificare (produs în cuaternar) . Pădurea, 
care se pare că a fost prezentă atît în perioadele glaciare cît şi în post-glaciar, 
a favorizat depunerile eoliene nu prea intense, dar continui. Cînd pădurea 
a fost înlăturată, situaţie care se menţine şi în prezent în această poiană, 

1) Consideraţiile gcologicc aparţin pedologului :M. Spirescu. Vezi: Florea Mogoşanu. 
Şantierul de la Lapoş (Anexă), în Materiale Ylii, 1962, p. 150. 
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echilibrul dintre eroziune şi depunere a înclinat în favoarea netă a eroziunii 
(şiroire şi mai ales deflaţie). Aşa se explică faptul că materialele arheologice 
paleolitice aflate pînă la adîncimea de 0 ,50 m apar aglomerate şi la suprafaţa 
solului. 

În ceea ce priveşte ultimele depuneri, scoase la iveală în sondajele efec
tuate de noi, au următorul profil (de sus în jos) : 

1 - stratul superficial de humus vegetal, gros de 2-4 cm ; 2 - stra
tul cenuşiu gălbui, gros de 10 -15 cm ; 3 - stratul gălbui albicios pulve
rulent (un loess degradat supus în permanenţă acţiunii apelor de �iroire 
�i deflaţiei) , gros de 18-20 cm ; 4 - stratul brun închis (se desface în bucăţi 
poligonale) , gros de 50 -65 cm ; 5 - stratul brun roşcat, din ce în ce mai 
deschis către bază, gros de 70-80 cm. 

Înainte de a trece la prezentarea materialelor descoperite trebuie să 
facem precizarea că de-a lungul celor 5 campanii de săpături, an de an, au 
fost descoperite elemente şi situaţii stratigrafice noi. Astfel, cele mai vechi 
dovezi de locuire de la Lapoş au fost scoase la iveală abia în 1963 , cînd, în 
urma unor sondaje executate în marginea de est a platformei, au fost desco
perite cea. 250 de piese de silex la o adîncime cuprinsă între 0 ,85----0 ,65 m, 
în depunerea brun roşcată. Este vorba de un mic atelier care ocupă o supra
faţă restrînsă, aparţinînd paleoliticului superior. Pînă în stadiul actual al 
cercetărilor, acest mic atelier reprezintă cea mai veche etapă în exploatarea 
silexului de la Lapoş. Ca şi în straturile superioare, numărul cel mai mare 
de piese îl formează aşchiile cu forme neregulate şi bucăţile groase de silex 
cioplite la întîmplare. Numai 15 piese au forma unor unelte, dintre care 4 
reprezintă un aport străin în ceea ce priveşte tehnica şi materia primă. Unel
tele din silex local au fost executate în tehnica caracteristică aurignacianului 
timpuriu, cînd, alături de unele elemente noi, persistă într-o mare măsură 
elemente de tehnică veche levalloazo-musteriană. Astfel, nucleele sînt masive, 
lungi, cu două planuri de lovire, care păstrează de jur împrejur sau parţial 
negativele unor aşchii şi lame de dimensiuni mari. Aşchiile tipice, parţial 
retuşate sau cu urme vizibile de întrebuinţare, păstrează bulbi de percuţie 
proeminenţi şi planuri de lovire care formează cu linia de desprindere unghiuri 
largi, iar unele aşchii au chiar planuri faţetate. Lamele sînt late, cu laturile 
de multe ori neparalele, în puţine cazuri însă găsim şi lame tipice desprinse 
cu grija îngăduită de roca locală . Dintre uneltele tipice descoperite în acest 
strat, menţionăm un gratoar înalt, mai multe gratoare pe aşchii mici cu par
tea activă convexă si un burin median diedric. Ceea ce a însemnat însă o 
noutate pentru aşeza'rea de la Lapoş este apariţia în acest strat a unor unelte 
aparţinînd gravetianului oriental. Au fost descoperite două fragmente de 
vîrfuri gravet, un fragment de lamă a bord abattu şi un gratoar mic pc capăt 
de lamă scurtă. Prezenţa acestor unelte în stratul inferior de la Lapoş are 
o dublă importanţă : în primul rînd ele atestă fără îndoială, pentru prima 
dată în Muntenia, prezenţa unor influenţe nord-estice gravetiene tîrzii şi 
apoi asigură acestui strat, în care abundă elementele vechi caracteristice 
paleoliticului superior de început, o datare mult mai apropiată de sfîr�itul 
paleoliticului . 

Un alt strat de cultură se găseşte cuprins între adîncimile de 0 ,50-0 ,25 m 
şi este situat în depunerile roşcat gălbui şi la baza celor galben prăfoase. 
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Fig. 1 - Lapoş. Poiana Roman văzută din satul Valea Unghiului (sus); Poiana Roman 
văzută de sus (în partea de jos a pag.) 
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Începînd cu acest strat, aria de locuire se extinde pe cîteva ha ; numărul 
pieselor descoperite este de-a dreptul impresionant ; în unele careuri se con
centrează cîte 200-300 piese pe m2• În acest nivel, silexul local este folosit 
în exclusivitate ; lipsesc rocile şi uneltele străine. Ca şi în stratul inferior, 
predomină aşchiile şi spărturile atipice. Tehnica prelucrării silexului se men
ţine rudimentară. Multe din uneltele obţinute nu sînt supuse unor prelucrări 
secundare. Aşchiile mari cu marginile tăioase sînt retuşate sumar şi neuni
form pentru a fi folosite ca racloare. Multe din aceste aşchii nu sînt nici măcar 
retuşate, ci au fost folosite intens în starea lor iniţială. Nucleele rămîn la 
.aceeaşi formă masivă cu două planuri de lovire. Apar însă foarte mulţi bul
gări polimorfi cu desprinderi dezordonate. Dintre uneltele tipice lucrate cu 
mai multă atenţie, se înscriu cunoscutele gealăie (rabots) nucleiforme, atît 
.de caracteristice aşezării de la Lapoş. Ele sînt lucrate pe nuclee cu forme 
mai regulate, cu un plan de lovire foarte oblic, făcut anume a uşura folosi
rea unei margini a nucleului ca gealău. Inventarul uneltelor aşchiare şi nuclei
forme care prezintă caracterul dominant al aşezării de la Lapoş este com
pletat de o serie de unelte simple, noi, cărora cu greu le putem găsi originile 
în culturile paleolitice. Astfel, apar unele aşchii de formă mai mult sau mai 
puţin trapezoidală, care au la un capăt o desprindere ce face ca piesa să capete 
un tăiş uneori retuşat. Acest procedeu tehnic observat şi la gealăile nuclei
forme se apropie în oarecare măsură de tehnica prelucrării tranchetelor. De 
.asemenea demne de menţionat sînt acele unelte simple lucrate pe aşchii groase 
sau bulgări de silex care au doar un capăt retuşat abrupt pe toată înălţimea 
piesei prin desprinderi grosolane. Foarte interesante ni se par anumite aşchii 
în formă de vîrfuri triunghiulare ; prezenţa unui pic nucleiform ne îngăduie 
să le atribuim aceeaşi întrebuinţare. În sfîrşit, în ultimele două campanii 
inventarul uneltelor s-a îmbogăţit cu noi burine şi noi gratoare înalte şi mai 
ales cu multe gratoare lucrate pe lamă sau pe aşchii, caracteristice aurigna
cianului. Burinele sînt lucrate tot pe aşchii mari şi sînt reprezentate din punc
tul de vedere al formei de tipul «busque>>, mediane diedrice şi de unghi. Gra
toarele înalte au fost făurite pe aşchii cu partea netedă plană şi cu partea 
dorsală bombată, partea activă fiind pregătită prin detaşări de lamele mici, 
înguste, dispuse oblic. 

Un alt strat de cultură care suprapune direct pe cel inferior este cuprins 
între 0,25 m şi suprafaţa solului. Delimitarea acestui strat ne-a fost impusă 
de prezenţa unor purtători de unelte noi, care au influienţat într-o oarecare 
măsură exploatarea silexului de la Lapoş. 

Încă din primele campanii de săpături s-a stabilit prezenţa unui neo
litic timpuriu, căreia i-am atribuit şi cele cîteva piese tardenoisiene desco
perite pînă atunci. În ultimele campanii am aflat însă centrul aşezării tar
denoisiene, ajungînd la concluzia că viaţa acestor două aşezări s-a desfăşurat 
independent, dar paralel cu activitatea - nu mai puţin intensă - de pre
lucrarea silexului local. O altă caracteristică a acestui strat o constituie fap
tul că se dezvoltă într-o oarecare măsură industria de lame mici, se folosesc 
mult mai intens bolovanii de rîu şi se constată o tendinţă de micşorare a unel
telor. Trebuie să menţionăm însă că persistă aceeaşi tehnică rudimentară 
şi că adeseori apar exemplare robuste aidoma cu cele din nivelul inferior . 
Totuşi, în acest strat apar foarte multe lame şi aşchii retuşate şi numărul 
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Fig. 2. Lapoş (unelte de silex): 1 - gratoar carenat; 2 - burin ((busque)); 3- ră7uitor; 
4 -- aşchie folosită ca răzuitor. 
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gratoarelor pe capăt de lamă creşte considerabil. Trecînd la inventarul unel
telor tardenoisiene, trebuie să arătăm din capul locului că el se deosebeşte 
fundamental de cel caracteristic aşezării de la Lapoş. Este vorba fără îndoială 
- ca şi în cazul neoliticului - de prezenţa unor populaţii străine care aduc 
forme noi de unelte. Între uneltele tardenoisiene menţionăm 12 exemplare 
de trapeze tipice, 20 gratoare microlitice, burine pe lame mici cu trunchiuri 
retuşate şi din nou 2 vîrfuri gravetiene. Trapezele sînt lucrate cu multă grijă 
pe lame fine, iar unele din ele prezintă pe baza mică o scobitură retuşată şi 
se aseamănă cu unele exemplare descoperite în nord-estul ţării la Ripiceni2• 
Gratoarele microlitice dovedesc o tehnică avansată în obtinerea unor retuse 
fine şi uniforme. Burinele şi vîrfurile gravetiene sînt car�cteristice graveti�
nului din nord-estul ţării noastre ; iată deci o revenire a acestor elemente 
la Lapoş, de data aceasta în contextul tardenoisian . Prezenţa elementelor 
gravetiene, precum şi asemănarea trapezelor de la Lapoş cu cele din nord-estul 
ţării, ne îngăduie să stabilim atît originea tardenoisianului de la Lapoş cît 
şi direcţia de pătrundere a acestuia. 

Aşezarea neolitică ocupă o suprafaţă restrînsă, situată pe locul cel mai 
înalt al aşezării, care a oferit mai multe fragmente ceramice atipice, lucrate 
dintr-o pastă grosolană de culoare cenuşie şi puternic corodate, precum şi 
cîteva topoare mici, plate, şlefuite. 

Aceste descoperiri de la Lapoş - prezentate într-o formă cu totul sumară 
- au o dublă importanţă : în primul rînd ele constituie cele mai vechi dovezi 
de locuire din partea de nord-est a Munteniei şi în al doilea rînd, alături de 
aşezarea de la Malu Roşu (Giurgiu)S, reprezintă singurele a�ezări, al căror 
material, foarte bogat şi foarte variat, a fost descoperit într-o situaţie stra
tigrafică clară şi precisă . În rest, toate celelalte descoperiri paleoliticc făcute 
pînă acum reprezintă rodul unor cercetări de suprafaţă, aflate deci în poziţie 
secundară, puţine la număr şi neconcludente. Facem însă abstracţie de des
coperirile aparţinînd paleoliticului inferior din vestul Munteniei, deoarece 
problema stratigrafiei acestor urme străvechi este cu mult mai complicată. 
ea referindu-se la o situaţie geologică foarte veche care a suferit în decursul 
mileniilor multe transformări. 

Într-o astfel de situaţie, descoperirile de la Lapoş prezintă interes nu 
numai pentru înţelegerea paleoliticului local ci al întregii zone cuprinse între 
Carpaţi şi Dunăre. Facem această afirmaţie deoarece aşezarea de la Lapo;; 
cît şi cea de la }lalu Roşu (Giurgiu) , la care se adaogă şi cele cîteva descope
riri întîmplătoare, au caractere comune, reprezentînd o cultură mai mult 
sau mai puţin unitară şi anume un aurignacian întîrziat. Nu ne sînt încă 
suficient de clare împrejurările în care aurignacianul, o cultură caracteristică 
etapelor timpurii ale paleoliticului superior, a supravieţuit în această parte 
a ţării pînă în pragul holocenului. Sîntem însă în situaţia să constatăm că 
atît în Muntenia cît şi în Oltenia (prin aşezarea de la Vădastra) paleoliticul 

2) Al. Păuncscu, Sur la succesion des habitants paleolithiques et postpateolithiques de Ri
piceni-Izvor, în Dacia (N.S.), IX, 1965, p. 28. 

3) C.S. Nicolăescu-Plopşor, Eug. Comşa, Gh. Rădulescu şi M. Ionescu, Paleoliticul de la 
Giurgiu, în SCIV, VII, 1966, 3-4, p. 223-233 ; Al. Păuncscu, Gh. Rădulescu şi :\1. Ionescu. 
Săpăturile în împrejurimile oraşului Giurgiu, in Materiale, VIII, 1962, p. 127-132. 
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Fig. 3. Lapoş (unelte de silex); 1 - răzuitor-gealău: 2 -lamă aurignaciană 
retuşată; 3- topor primitiv; 4,5 - gratoare nucleiforme; 6 - gratoare 

microlitice tardenoisiene; 7 - gratoar-burin tardenoisian. 
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superior este reprezentat printr-o singură cultură şi aceasta în ciuda faptului 
-că în regiunile de nord ale ţării avem de-a face cu culturi diverse, care mar
chează diferitele etape de dezvoltare ale paleoliticului superior. Există -
-după părerea noastră- o singură explicaţie în sensul că în timp ce aşezările 
-din nordul ţării intră în zona periglaciară, zonă care a cunoscut un ritm viu 
.de dezvoltare datorită vehiculării diverselor culturi ai căror purtători erau 
atraşi de "mirajul" calotei glaciare, regiunile sudice ale ţării noastre (J-lun
tenia, Oltenia şi chiar Banatul) se găseau într-o oarecare izolare, mai ales 
dacă tinem seama că erau îndepărtate si de o altă zonă activă, si anume zona 
africa�o-mediteraneană. Dacă aşa st�u lucrurile, putem mai uşor explica 
puţinătatea aşezărilor paleolitice şi mai ales de ce este prezent numai aurig
nacianul. Se ştie că această cultură, reprezentată prin diverse forme regio
nale, acoperă cel mai mare spaţiu al lumii preistorice. Aşadar, putem admite 
că anumite grupuri umane purtătoare ale acestei culturi să se fi retras în regi
uni izolate, într-un moment cînd anumite zone ocupate de ele pînă atunci 
să fi fost solicitate de alte comunităţi care, după inventarul uneltelor, păreau 
mult mai bine înarmate, mult mai puternice (de exemplu gravetianul din nord
estul ţării noastre şi din centrul Europei) . În acest sens Banatul ne poate 
-da o oarecare lămurire cu privire la acest fenomen4• Şi aici au fost descoperite 
mai multe aşezări paleolitice aparţinînd aurignacianului. Spre deosebire însă 
-de Muntenia şi Oltenia, în Banat au fost descoperite mai multe etape de dez
voltare ale acestei culturi. Trebuie însă să facem precizarea că numai cea 
mai veche etapă (începutul inerstadiului W I I-W III) comportă un inventar 
-caracteristic în întregime aurignacianului tipic, celelalte etape mai noi, cu 
toate că păstrează ca fosile directoare elemente caracteristice aurignacia
nului, utilajul lor devine din ce în ce mai sărac, mai rudimentar. Pentru 
această regiune s-a emis ipoteza că aurignacianul de origine central-euro
peană, izolîndu-se în această parte a ţării, dată fiind poziţia geografică a 
Banatului, a continuat să se dezvolte lent, degenerînd treptat spre forme mai 
puţin tipice, mai puţin îngrijite. Un fapt deosebit de important trebuie de ase
menea semnalat şi anume că aurignacianul bănăţean de la Româneşti-Dum
brăviţa cunoaşte o etapă tîrzie caracterizată numai prin ateliere de prelu
-crarea silexului, asemănătoare din toate punctele de vedere cu cele de la 
Lapoş şi Malu Roşu. Au în general aceeaşi poziţie stratigrafică şi aceeaşi ma
nieră de prelucrarea silexului în care uneltele sînt pregătite sumar, punîndu-se 
accentul mai mult pe valoarea lor funcţională şi mai puţin pe formă. 

În ceea ce priveşte descoperirea de la Lapoş, rămînem la ipotezele emise 
-cu cîţiva ani în urmă5, potrivit cărora aici avem de-a face cu un aurignacian 
întîrziat pe baza căruia s-a dezvoltat un epipaleolitic (campignian) care repre
zintă dovada unor eforturi umane de a se adapta noilor condiţii bio-climatice 
-din postglaciar. 

4) C.S. Nicolăescu-Plopşor şi I. Stratan , Săpăturile de la Tincova, in Matcrialr, VII, 
p. 29 - 32; FI. ::\1ogoşanu şi 1. Stratan , Noi descoperiri paleolilice în Banal, in SCIV, 1 7, 1966, 
2,  p. 335-344. 

5) FI. Mogoşanu, Şantierul de la Lapoş, in Materiale, VII, 1962, p. 145-15 1 ;  F1orea Mo
_goşanu şi M. Bitiri, Asupra prezenţei campignianului in România, in SCIV, XII, 1962, p. 
215 - 226; Florca :vlogoşanu, Probleme noi în aşezarea de la Lapoş, in SC!V, X\", 1965, :J, 
p. 337-350. 

www.cimec.ro



REGIUNILE DIN SUD-ESTUL DACIEI ÎN PRIMA JUMĂTATE. 
A MILENIULUI 1 E. N., ÎN LUMINA CERCETĂRILOR 

DE LA TÎRGŞOR 
GH. DIACONU 

În ultima vreme, în arheologia românească, problema continuităţii în. 
secolele I-V e.n. a fost abordată pe mai multe căi. 

În primul rind a fost necesar a se determina din punct de vedere al cul
turii materiale şi apoi a se circumscrie în teren zonele ocupate de către tri
burile geto-dace rămase în afara teritoriului Daciei romane. Paralel cu aceasta 
se impunea cercetarea raporturilor geto-dacilor cu populaţiile în migraţie 
care au pătruns în răsăritul şi sudul Daciei. În sfîrşit, pentru a contribui la 
lămurirea problemei pe care ne propunem să o dezbatem, se simţea nevoia 
de a determina momentele în care o serie de elemente de cultură materială 
şi spirituală romane au dăinuit sau au pătruns înspre aceste teritorii, fie din. 
Dacia, fie din Moesia şi Scythia Minor. 

* * * 
Cercetarea arheologică românească din ultimii 20 de ani a reuşit - în 

mare măsură - să răspundă unora din problemele ridicate mai sus. Este 
locul să precizăm că cercetările din staţiunea arheologică Tîrgşorul Vechi .. 
executate de către Academia R.S.R, în colaborare cu Muzeul de istorie al 
judeţului Prahova, timp de mai bine de un deceniu şi-au adus din plin contri
buţia în problema continuităţii elementului autohton în regiunea colinară 
a Munteniei. De altfel, aşa se explică faptul că unul din obiectivele principale 
ale şantierului arheologic Tîrgşor l-a constituit în permanenţă preocuparea 
de a contribui la procesul reconstituirii istoriei regiunilor din nordul Munte
niei, din perioada de după cucerirea Dacici de către romanii . 

Se ştie că pentru regiunea de şes a Munteniei izvoarele scrise şi cele de 
ordin arheologic cad de acord asupra faptului că aproximativ la jumătatea 
secolului I e.n. o parte din populaţia geto-dacică a fost dislocată din regiu
nile de baştină datorită puterii romane. Cît priveşte zona deluroasă a Daciei 
extracarpatice pot fi aduse mărturii că o serie de aşezări geto-dacice au dăi-· 
nuit pînă la pătrpnderea romanilor2• O asemenea aşezare a fost descoperită 

1 Pentru perioada anterioară, Istoria României, voi. 1, p. 255 şi urm. 
3 Gh. Ştefan, Le camp romain de Drajna de Sus (departement de Prahova), in Dacia, 

XI-XII, 1945-1947, p. 1 15-147. 
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la Tîrgşor încă din anul 19563• În cuprinsul acesteia apare o ceramică de 
vădită factură geto-dacică, necontaminată de elemente culturale romane4. 
Dar prezenţa geto-dacilor poate fi dovedită la Tîrgşor şi în cursul secolului 1 
.şi începutul secolului I I  e .n. ,  în cuprinsul unor complexe romane asupra cărora 
vom reveni. O atare situaţie, reflectînd convieţuirea daca-romană, fusese sur
prinsă mai de mult la Drajna de sus, j ud. Prahova5. 

La Tîrgşor sînt în curs de cercetare termele romane aparţinînd unei uni
tăţi militare, ale cărei stampile imprimate pe cărămizi indică Leg. XI C.P.F.6• 
În cuprinsul acestor terme şi într-o serie de alte complexe romane datînd 
.din sec. I-II e.n. au fost descoperite materiale geto-dacice, ceea ce duce 
la presupunerea că populaţia băştinaşă, indiferent de raporturile în care se 
găsea faţă de romani, a convieţuit cu aceştia cel puţin pînă în secolul al 
II-lea e.n. 

Sprijinindu-ne pe cercetările de la Drajna şi cele recente de la Tîrgşor , 
putem afirma că pentru zona de nord a Munteniei a fost identificat un nivel 
arheologic geto-dacic. După cum s-a mai arătat acesta poate fi prelungit 
pînă în primele decade ale sec. II e .n . ,  cînd linia de castre din nord-nord-vestul 
Munteniei, printre care şi Tîrgşorul, alături de Drajna şi Mălăieşti, este pără
.sită de romani7. Aceeaşi situaţie este valabilă, se pare, şi pentru teritoriul 
Moldovei, unde - cel puţin - unele aşezări de tip Poiana încetează cam în 
aceeaşi vreme8• 

Dacă aceasta pare a fi realitatea pentru zona subcarpatică munteană 
.şi pentru regiunea de sud-vest şi mijloc a Moldovei, trebuie să recunoaştem 
-că pentru regiunea de sud şi de est a Munteniei şi cea de sud şi răsărit a 
Moldovei arheologia rămâne încă datoare identificării orizontului cultural 
geto-dacic din secolele 1-11 e.n. 9• Fireşte, faptul s-ar putea datora unei 
simple întîmplări. Ne grăbim să adăugăm însă că în teritoriile amintite mai 
sus au fost descoperite, în ultima vreme, cele mai timpurii monumente sar
matice, întărind înadins izvoarele antice care menţionează pentru o vreme 
destul de timpurie atari populaţii în regiunea Dunării de jos10. De altfel, 
·descoperirile sarmatice timpurii din Câmpia munteană şi din răsăritul şi sudul 
Moldovei ne obligă să renunţăm la formulări mai vechi, conform cărora sar
maţii menţionaţi în izvoarele scrise ar fi atins destul de devreme regiunile 
noastre cu prilejul unor raiduri pornite de pe baze situate undeva în nordul 
pontic, dar că ei nu s-au aşezat aici decît ceva mai tîrziu11 . 

a Materiale, V. p. 621 şi 624. 
4 Gh. Diaconu, Tîrgşor-necropola din secolele III - I V e.u., Bucureşti 1965, p. 1 19 (in 

-continuare se va cita , .Tîrgşor"). 
5 Gh. Ştefan, op . cit. 
6 Materiale, V, p. 623, fig. 5 ;  .. Tîrgşor", pl . VI . 
7 Istoria României, I, p. 447 şi urm .  
s Radu Vulpe, L a  civilisation dace et ses problemes a l a  lumiere des dernieres fouilles de 

Poiana, en Basses-Moldavie, în Dacia, N.S. I, 1957, p. 1 43-164. 
o Este vorba de nivelul posterior aşezărilor de tip Zimnicea, Tinosul, Popeşti în Munte

nia şi celor de tip Poiana din Moldova. 
10 Istoria României, I, p. 67 1-680, unde este dată şi o bibliografie selectată ; pentru pre

zenţa mai timpurie a sarmaţilor în Muntenia, v. şi A. Ălfoldi, Die Roxolanen in der Walachei, 
în Bericht iiber den VI internationale Kongres fur Arcltiiologie, Berlin, 1940, p. 528-538. 

11 Istoria României, I, p. 673-675. 
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Este locul să arătăm că descoperirile de lîngă oraşul Olteniţa, cele de la 
Vaslui si Probota si altele similare, ne determină să admitem din ce în ce mai 
stăruit�r. că prim�le cete de sarmaţi au pătruns în teritoriile extracarpatice 
ale Daciei chiar la începutul secolului al I I -lea e.n.12 

S-a arătat mai sus că pentru teritoriile despre care este vorba nu poate 
fi dovedit pe cale arheologică un orizont cultural databil în secolul al li-lea 
e.n. , exceptînd zona de nord a Munteniei, aşa cum o arată săpăturile de la 
Tîrgşor şi Drajna. În legătură cu aceasta trebuie făcută şi remarca potrivit 
căreia unii cercetători încearcă să dovedească o prezenţă geto-dacică pentru 
finele secolului al II-lea e.n. şi aceasta pe baza descoperirilor de la Lutărie
Dărmăneşti în Moldova, şi cele de la }1ătăsaru în Muntenia13. 

În ceea ce priveşte secolul al I I I-lea e.n. observăm o puternică revenire 
geto-dacică, materializată în teren prin aşezările şi necropolele dacilor liberi 
din }1untenia - purtătorii culturii Chilia-Tîrgşor14 - pe de o parte şi car
pilor din Moldova, purtătorii culturii Poieneşti-Vîrtişcoi pe de altă parte1s. 

În cursul secolului al I I I-lea e.n. constatăm influenţe culturale reciproce 
între dacii liberi şi sarmaţi în Muntenia (cercetările de la Tîrgşor)16, precum 
şi între aceştia din urmă şi carpi în Moldova (cercetările de la Poieneşti şi 
Gabara)l7 • Pe de altă parte o serie de date arheologice ne permit şi întreză
rim că între sarmaţi şi populaţia băştinaşă au existat şi relaţii de neînţele
gere18 .  Observaţiile făcute la Tîrgşor ne îndreptăţesc să afirmăm că în a doua 
jumătate a secolului al I II-lea e.n. şi la finele acestuia, sarmaţii erau în mino
ritate sub toate raporturile faţă de dacii liberi şi aceasta s-a datorat în mare 
măsură organizării sociale şi a modului de viaţă al sarmaţilor, caracterizat 
printr-un nomadism secular. 

12 În necropola de la Prohota cercetată de Em. Zaharia �i N. Zaharia au fost identificate 
mocminte sarmatice care, potrivit inventarului, pot fi datate în secolul al II-lea e.n.; un mor
mînt timpuriu a fost descoperit la Vaslui ;  v. Al. Andronic, Un mormînt sarmatic descoperit 
la Vaslui, în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 347-358. 

Pentru ).'luntenia avem documentate cele mai timpurii morminte sarmatice în preajma 
oraşului Olteniţa ; v. Sebastian Morintz şi Barbu Ionescu în Cercetări arheologice în împreju
rimile oraşului Olteniţa (1958-1968) în SCIV, 19, 1968, 1, p. III şi 1 25.  

13 Potrivit descoperirilor de la Lutărie-Dărmăneşti şi  a altora inedite, 1.  loniţă su5ţine o 
atare părere ; pe baza descoperirilor de la Mătăsaru, Gh. Bichir anunţă că a identificat un nivel 
mai timpuriu, databil la finele secolului al II-lea e.n.  

14  Sebastian Morintz, Săpăturile de la Chilia, în Materiale VII,  p. 441-447 ; idem, HOBbiK 
o6nHK .naxHHCKOH xynbTYPbl B pHMCKYIO Jnoxy (oTKpbiTbl B KHnHH P. H. lie.u.a o6n. llHTeWTb) 
în Dacia , N. S.V, 1961 ,  p. 395 şi urm.; pentru aspectul Tîrgşor, v. Tîrgşor, op. cit., necropola 
de incineraţie din secolele I II-IV e .n . ; pentru aspectul Militari, v. Vlad Zirra şi Gh. Cazimir, 
Unele rezultate ale săpături/ar arheologice de pe ,.Cîmpul Boja'"-1\1'ilitari, în Cercetări arheologice 
în Bucureşti, voi. I, p. 49-75. 

15 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949 în Materiale, 1, 1953, p. 213-506 ; 
v. şi Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din Moldova şi re
laţiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, XII, 1961, 2. 253-371 .  

16 În aşezarea dacilor liberi, situată î n  dreapta iazului Leaota a u  fost descoperite frag
mente de oglinzi sarrnatice şi numeroase fibule cu arcul în forma l iterei "D". 

17 Radu Vulpe, Poieneşti, op. cit. şi Iulian Antonescu, Săpăturile arheologice de la Gabara 
in Materiale, VII, p. 52, fig. 4 .  

18 Gh. Diaconu, Despre sarmaţi l a  Dunărea d e  jos î n  lumina cercetărilor d e  l a  Tîrgşor, 
in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 340-341. 
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Trebuie de asemenea consemnată observaţia ca m pofida vitregiilor 
vremurilor, ambele populaţii şi-au păstrat individualitatea etnică, manifes
tînd un evident conservatorism în ocupaţii şi obiceiuri. 

Pentru a înţelege mai temeinic rolul şi contribuţia diferitelor ramuri 
de daci liberi din teritoriile extracarpatice în procesul continuităţii, vom 
stărui puţin asupra carpilor1 9 .  

Referindu-ne la dacii liberi din Moldova-carpii-putcm menţiona că pînă 
în prezent nu au putut fi determinate legăturile genetice dintre cultura aces
tora şi cea anterioară de tip Poiana20, aşa după cum poate fi stabilită legă
tura între grupurile de tip Piscul Crăsani-Tinosul, pe de o parte şi Tîrgşor
Drajna pe de altă parte pentru teritoriul Munteniei. 

În privinţa evoluţiei culturii carpice părerile cercetătorilor sînt împăr
ţite. Noi înclinăm să credem că triburile carpice coboară din regiunii� nord
nord-estice ale Daciei, poate ca un efect al loviturilor date consîngenilor lor, 
costobocii, de către populaţiile germanice. 

Dacă lucrurile s-au petrecut aşa, este posibil ca tribunle carpice să-şi 
fi însuşit undeva în nord, în contactul cu alte populaţii, o serie de obiecte, 
podoabe, păstrînd în schimb ceramica lor tradiţională, lucrată cu mîna 21• În 
ceea ce priveşte ceramica lucrată la roată se pare că aceştia au părăsit pe 
parcurs unele forme vechi de tradiţie Lipiţa, transpunînd în schimb în tehnica 
lor o serie de forme romane 22• Pe baza descoperirilor de pînă acum avem 
toate motivele să admitem că populaţia carpică nu a preluat de la romani 
ceramica provincială lucrată din pastă nisipoasă cu aspect zgrunţuros, cuno
scută şi sub denumirea de ceramică din "pastă ciment". De ce carpii nu au 
preluat o atare ceramică de peste Carpaţi sau din regiunea Dunării de jos 
(Dobrogea) sînt întrebări care-şi aşteaptă răspuns 23 

18 În cazul de faţă nu sînt luate în discuţie grupurile dacilor liberi din vest: Sîntana 
Arad- cercetări Egon Dorner, şi Medieşul Aurit- cercetâri T. Bader. 

20 Aşezările de tip Poiana încetează în ultimele decenii ale secolului 1 e.n. Chiar dacă 
admitem că cele mai timpurii monumente carpice pot fi datate în cursul secolului al II-lea 
e.n., râmîne de completat un gol de aproximativ un secol între cele două orizonturi culturale. 

21 C<..rpii preiau, undeva în nord, în contactul cu populaţiile germanice, unele obiecte şi 
podoabe, ca de pildâ: folosirea pandantivelor din fier, in formă de căldăruşâ; pandanti\·ii fili
gran aţi din argint, care sint la origine un produs roman, dar se gâsesc in număr mare la popula
ţiile germanice pătrunse pe drumul chihlimbarului (v. antichităţile de pe Vistula mijlocie 
şi inferioară); însuşi tipul de fi bulă carpic, deşi de origină roman, este caracteristic regiunilor 
nordice; de asemenea, numai în nord puteau prelua carpii şi obiceiul de a purta cite două fibule 
(v. descoperirile de la Poieneşti); obiceiul arderii secundare a vaselor in ruguri, identificat in 
cîteva cazuri de J. Ioniţă in necropola carpică de la Văleni-Roman, trebuie pus in legăturâ 
cu contactul dintre carpi şi purtătorii culturii Pşevorsk; in ceea ce priveşte locuirea mai tim
purie şi vremelnică a carpilor în regiunile mai nordice ale Daciei v. şi problema mârgelelor de 
calcedonie preluate de către carpi de la iazigi. v. Sebastian Morintz, în Dacia, N. S. , V, p. 
451 şi urm. 

22 Este vorba de ceramica arsă hf roşu, din pastă finâ, caracteristică complexelor car
pice. O asemenea categoric ceramică nu este documentată in cultura Lipiţa-Poiana. 

23 Lipsa ceramicii cenuşii zgrunţuroase din cuprinsul monumentelor carpice poate fi 
folosită ca argument în favoarea ipotezei noastre. După cum se ştie dacii liberi din Muntenia 
se aflau în cursul secolului al III-lea e.n. într-un stadiu avansat de romanizare dacă ţinem sea
ma că în aşezârile lor ceramica zgrunţuroasâ-romanâ apare in proporţie de 50-60% (cazul 
aşezârii de la Tirgşor). Acelaşi lucru se poate spune şi despre dacii liberi din vestul şi nord
vestul Daciei (Crişana) unde o atare ceramică este documentată bogat; v. S. Dumitraşcu şi 
T. Bader în" Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul A urit, 1967, p. 35. Faptul că purt:Horii eul-
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Contemporani cu carpii în Muntenia sînt dacii liberi identificaţi în săpă
turile de la Chilia 24, Tîrgşor 26, Mătăsaru, 28, Militari 27, Dulceanca 28 etc. 

Spre deosebire de carpi, a căror cultură este atît de unitară încît cu 
greu pot fi reperate particularităţile zonale, dacii liberi din Muntenia pot 
fi grupaţi în două aspecte, în cuprinsul cărora constatăm influenţe culturale 
mai mult sau mai puţin pronunţate, exercitate de către populaţiile cu care 
au venit în contact. În legătură cu cele de mai sus, trebuie arătat că în aspec
tul vestic şi nordic al culturii dacilor liberi din Muntenia constatăm mai multe 
elemente romane 29• În schimb, în aspectul sud-estic se face mai simţită 
influenţa sarmatică . Ţinem să precizăm că prin aceasta nu trebuie să se înţe
leagă nicidecum, că în cuprinsul acestui aspect cultural nu există elemente 
pătrunse direct dinspre sud. 

O altă deosebire este constituită de împrejurarea că a�ezările dacilor 
liberi din sudul şi răsăritul Munteniei încetează la finele secolului al III-lea. 
în timp ce, în regiunea colinară a Munteniei, aşezările aceleiaşi populaţii dăi
nuie pînă la începutul secolului al IV-lea e.n. , alături de acelea ale purtătorilor 
culturii Sîntana-Cerneahov. Mai mult decît atît. In lumina ultimelor descoperiri 
de la Tîrgşor se poate dovedi că în a doua jumătate a secolului al 111-lea e.n. 
şi spre sfîrşitul acestui secol, în zona subcarpatică munteană va pătrunde o 
populaţie nordică care, alături de dacii liberi şi de cemeahovieni, va dăinui 
în cursul secolului al IV-lea. 

Ramura nordică a dacilor din Muntenia, în ale cărei aşezări găsim în 
proporţie de 60-70% (cazul aşezării de la Tîrgşor) o ceramică provincial
romană din pastă zgrunţuroasă, transmite, după părerea noastră, purtăto
rilor culturii Sîntana-Cerneahov, această categorie ceramică 30 

Purtătorii culturii Sîntana-Cerneahov nu aveau cum prelua o atare cerami
că în nordul pontic de vreme ce ea apare în aceste părţi, de pildă la Olbia. 
deabia în nivelul de după distrugerea acestui oraş de către goţi. Aceeaşi situaţie 
este valabilă şi pentru oraşele din Crimeia. Ea nu a putut pătrunde nici din 
mediul costobocic sau din cel carpic şi cu atît mai mult din nordul îndepărtat 
unde categoria ceramicii din pastă zgrunţuroasă nu a fost folosită niciodată. 

Descoperirile arheologice de pînă acum, printre care cele de la Tîrgşor 
ocupă un loc însemnat, dovedesc că ceramica zgrunţuroasă, alături de 
alte elemente romanice, a pătruns în cultura dacilor liberi situaţi în nordul şi 
turii Lipiţa-Poiana şi mai tîrziu carpii nu cunosc o atare ceramică, nu poate fi pus pe seama 
unei atitudini refractare a acestora faţă de ceramica zgrunţuroa�ă romană care în treacăt fie 
spus, din punct de vedere utilitar este foarte apreciatll. Lipsa acestei specii ceramice din ariile 
culturilor menţionate mai sus poate fi explicată în alt chip şi anume: în timp ce unele centre 
ceramice din Dacia, de felul aceluia de la Cristeşti, produceau o asemenea ceramică, cultura 
Lipiţa-Poiana !şi încetase existenţa, iar carpii nu erau fixaţi încă in Moldova de mijloc sau mai 
exact nu se învecinan direct cu Dacia în secolele 1-11 e.n. 

:u Sebastian :\1orintz, �P· cit . 
25 Tîrgşor, op. cit. 
26 Cercetări inedite; informaţii Gh. Bichir. 
27 Vlad Zirra şi Gh. Cazimir, op. cit. 
28 Cercetări inedite; informaţii Suzana Dolinescu-Ferke. Autoarea săpăturilor observă 

extrem de numeroase legături între grupul Dulceanca, pe de o parte, şi Romula, pe de altă parte. 
28 Ne referim la tipurile de fibule variate, monede etc. documentate ln număr mare în 

cuprinsul aşezărilor din nord (Tirgşor) sau in cele din sud-vest (Dulceanca). 
80 Tirgşor, op. cit., v. şi Gh. Diaconu, Noi contribu/ii la cunoaşterea culturii Sîntana de 

Mureş-Cerneahov, în SCIV, 19, 1968, 3, p. 449. 
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vestul Munteniei, venind dinspre Dacia şi părţile nord-nord-estice ale Olte
niei. Din păcate, sistarea cercetării aşezărilor de tip Verbiţa ne lipseşte de 
posibilitatea de a stabili eventualele legături dintre aşezările dacilor liberi din 
Muntenia şi cele ale consîngenilor lor de peste Olt. 

Urmărind, în continuare, ideia continuităţii, trebuie făcută remarca potrivit 
căreia observaţiile stratigrafice făcute cu prilejul cercetării monumentelor 
din secolele I I I  şi IV e.n. din regiunea extracarpatică a Daciei, la care se 
adaugă �i analiza minuţioasă a inventarului, precum şi cercetarea riturilor 
de înmormîntare, dovedesc că între dacii liberi, pe de o parte, şi purtătorii 
culturii Cerneahov, pe de altă parte, au existat extrem de puţine legături 31. 

S-a amintit deja că majoritatea aşezărilor şi necropolelor din secolul 
al I I I-lea din Muntenia, dar mai ales cele din Moldova încetează la cumpăna 
dintre veacurile I I I  şi l V e.n. ,  dată care coincide de altfel cu ocuparea teritorii
lor Munteniei şi :.\loldovei de către purtătorii culturii Sîntana-Cerneahov 32 • 

Din cercetările de pînă acum rezultă că purtătorii culturii Sîntana
Cerneahov îşi îmbogăţesc în aceste părţi propria lor cultură cu elemente noi, 
iar din punct de vedere demografic îşi îngroaşe rîndurile prin încorporarea 
unor cete şi triburi de daci liberi 33• 

Nu este locul aici a dezbate problema raporturilor dintre purtătorii cul
turii Sîntana-Cerneahov şi romani în cursul secolului al IV-lea e.n. 34• Ceea 
ce s-a cîştigat pe cale arheologică constă în faptul că în aria vestică a culturii 
Sîntana-Cerneahov se resimte o influenţă romanică mai puternică. Arheologic 
se poate dovedi că o serie de vase de vădită factură romană, cazul ulciorului 
cu gura trilobată, nu depăşeşte ca arie de răspîndire linia Nistrului 35. Prin 
cercetarea arheologică românească (vezi şi descoperirile de la Tîrgşor,) s-a 
putut dovedi că în aria vestică a culturii mai sus amintite, sînt mai numeroase 
produsele romane, fie ele obiecte de uz comun, fie podoabe, fie tradiţii de ordin 
ritual 36• În Muntenia apar uneori amfore de genul celor de la Sucidava, cu in
scripţii pe torţi şi pe umeri, ceramică din pastă caolinată şi mai ales specia eera-

31 Tirgşor, op. cit. În măsura în care asemenea legături au exis•at , ele pot fi puse pe seama 
dacilor liberi din Muntenia. iar pentru perioada de început a culturii Cerneahov. pc aceea a 
purtătorilor culturii Lipiţa. Cultura Poicneşti îşi încetase <'xistenţa în perioada în care purtă
torii culturii Cerneahov-Sîntana au pătruns în :\foldova. În lq:;ătură cu aceasta este demnă 
de luat în consideraţie observaţia potrivit căreia, în cuprinsul antichităţilor de tip Sîntana
Cern.eahov din :\Ioldova centrală, teritoriu în care anterior se dezvoltase cultura carpică, este 
extrem de puţin numeroasă ccramica dacică lucrată cu mîna, de pildă : căţuia-afumătoare, vasul 
cu butoni, cel cu brîu alvcolar etc. În schimb, pc teritoriul Moldovei de mijloc şi de nord, spo
resc vasele de factură nordică, lucrate cu mîna. În sf!rşit, în Muntenia şi Transilvania de sud 
est ceramica gcto-dacică este bogat documentată în secolul al IV-lea e.n. Această ultimă ob
servaţie întăreşte concluzia potri�it căreia populaţia băştinaşă a convieţuit cu noii veniţi. 

32 (�h. Diaconu, Probleme ale culturii Sîntatza de l'.fureş-Cerneaf.ov pe teritOf'iul României, 
SCIV, XII, 196 1 .  2, p. 280 şi urm. • 

"3 Idem, Toinheimische und Wandervolker im 4 Jahrhundert u. Z. auf dem Gebiete Rumă-
11iens ( Tîrgşor- Gherăseni vm·iante), Dacia, N.S. Vlll, 1 964, p. 205 şi urm. 

�� O astfel de încercare a făcut :\L Comşa in Sondajul de la Smîrdan, SCIV, 17,  1966, 2, 
p.  383-398; idem, Zur Romanisieru'l'g der Gebiete nordlich der Vonau ( Muntenie11, Siid 1v1oldau) 
im 4. jh. u.Z. , Dacia, N.S.  IX ,  1965, p. 283-298. 

36 B. 'Vlitn•a şi C. Preda, Necropole din secolul al 1 V-lea e.11. in i'vluntenia, Bucureşti, 
1966, p. 148-149; Gh. Diaconu. F.inheimische, op. cit. , p. 203-204. 

as Tîrgşor, op. cit. 
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micii zgrunţuroase, arsă la roşu 37• Această specie lipseşte din aria estică şi nordică 
a culturii Cerneahov 38• Ceramica roşie zgrunţux:oasă de tradiţie şi factură 
romană a fost transmisă cerneahovienilor de către populaţiile romanice. Această 
categorie de ceramică va persista şi în cultura secolelor V-VII e.n., cultură 
cunoscută sub denumirea de Ipoteşti-Ciurelu-Cîndeşti 3 9• În legătură cu această 
cultură trebuie făcută remarca că la Tîrgşor a fost identificat cel mai timpuriu 
nivel al ei, datînd în secolul V e.n. 40• 

În încheiere, trebue remarcată constatarea că la limita dintre secolele 
IV-V e.n., adică odată cu încetarea aşezărilor de tip Sîntana-Cerneahov, 
dispar şi ultimele elemente de cultură materială de tradiţie La Tene. Ne 
referim în principal la variata gamă de forme a ceramicii dacice, lucrată 
cu mîna şi mai ales la ceramica fină atît de caracteristică culturii geto-dacice. 
În legătură cu această constatare, socotim util a preciza că o atare specie cera
mică nu poate fi caracteristică unei populaţii romanizate. 

De altfel, aşa este şi firesc. În perioada la care ne referim, prima etapă 
a procesului de formare a poporului şi limbii române era încheiată ; în conse
cinţă, elementele geto-dacice fuseseră deja asimilate. Odată cu acest proces 
şi-au încetat existenţa şi anume fenomene de cultură materială proprie lor. 
În cazul de faţă ceramica cenuşie fină şi cea lucrată cu mîna, despre a cărei 
varietate s-a amintit mai sus. 

După părerea mai multor cercetători, populaţia băştinaşă romanizată 
vieţuieşte în continuare în teritoriile extracarpatice 41 şi acest lucru se poate 
dovedi şi pe baza săpăturilor de la Tîrgşor 42• 

Care vor fi fost raporturile economice, sociale şi politice între băştinaşi 
şi noul val de populaţii migratorii- huni, alani, ostrogoţi - este greu de 
precizat în stadiul actual al cercetărilor. Sigur este faptul că noii veniţi nu au 
pătruns ca o masă compactă la răsărit şi la sud de Carpaţi şi aceasta poate 
fi dovedită pe baza descoperirilor arheologice, care pînă în prezent indică 
monumente izolate aparţinînd populaţiilor înşirate mai sus 43• 

Părăsirea teritoriilor de care ne-am ocupat de către huno-alano-ostrogoţi, 
urmată de pătrunderea primelor triburi de slavi, marchează, între altele, 
şi începutul celei de-a doua etape a procesului formării poporului şi limbii 
române, cînd în teritoriile despre care a fost vorba şi în special în Dacia, 
elementul autohton-romanic, mai viguros, va asimila pe noii veniţi. 

�7 Gh. Diaconu, Einheimische . . . , op. cit., p.  203-204. 
:s Ipoteza a fost formulată în lucrarea citată în nota precedentă şi a fost verificată de 

noi în muzeele din U.R.S.S.  cu prilejul călătoriei de studii din ianuarie 1967. 
39 V.I .  Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cîndeşti în lumina cercetărilor arheologice din 

nord-estul Munteniei (regiunea Ploieşti), SCIV, 15 ,  1964 , p. 485-499. Pentru bibliografia 
problemei la zi, v. Margareta Constantiniu, Elemente romana-bizantine în cultura materială 
a populaţiei autohtone din partea centrală a Munle11iei în secolele VI-VII e.u., SCIV, 17, 1966, 
4, p. 665-678. 

40 V. I. Teodorescu,  op. cit. 
41 Pentru Muntenia, v. I. Ncstor, Les donnees archeologiques el le probleme de la formation 

du peuple roumain, în Rcvue Roumaine d'Histoire, Bucureşti, 1964, p. 397 ; pentru Moldova 
descoperirile de la Costişa-Mînioaia, Botoşana etc. inf. D. Gh. Teodoru. 

42 Este vorba de aşezarea din secolele V-VI cercetată parţial de V.l. Teodorescu, op. 
cit.; obiectivul este în curs de cercetare. 

43 O înşirare a principalelor descoperiri huno-alano-ostrogotice, v. la Gh. Diaconu şi 
Egon Di"•rner, Zwei Ostgotische Fibeln im Arader .IV!useum, Dacia, K.S. XI, p. 349 şi urm. 
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(ERCETĂRILE DE LA SLON ŞI IMPORTANŢA LOR 
PENTRU STUDIUL FORMĂRII RELAŢIILOR FEUDALE 

LA SUD DE CARPAŢI 
Dr. MARIA COMŞA 

Studiind semnele zgîriate pe blocuri de piatră şi pe cărămizi descoperite 
la Slon şi publicate cu 90 de ani în urmă de către Cezar Bolliac 1 , ne-a atras 
în chip deosebit atenţia asemănarea sau adeseori chiar identitatea lor cu unele 
semne incizate pe diverse materiale de construcţie sau pe alte obiecte (în spe
cial ceramica) datînd, în general, din sec. IX-X din sudul şi nordul Dunării. 

Pentru a verifica dacă materialele publicate de Cezar Bolliac, cunoscute 
mai tîrziu sub denumirea de "alfabetul de la Slon" 2, provin din complexe 
aparţinînd epocii feudale timpurii sau nu, în 1958 am făcut cercetări de supra
faţă pe teritoriul corn. Slon 3• Cu acest prilej , la circa 2 km, în partea de NV 
a satului, pe vîrful de deal numit de localnici "La Comoară" sau "La Ciugă" ,  
au fost descoperite urmele unei cetăţi ce fusese construită din blocuri de 
piatră şi cărămizi (fig. 2/1), asemănătoare cu cele publicate de Cezar Bolliac 
de care am vorbit mai sus. 

Singurele materiale descoperite printre bucăţile de pietre, cărămizi şi 
urme de __ gt9rt:g:_�u fost două fragmente de vaseaparţmmd epocu feudale 
timpuriCDin această cai.iză,Tn anul 1961, un prim sondaj de informare l-am 
început chiar în acest punct, săpăturile fiind continuate apoi şi în anul 1961.  
Zidul de incintă al cetăţuii urmează de fapt de trei părţi forma naturală a 
terenului cu excepţia laturii de sud care tăia platoul de pe vîrful Dealului 
Comorii, în două. Pe mijlocul laturii de sud se afla poarta, a cărei formă însă, 
în stadiul actual al cercetărilor, nu o putem preciza. Planul cetăţii descrie 
aproximativ un triunghi cu vîrful tăiat. 

Înainte de construirea cetăţii, terenul a fost nivelat şi piatra sfărîmată 
rezultată în urma acestei nivelări, a fost depusă în interiorul cetăţii, mai 

1 Cezar Bolliac. A rlzeologia (relativ la semnele de la Slonu). în , .Trompeta Carpaţilor", 
IX, 187 1 ,  nr. 939. 

2 Cezar Bolliac aminteşte pentru prima dată monumentul de la Sion în lucrarea: O desco
perire nouă (Zidurile de la Slonu din !'rahova), în ,.Trompeta Carpaţilor'" VII ( 1869), nr. 737, 
'revenind asupra lui în acelaşi ziar cu doi ani mai tîrziu (cf. nota 1 ). El considera că a doua ce
tăţuie de la Sion (căci prima în care am executat noi săpl'..turi nu a cercetat-o) este o cetate da
cică iar semnele de pe pietre şi cărămizi ar constitui un alfabet dacic. Problema acestor semne 
a fost reluată apoi de Gr. Tocilescu în lucrarea sa ,.Dacia înainte de romani", Bucureşti, 1880, 
1). 559-566, susţinînd că semnele de la Sion sînt semne de meşteri din epoca medit'vală car� 
.ar fi fost folosite de către lucrătorii germani care ar fi construit şi zidurile de la Sion. 

l Cercetările le-am fă.cut imprcună cu Eugen Comşa, care ne-a dat un preţios ajutor. 
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ales în partea de sud, alcătuind un fel de pavaj . De trei părţi, dinspre est, 
vest şi nord, cetatea era apărată datorită pantelor destul de abrupte, înalte 
de 20---30 m, iar în partea de sud se întindea un vast platou pe care fusese şi 
dru�vat" şi el cu__.Qi_atră �rîmată, rezultată din n� 
terenulm îJ).a.inh� de conştruirea cetătî.i:-

�npoziţia sa, cetăţuTa-domi.ii.ăt-tlată valea Drăjniţei care putea fi supra
veghiată pînă departe, mai ales în spre sud. 

Zidul de incintă care constituia latura de sud (lat de 1 ,70 m) , a fost con
struit-di.n_hlQCllri de piatră fasonaţă, p_e �� morta_!__turna.Ld!!ect ]_e 
stîncă. Peste__ primUfr]rf<f�OiocUri de piatră fasonată, care s-a păstraC;,in 
sîl-ii"; era�de-Şi Q!:!rrse în mortar pietre mai l�te de rîu sau piatră lo�(!lă. 
După urmele e mortar pe care le poartă, din zia,-prooamlSubtorma unor 
brîuri, au făcut parte şi cărămizile descoperite în J!l_ar_ţ_ca!ltitate, maj_ales 
în preajma laturii de sud. Din Ziauraeiiora·s-=-a-păstrat numai pafliîâe inortar 
(gros de 1 ,40 m) pe care fuseseră aşezate blocurile de piatră . Zidul de incintă, 
în partea de est, în apropierea zidului de sud, era format din blocuri de piatră 
fasonată aşezate pe un pat de mortar, în rest, spre zidul de nord avînd doar 
cîţiva piloni �?��dinl!Qfuri de...�__tră fasonată, din care s-a 
păstrat numai patul cre mortar (lat e 0,75 m) ; în spaţiul dinţ!"�_2ilo_ni s-a 
folosit foa_r_ţţ _ _J>r_QbabiLşi_.zliilegat cu___pămînt_ş!__bîrne --�lemn. � 

·zidul de vest, în apropierea-ilawm de sud, ca ŞI cei de est, fusese făcut din 
pietre fasona te legate cu mortar ; în rest era alcătuit din pietre de rîu sau din 
blocuri de piatră locală (gresie) fasonată, (dar de dimensiuni mai mici şi de mai 
proastă calitate decît calcarul întrebuinţat în restul zidurilor ce fuseseră le
gate cu pămînt (avînd grosimea doar de 0,50 m). Anumite porţiuni, ca şi la 
zidul de est, par să fi fost tot din lemn. 

Judecînd după mortarul cu cărămid_ă _ _pis.ată, care leagă blocurile fasonate 
între ele (în acele por�de incintă unde acestea s-au păstrat 
<(in situ )>) ,  sau după patul de mortar, alcătuit din var amestecat cu piatră 
pisată şi bucăţele de cărămidă, uneori �iar cioburijpăstrat la zidul de nord. 
la un pilon al zidului de est şi într-o porţiune a zidului de vest, în apropierea 
acestuia de colţul de SV) , se�rma că Cetăţuia de la Slon este zidjiă 
într-o tehnică bizantină, alături de cafg:�este gocurneiifiiă iil tehnic_a, de tr_a
diţiewcală a,__ �(::mstrucţie[înTeiiln şi a zidurilor legate cu pămfnt.--:Piaiml 
cetăţii -a- fost conceput de mijlefî olza�-executareiiind făcute 
în bună parte de lucrătorii locali. 

C�izile au fost folosite la toate zidurile de incintă dar mai frecvent 
apar în prea)ri1a zidului de sud şi la unele construcţii din interiorul cetăţii. Ele 
au de obicei_f_2rma _ patrată, rar dreptunghiulară şi sînt foarte variate ca 
d�!:!_ni_{fig. 2/1-=--�rTnceea ce pnveşt'eToinla, el��ti�
ditia romana-bizantină, dar se deosebesc printr-o tehnică de lucru inf · ă 
ceie1romane� b1���e. Lutul din_care� _ e_��ai.lk_c.u di
fente plante, �-cu mult Disip. Fund arse la o tempe-ratură joasă, de obicei 
numai la suprafaţă pe o grosime de circa 0,3--0,5 cm, au culoarea roşie ; 
miezul lor � __ rămau�f!!!iiu sau negricios. În rare cazuri unefe fragmen� -se  
deoseoesc-de rest printr-o- pastăllia:I fină şi printr-o ardere bună. 

Multe <lin cărămizi au pe suprafaţă una sau mai multe dungi ce se între
taie între ele în cruce, adeseori în cadrul unui chenar. Aceste dungi au fost 

2::: 

www.cimec.ro



1 
i 

\ 1 

\ 
i 
1. 

1 '-, � 
\..� Teleajenul 

_ __.-' 1 
� l 1 '---, 

1 
1 
1 1 
1 

2 3 k m  

.,. (-"" ,_ 0.. 

Cheile 
· , T!lejenelului 

r 

Tătaru 1 Mare 
A 

Ta bla  Buţ i i  
1> 

S·  ,,. . 
'111 Mic , 

1 
/ 

. - � �. .a. '.r 
Yf. l u i  Crai C'<l 

. n.  Grohot i�lll 

�-C'oo< 

\�. Poen i l  Drăjnu 
. I . · 

Fig. l .  Harta cu localizarea cetăţilor de la Sion : 1 - Sion ,.La Comoară" sau .,La Ciugă" ; 
II - Sion .. Stîna veche". 

www.cimec.ro



adincite înainte de ardere cu degetele (fig. 2/3, 4) sau cu un beţişor. Ele re
prezintă simple ornam�� şi deyiy-4---cre<l�!!l. din ornamentele asemănă-
toare pe că:rii!!liz_ife din . epoca romano-bizantina-t: -- n • - - ---- --- --

�>e- ·carămiif se întîlnesc însă.Şla.ItTef de semne, incizate înainte de ardere 
de dimensiuni diferite, aparţinînd în parte alfabetului runic (fig. 2/3) . Altele, 
puţine la număr, sînt sgîriate după ardere şi reprezintă de obicei figuri geo
metrice. 

Dar nu :numai pe cărămizi ci şi pe blocurile de piatră fasonată sint inci
zate diferite semne 5• Amintim dintre acestea doar semnul în--foi:mă de Y 
simpfl1-sau flancatde două bare verticale (fig. 2/4) la care se mai pot adăuga 
crucea gammată simplă şi altele. 

Nu vrem să stăruim acum asupra originii şi semnificaţiei diferitelor semne 
de pe cărămizi şi pietre, aceasta constituind o problemă aparte, asupra căreia 
vom reveni cu alt prilej . 

În interiorul şi în preajma cetăţii au fost descoperite în general puţine 
resturi arheologice . . _ _  -

Fragmente �ra�ic;;) s-au găsit puţine, dar toate caracteristice exclusiv 
epocii feudale timpunz. .Ele provin din borcane, lucrate la roata de mînă �!.,1 
învîrtirţ _ _ mai.rep_e_<!ţ, fiind ornamentate cti linir-onzontale; benzi delinii în 
val-sâu linii orizontale întretăiate de benzi de linii oblice (fig. 3) . Au fost 
descoperite de asemenea cîteva fragmente provenind din ulcioare amforoidale, 
lucrate din pastă fin� _ roz. 

În mai multe puncte din apropierea zidului de incintă s-au găsit frag-
mente · conducte �.!!- a_pă_.._ - �  

lte obiecte descoperite în cetăţuia de la Slon sînt o sulă de (;j} o toartă 
fragmentară de căldare, lucr�tă dintr-o bară de fier, patrată în · secţiune şi 
răsucită, cuie şi piroane de § 

Pînă în prezent, în cetăţuia de la Slon nu a apărut nici o monedă sau alt 
obiect de metal caracteristic. De aceea, pentru datarea complexului folosim 
studiul sistemului de construcţie, semnele în formă de rune de pe pietre şi 
cărămizi, şi mai ales ceramica. 

Ultimele cercetări au arătat că monedele bizantine sînt foarte rare sau 
lipsesc cu totul în sec. VII şi pînă la sfîrşitul secolului X, nu numai în regiunile 
învecinate imperiului, ci aceeaşi situaţie se constată în înseşi oraşele bizan
tine 6• 

În vremea lui Ioan Tzimiskes şi mai ales în vremea urmaşilor săi, cir
culaţia monetară se intensifică şi monedele apar frecvent atît în cadrul 
imperiului bizantin (care îşi întinsese graniţele pînă la Dunărea inferioară) 
{:Ît şi în regiunile învecinate acestuia, deci şi în aşezările de la nordul Dunării, 

4 Astfel de cărămizi sînt obişnuite în provinciile ::\Ioesia şi Scythia Minor (în care intră 
�i Dobrogea) în sec. IV-V I .  (Ca exemplu cf. Gh. Ştefan şi colaboratorii, Şantierul Garvăn 
(Dinogetia), SCI V, III, 1952, p. 392, fig. 27 şi 28). 

5 Două astfel de blocuri cu semne pe ele au fost deja publicate cf. :\!aria Comşa, Die 
Bulgarische Herrschaft nărdlich der Donau wăhrend des l X 'tf.nd X ]It. ,  iln Lichte der archăologi
schen Forschungen, "Dacia" N. S.V., 1960, p. 403, fig. 4. In cursul săpăturilor din anul 196 1 
au mai fost descoperite şi alte blocuri cu semne care vor constitui subiectul unui studiu 
special. 

6 Informaţii primite de la Bucur Mitrea, căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
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care au persistat pînă la acea dată în urma atacurilor pecenegilor. În cazul 
în care s-ar presupune că cetăţuia de la Slon datează dintr-o perioadă posteri
oară primei jumătăţi a secolului al X-lea, monetele bizantine în chip firesc 
ar fi trebuit să apară şi aici. 

S-ar putea obiecta de asemenea că semnele runice de la Slon ar putea 
fi şi pecenege sau cumane, şi în acest caz complexul trebuie datat într-o peri

I Oadă posterioară secolului X. Această obiecţie nu rezistă însă criticii, deoarece 
'pecenegii şi cumanii nu au construit fortificaţii. 

Nici ceramica descoperită aici nu ne permite să presupunem o locuire sau 
o influenţă pecenego-cumană. Pe ceramica din aşezarea de la Garvăn am 
reuşit să deosebim destul de clar elementele aparţinînd populaţiilor de origină 
turcă (pecenegi, uzi, cumani) pătrunse în regiunea Dunării inferioare la 
sfîrşitul secolului X şi mai în ales în secolele XI-XII 7• 

Ori, pe ceramica din cetăţuia de la Sion nu se constată prezenţa acestor 
elemente specifice nomazilor turci. Nici armele caracteristice populaţiilor 
nomade, frecvente în aşe�;J._de la Ciru:Y�__I!Ji în preajma Dunării 8, nu sînt 
cunoscute pînă acum la Sion. De altfel ocuparea regiunilor im.mtoase de 
către aceşti călăreţi ai stepei nu poate fi presupusă în nici un caz. 
"",-- În consecinţă, lipsa monedelor bizantine, absenţa elementelor pecenego
cumane (în ceramică, arme etc.) şi mai ales identitatea inventarului ceramic 
cu cel descoperit în aşezările din sec. XI-X de la Bucov-Ploieşti 9 ne fac 
să atribuim cetăţuia de la Slon, punctul "La Comoară",  aceleiaşi perioade. 

Spre deosebire de complexele de la Bucov însă, cet.hlllia _ci� _la Sion se 
pare că a început să existe pe la �f��tul secolului IX sau începutul se�olului 
X înamte 0e folosirea a1fabettilm cn1rilic slav mtroaU:SŞfîii regiunile de la nord 
deDUnăre în timpul doinnî.elţartilu-i -Simeo!_l 10. 

În 1960, continuînd cercetările de suprafaţă pe Valea Teleajenului pînă 
în Pasul Tătarului, în vechime una din principalele căi de acces între Muntenia 
şi Transilvania, am reuşit să identificăm şi locul cetăţii săpate cu 90 de ani 
în urmă de către Cezar Bolliac în punctul numit de el "Coliba veche", din care 
provin o serie de pietre şi cărămizi cu semne pe ele 11 (fig. 2 /II) .  

Locul cetătii care în urma cercetărilor lui ·cezar Bolliac a rămas necuno
scut, a fost id�ntificat pe Dealul Grohotişului în faţa muntelui Vîrful lui 
Crai, în apropiere de locul numit " Stîna veche" 12. 

7 M. Chişvaşi-Comşa, Unele concluzii istorice pe ba?a ceramicii din secolele VI-XII, SCI V 
V I I I ,  1-4, 1957, p. 276 şi urm.; idem in Dacia ::-;- . s . I ,  1957, p. 317  şi urm. 

H I. BarnC'a, .Elementele de cultură matedală veche rusească şi orientală în aşezarea feudală 
(secolele X-X 1 1 )  de la Dinogetia, Studii şi referate privind istoria Român iei, 1, Bucureşti, 
1954, p. 206- 226 ; idern, Byzance, Kiev el / 'Orient sur le Bas-Danube du X au XII siecle, în 
Nouvelles Etudes d'Histoire pn!sentees au xe congres des Sciences Historiques, Rome 1 955, I ,  
Bucureşti, 1955, p.  1 1 7-180. 

9 M. Chişvaşi-Cornşa, Săpături le de la Rucov, :\-1aterialele . . . V, 1959, p. 495-500 ; idem, 
Săpăturile de la Bucov, Materiale . . .  VI, 1959, p. 567-575 ; l\Iaria Comşa, Contribuţii la cu
noaşterea culturii străromâne în lumina săpături/ar de la Bucov, SCJ V, X, 1 ,  1959, p. 8 1-99. 

1o M. Chişvaşi-Cornşa, Săpăturile de la Bucov, Materiale . . . VI, p. 569-570 ; "'faria Corn
şa, Die Bulgarische Herrschaft . . . p. 4 13-41 5  

n Cf. mai sus nota l .  
12 Locul este cunoscut azi sub denumirea ele .,Stina Veche" n u  .,Coliba Veche", cum afir

mă Cezar Bolliac (localnicii nu cunosc termenul de colibă). 
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Fig. 3. Sion 1 ( ..La Comoară" sau .,La Ciugă").  Fragmente ceramice din epoca 
feudală timpurie, sec. IX - X,. 
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Din nefericire, din construcţia de aici nu se mai vede nici o urmă. Doar 
cîteva mici fragmente ceramice descoperite la suprafaţă, datînd din epoca 
feudală timpurie, ne-au servit drept indiciu asupra locului unde s-a aflat 
cetăţuia, terenul fiind nivelat şi acoperit cu vegetaţie. 

• 

Materialele (pietre şi cărămizi cu diferite semne) însă publicate de Cezar 
Bolliac despre care am făcut menţiune mai sus, dovedesc că aici a existat o 
a doua cetăţuie de acelaşi tip şi din aceeaşi vreme cu cea din punctul "La 
Comoară". 

Prin cercetările efectuate s-a putut rezolva definitiv problema mult 
discutată a "alfabetului de la Slon" ,  putîndu-se stabili că semnele datează 
sigur din epoca feudală timpurie (sec. 1X-X) şi reprezintă în cea mai mare 
parte semne runice sau diferite figuri geometrice, acestea din urmă fiind 
folosite de meşteri la calcularea diferitelor detalii arhitectonice 13• 

În sfîrşit, în apropiere de Pasul Tătarului, în punctul numit "Dealul 
Cetăţii", pare să fi existat o a treia cetăţuie contemporană cu celelalte două. 
La suprafaţă deocamdată, poate şi din cauza vegetaţiei foarte bogate, nu am 
găsit resturi arheologice, dar numirea de Dealul Cetăţii pare să confirme 
totuşi existenţa unei fortificaţii în acest punct 14• 

Cetăţuile de la Slon, datate la începutul epocii feudale timpurii, sînt aşezate 
pe platouri cu pante nu prea înalte de 20---30 m, avînd în faţă pentru acces 
o pantă lină şi nefiind înconjurate cu şanţuri de apărare, spre deosebire de 
cetăţile mai tîrzii din secolul XII şi mai ales din secolele XIII-XIV care 
ocupă de obicei înălţimile cu pante abrupte, înalte de cîteva zeci sau chiar 
sute de metri, greu accesibile şi înconjurate întotdeauna de unul sau chiar 
<l.ouă şanţuri de apărare. Cetăţuile de la Slon se deosebesc de cele din epoca 
feudală şi în ceea ce priveşte planul, mortarul şi sistemul de construcţie. 

La Slon avem aşa dar un sistem de fortificaţii de la începutul epocii 
feudale timpurii, unic pînă acum pe teritoriul ţării noastre, format din două, 
even1:_Eal_trei cetăţui în�irate la distanţe aproape egale de 1 1-12 m una 
:cJ.e alta, de-a' lungul uneia din principalele căi de acces între Muntenia şi Tran
silvania, care aveau menirea principală de a supraveghea îndeaproape această 
trecătoare şi a asigura legătura între cele două regiuni. 

Se pune întrebarea însă dacă aceste cetăţui au constituit puncte forti
ficate, avînd un caracter militar, sau e vorba mai degrabă de nişte curţi întări
te în care locuiau căpetenii feudale. 

La această întrebare pare să ne răspundă unele rezultate preliminare 
obţinute cu ocazia săpăturilor efectuate în punctul "La Comoară". Aici, în 
apropierea zidului sudic de incintă, paralel cu acesta, în jumătatea de vest 
a cetăţii, a apărut colţul unei clădiri, construită tot din blocuri de calcar 
fasonate dar mai lungi şi mai înguste în comparaţie cu cele folosite în zidul 
de incintă . 

13 Maria Comşa, Die Bulgarischc Hcrrschafl . . , .  p. 4C�. fig. 3/29-30 ; idcm in Biblio
theca Classica Orienlalis, 9, 6, 1964, p. 330-33 1 .  

14 La circa 2 km spre nord, în punctul numit "Tabla Buţii", se află o altă cetate, total deo
sebită ca sistem de construcţie, mortar etc . ,  din epoca feudalismului dezvoltat (probabil sec. 
XIV), care nu arc nici o legătură cu cetăţile din epoca fcudală timpurie de care ne ocupăm . 
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Alături de acesta s-au mai descoperit şi alte complexe clădite din, 
zid de cărămidă, legate cu mortar amestecat cu bucăţi de cărămidă pisată 
sau de lemn. Deocamdată nu am putut cerceta aceste construcţii în întregime .. 
dar după toate probabilităţile ele trebuie puse în legătură cu existenţa unei 
căpeteniL_care în caz de nevoie putea îndeplmi şi o funcţie milita_I_ă. 

Thcă această căpete�ie-es:re--uillocaJnlc-sau-eventuaCunul venit din 
sudul Dunării şi impus populaţiei locale din această regiune este greu să 
stabilim acum. Oricare ar fi situaţia însă, prezenţa acestor căpetenii nu poate· 
fi concepută fără existen a in această regiune a u!lei _ _!1Jlmero'!§e __ �:�Jii 
locale, care nu putea fla ta ec1 ce românească. Urmele unor case de 
lemn constrUite m-apropferea: · -cetăţuii -ra:mân -să- se stabilească dacă aparţi
neau numai constructorilor cetăţii sau este vorba de o locuire mai îndelungată .. 
În afara acestora însă trebuiesc căutate şi alte aşezări aparţinînd populaţiei 
dependente. La Sion fiind regiune muntoasă avem de-a face, mai mult ca 
sigur, cu sate răsfirate, cu case de lemn uneori la mari distanţe una de alta .. 
depistarea cărora va constitui una din cele mai grele probleme ale cercetă
rilor de aici. 

Dar, asemenea puncte fortificate au existat şi in regiunea de dealuri_ 
Trebuie să semnalăm că intr-o serie de complexe din aşezările de la Bucov 
(Bucq_v-Tioca şi Bucov-Rota�_fost găsite_c;ăr:�mi_z_�re identice 
în ceea ce priveşte forma �i tehnica_de IU(:fU.�Q! __ �ek __ de. la_..51aJl, ceea-"Ce-ne· 
!ace să _crede!fl �ă şf l.a J_3_1!<:;()y _a_existat o c:_e��Juie _d_�!!!_ce�r de la Slo� .. 
m preaJma care1a se mtmdeau satele (aşezanle cercetate pmă acum--d€--n01Ţ 
aparţinînd populaţiei dependente de căpetenia feudală din punctul fortificat .. 

În acest fel apare firească existenţa în cursul aşezărilor de aici a unor 
meşteşugari care se ocupau cu reducerea şi prelucrarea fierului, cu prelu
crarea osului, prezenţa unor obiecte bizantine de import, care dovedesc strînse 
legături comerciale, prezenţa semnelor runice şi a inscripţiilor paleoslave 
chirilice, păstrate sub fonna unor litere izolate etc 15 • 

Spre deosebire de regiunile de munte însă, unde satele erau răsfirate,  la 
Bucov şi, probabil în regiunea de dealuri în general, sate e populaţiei depen
dente sînt adunate, bordeiele sau casele formînd uliţe. 

În lumina cercetărilor întreprinse in ultimii ani la Bucov şi la Sion, tabloul 
genezei şi apoi cel al dezvoltării feudalismului la sud de Carpaţi ne apare din 
ce în ce mai clar. 

Se poa_!e afinna că in pragul sec. IX societatea din această parte a ţării 
noastre evoluas�aTcăluind- fomiaţiuni -polifice in fruntea cărora se afla o. 
căpetenie. În sinul acestor formaţiuni luau naştere şi se dezvoltau relaţii 
social-economice de tip feudal timpuriu. - -- -u - - --- ---"' 

.-� ------

PRESCURTĂRI 

SCI V = Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti. 
Materiale = Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti. 
Dacia = Dacia, Revue d'archeologie ct d'histoire ancienne, Bucureşti 

16 M. Chişvaşi-Comşa, Săpăturile de la Buco11, Materiale ... VI, p. 569, fig. 2 şi p. 574, fig. 3 ;· 
Maria Comşa, Die Bu/garische Herr.schajt . . .  , p. 399, fig. 1 /6 şi p. 4 1 4, fig. 5. 
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FORMELE, EVOLUŢIA ŞI IDEOLOGIA 
MIŞCĂRILOR ŢĂRĂNEŞTI PE TERITORIUL ROMÂNIEI 

ŞTEFAN ŞTEFAXESCU 
Dir. adjunct a l  I nstitutului de istorie K. I orga 

În lucrările lor, clasicii marxism-leninismului au subliniat adesea însemnă
tatea luptei de clasă în istoria societăţii. K. �larx şi Fr. Engels în Manifestttl 
Partidului Comunist şi în Ideologia germană, Fr. Engels în Războittl ţărănesc 
german, V. I .  Lenin în Despre alianţa dintre clasa mzmcitoare şi ţărănime, în 
articolul Către sărăcimea satelor sau în discursul pronunţat la f mai !9!9 -
pentru a aminti doar cîteva din lucrările clasicilor - dau preţioase indi
caţii în legătură cu caracterul şi particularităţile răscoalelor ţărăneşţi. 

Istoria mişcărilor populare este strîns legată de istoria economică şi poli
tică ; ea nu poate fi înţeleasă decît în contextul factorilor care au determinat-o 
şi asupra cărora ea a influenţat. De aci rezultă necesitatea cunoaşterii econo
miei, a relaţiilor sociale, a dezvoltării politice şi culturale a societăţii din 
perioada în care sînt studiate forme;e luptei de clasă. Numai prin luarea în 
considerare a acestui complex de factori poate fi înţeles rolul luptei de clasă 
în evoluţia procesului istoric, asupra suprastructurii societăţii şi a schimbă
rilor acesteia. 

În societatea feudală, ca de altfel şi în cea capitalistă, baza economică 
avea un caracter antagonist. Producătorii direcţi - elementul cel mai 
important al forţelor de producţie - munceau şi produceau în asemenea 
relaţii de producţie, care, inevitabil, generau lupta lor împotriva exploata
tarilor. Ţărănimea, principala clasă producătoare a societăţii feudale, era 
nu numai clasa exploatată, care suferea de pe urma abuzurilor stăpînilor 
feudali, ci şi cea care în suferinţe a ridicat ameninţător pentru stăpîni steagul 
necurmatelor lupte sociale. 

În cazul ţării noastre - mai mult, poate, decît în cazul altor ţări euro
pene - ţărănimea a jucat un rol însemnat în istoria poporului român. Însuşi 
uumele de ţărani arată că în trecut ei, ţăranii, reprezentau ţara. Prin munca 
lor, ei au defrişat păduri, au redat agriculturii ţinuturi sterpe, au smuls pă
mîntului roadele sale, au construit drumuri şi au întreţinut întregul edificiu de 
stat. Cînd pămîntul ţării a fost invadat de duşmani - şi ei au fost numeroşi -
ţăranii au apărat cu preţul vieţii lor libertatea şi independenţa patriei. 
ln primele impuri ale vieţii de stat româneşti, ţărănimea constituia aproape 
întreg elementul militar al ţării. Ei i se datoresc victoriile repurtate de Basa
rab I, de Bogdan I şi urmaşii lor, victorii ce aveau să asigure o dezvoltare 
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independentă a Ţării Româneşţi şi Moldovei. Apelul la sprijinul întregii 
ţărănimi i-a permis lui Mircea cel Bătrîn - într-un moment cînd state puter
nice dispăreau în faţa expansiunii otomane - să salveze ţara şi să-i asigure un 
mare prestigiu pe plan internaţional. Eroism ului maselor ţărăneşti i se datoresc 
în bună parte victoriile dobindite de Iancu de Hunedoara împotriva turcilor ; 
"oamenii de rînd" 1, constituiau grosul temutei oştiri a lui Vlad Ţepeş. Cu o 
oştire de ţărani "care fuseseră luaţi aproape direct de la plug" ll, Ştefan 
cel Mare făcea dovada că nu poate fi înfrîntă ţara al cărei conducător ştie să 
se folosească cum trebuie de forţa supuşilor săi 3• 

Ioan Vodă cel Cumplit şi Mihai Viteazul, în prima parte a domniei lui, 
învăţînd din experienţa înaintaşilor lor, s-au impus duşmanilor prin forţa 
oştilor lor populare. Punînd în a doua parte a domniei lui accentul pe oastea 
de mercenari, străină de interesele ţării, Mihai Viteazul n-a putut să asigure 
măreţei sale opere politice baza de masă necesară, garanţie a durabilităţii ei. 

Luptele îndelungate cu turcii şi cu alţi duşmani, în care greul l-au purtat 
masele ţărăneşţi, au înscris în istoria patriei o adevărată epopee, au asigurat 
poporului român, pentru vitejia şi jertfele sale, un loc de cinste între popoarele 
Europei. Aceste lupte au creat totodată o puternică tradiţie de libertate în 
sînul maselor populare, tradiţie generatoare, în împrejurări grele, de sacrificii 
supreme. 

Păstrătoare a celor mai vechi şi frumoase tradiţii, a celor mai scumpe 
datini şi amintiri, ţărănimea este creatoarea culturii populare, care constituie 
titlul nostru de glorie, nota specifică românească la patrimoniul cultural al 
omenirii . Schimburile permanente între diferitele ţinuturi româneşti au făcut 
ca peste hotarele vremelnice, impuse de vitregia timpului, această cultură să 
fie una singură, fapt ce a imprimat o fizionomie etnică unitară poporului 
român. 

Fermitatea de caracter, spiritul de dreptate, iubirea de pămînt şi de 
patrie, dragostea de libertate au fost trăsăturile morale care au potenţat 
lupta naţională şi socială a ţărănimii. 

Din interese egoiste, clasa dominantă a dus, în cursul secolelor, o poli
tică sistematică de răpire, prin vicleşug şi forţă, a pămînturilor ţăranilor, de 
aservire a acestora. Boierii şi-au întemeiat "fericirea lor pe robirea poporului" .  
"Robia - constata N .  Bălcescu - fu răsplata claselor de sus ale societăţii 
către clasele de jos, care le-au hrănit, le-au respectat totdeauna, le-au 
păstrat în poziţia lor şi au jertfit şi muncă şi bani şi viaţă pentru patrie şi 
libertate" t. Zile negre, amare, chinuite au început pentru ţărănime ; jafurilor 
oştilor străine invadatoare, însoţite de epidemii şi lipsuri, li s-au adăogat 
silniciile exploatatorilor interni. Ele au generat un şir neîntrerupt de mişcări 

1 Cf. Raportul lui Thornasius, în .,Columna lui Traian", IV, p. 38 ; vezi şi Barbu T. Cîrn
pina, Complotul boierilor şi .,riJ.scoala" din Ţara Românească din iulie-noiembrie 1462, în . . Stu
dii şi referate privind istoria României", partea 1 -a, Bucureşti, 1964 , p. 604, p. şi unn. 

2 Arhiva Marx-Engels, voi. VII, ediţia rusă, p. 203. 
3 Cronicarul polon I. Dlugosz consemna, ca un fapt neobişnuit în acele vremuri, cînd 

cei mai mulţi condudl.tori de state îşi alcătuiau oştirile îndeosebi din nobili şi mercenari, că 
Ştefan cel Mare .. strîngea la oaste nu numai pe oşteni ori pe nobili, ci şi pe ţărani, învăţînd pe 
fiecare să vegheze la apărarea patriei" (I. Dlugosz, Historia Polonica, I I ,  Leipzig, 17 12, col. 
4 1 7). 

c N. Bălcescu, Opere, voi. I, Bucureşti, 1953, p. 1 40. 
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ţărăneşti, care, în func , _(: Le epocă şi de conjunctura social-politică, au variat 
ca formă şi intensitate, urmărindu-se să se limiteze exploatarea ţăranilor 
sau chiar să desfiinţeze condiţiile de muncă existente. 

Într-o primă perioadă - cea în care se desfăşura procesul de feudali
zare - lupta de clasă a îmbrăcat forme inferioare, refuzul ţăranilor de a 
munci, de a îndeplini obligaţiile impuse de stăpînii feudali, ciocniri cu stă
pînii, fuga ţăranilor de pe un domeniu feudal pe altul, ceea ce reprezenta 
deja o ruptură temporară sau definitivă cu stăpînii. Prin lupta lor, ţăranii 
urmăreau să-şi păstreze situaţia din perioada prefeudală ; faptul că stăpînii 
erau relativ slabi, insuficient organizaţi, a înlesnit ţăranilor efortul de a 
limita creşterea feudalizării şi de a-şi menţine situaţia la un nivel suportabil. 

Apariţia relaţiilor marfă-bani şi legată de ea creşterea diferenţierii sociale 
s-a resimţit şi în sînul ţărănimii unde - în funcţie de stratificarea ce se 
stabilea - au apărut diferenţieri în felul de a concepe lupta cu stăpînii feudali. 
Cnii dintre ţărani, ajunşi să aibă o stare materială mai bună decît semenii 
lor, nu mai doreau revenirea la starea veche. Ei luptau pentru asigurarea 
drepturilor lor asupra pămîntului, căutau să scape, atît de legăturile feu
dale, cît şi de legăturile ce apăsau asupra lor din partea obştii, urmăreu să-şi 
asigure o independenţă de mişcare, o gospodărire individuală legată de piaţă. 

Pe ansamblul ţărănimii, dezvoltarea relaţiilor de schimb şi apariţia rentei 
feudale în bani au însemnat sarcini sporite, din ce în ce mai greu de suportat. 
.\ceasta a determinat creşterea luptei de clasă, trecerea de la formele inferioare 
ale luptei de clasă la răscoale, momente de mare declanşare a împotrivirii 
ţăranilor faţă de pretenţiile ce tindeau să devină nelimitate ale stăpînilor 
feudali. 

În contextul general al procesului istoric, specific orînduirii feudale, 
diferenţe regionale în gradul de exploatare a ţărănimii explică de ce mari răs
coale ţărăneşti au izbucnit mai de vreme în unele provincii decît în altele. În 
timp ce în Transilvania, intrată în stăpînirea regatului maghiar, ţăranii io
băgiţi în masă se ridicau în secolele XIV-XVI împotriva stăpînilor de pămînt5, 
în Ţara Românească şi Moldova se păstra încă o puternică ţărănime liberă, 
vitejiei căreia i se datoresc marile biruinţe repurtate de poporul român împo
triva cotropitorilor străini 6• 

6 Pentru ansamblul răscoalelor ţărăneşti din Transilvania în evul mediu, vezi Şt. Pascu, 
Les caracteristiques principales des revoltes paysannes de Transylvanie au Moyen-âge, în "Revue 
Roumaine d'Histoire" ,  I, 1964, p. 5-31 .  

6 Foamea d e  venituri a stăpînilor d e  pămînt s e  satisfăcea î n  Ţara Românească şi 1\Ioldova 
pînă către mijlocul secolului al XV-lea prin colonizări şi defrişări de noi terenuri şi mai puţin 
prin sporirea cuantumului exploatării ţărănimii. Cu toate acestea situaţia ţărănimii dependente a 
cunoscut şi aci o agravare ; stăpînii de pămînt, simţind nevoia de mînă de lucru au luat măsuri 
de restrîngere a dreptului de strămutare a ţăranilor. În a doua jumătate a secolului al XV-lea 
s-a impus ţăranilor care ar fi voit să se strămute în alt loc, o dare specială "găleata de ieşire", 
un fel de compensaţie pentru pierderea mîinii de lucru suferită de stăpîni prin plecarea ţăra
nilor. În secolul al XVI-lea paralel cu sporirea numărului de ţărani dependenţi a crescut şi 
exploatarea lor, s-a agravat situaţia social-economică şi juridică a lor. Răspunsul vecini-lor 
(ţărani dependenţi) a fost opoziţia, lupta lor permanentă de a limita cuantumul obligaţiilor 
ce li se impuneau, de a-1 menţine la nivelul fixat pe baza "vechiului obicei" ; s-au înmulţit ca
zurile de "nesupunere" a ţăranilor faţă de stăpînii de pămînt ; a devenit frecventă intervenţia 
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Cauzei generale, exploatarea ţărănimii, al cărei cuantum ajunsese de 
nesuportat, i s-au adăugat circumstanţe particulare de natură să explice 
izbucn"rea, într-un anumit moment şi într-o anume regiune, a răscoalelor 
ţărăneşti. 

Şirul marilor răscoale ţărăneşti pe teritoriul ţării noastre a început în Tran
silvania cu răscoala de la Bobîlna, din 1437, una din cele mai mari răscoale tă
răneşti din Europa 7 • În  confruntarea cu forţele nobilimii, ţăranii răscul�ţi, 
români şi maghiari, au obţinut o victorie răsunătoare, dovadă a capacităţii de 
luptă şi a spiritului lor de sacrificiu. Victoria n-a fost, însă, exploatată suficient 
de răsculaţi. Acceptînd să trateze cu nobilii, ţăranii au dat acestora posibili
tatea să ia măsuri de înfrîngere a răscoalei. La Căpîlna, în apropiere de Dej , 
în septembrie 1437, nobilii au încheiat cu păturile conducătoare săseşti şi 
secuieşti, o "unire" ,  cunoscută în istorie sub numele de "Unio trium nationum", 
îndreptată împotriva răsculaţilor cu scopul înăbuşirii luptei lor şi al men
tinerii tărănimii în situatia în care se afla înainte de răscoală . "Unio trium 
�ation�m", care era de f�pt o alianţă a exploatatorilor maghiari, saşi şi secui, 
a adus mult rău populaţiei româneşti din Transilvania. Pe baza ei, românilor, 
care reprezentau marea majoritate a populaţiei Transilvaniei, nu ii s-a recu
noscut egalitatea în drepturi politice şi economice cu maghiarii, saşii şi secuii, 
fiind menţinuţi sute de ani în această situaţie. 

Deşi răsculaţii din 1437 au obţinut unele victorii şi după data înţelegerii 
de la Căpîlna, ei n-au mai putut restabili raportul de forţe în favoarea lor. l<.ăs
coala a fost în cele din urmă înfrîntă, după ce flăcările ei cuprinseseră aproape 
întreaga Transilvanie. 

Focul luptei sociale va arde însă mai departe, necontenit, înteţindu-se 
la începutul secolului al XVI-lea, cînd o nouă mare răscoală, condusă de 
Gh. Doja, avea să creieze o puternică panică în rîndurile clasei stăpînitoare. În 
lucrarea "Războiul ţărănesc german", Fr.  Engels, ocupîndu-se şi de desfă
şurarea acestei răscoale, a relevat semnificaţia ei istorică, situînd-o pe aceeaşi 
treaptă cu marile lupte de clasă care s-au produs în perioada respectivă în 
centrul Europei, şi îndeosebi în Germania 8. Energia revoluţionară a ţăranilor 
s-a transformat în 1514 înţr-un război aprig împotriva stăpînilor de pămînt, 

domniei în favoarea stăpînilor, poruncind vecini-lor .,să asculte" de aceştia ori la ce le vor da 
.,învăţătură". 

Din conjugarea interesului fiscal al statului cu cel al boierilor, dornici de a-şi crea lati
fundii şi mari venituri pe seama muncii ţăranilor a rezultat decretarea, in Ţara Românească 
la sfîrşitul secolului al XVI-lea, în Moldova în al treilea deceniu al secolului al XVII-lea, legării 
de glie a ţăranilor dependenţi. Se crcia prin aceasta baza j uridică pentru sporirea pretenţiilor 
stăpînilor asupra pămîntului şi muncii ţăranilor, se aducea la discreţia stăpînilor cea mai mare 
mare parte a populaţiei ţării (cf. Şt. Ştcfănrs�u. L'evolution de la dependence de la paysannerie 
de Valachie jusqu'aux rcformes de Constantin Mavrocordat, în .,Rcvue Rournaine d 'Histoire", 
3, 1969. 

7 Pentru răscoala de la Bobllna vezi Şt. Pascu, Bobîlna, ed. II-a. Bucureşti, 1963, p. 190. 
Idem, La revolte populaire de Transylvanie des annees 1 437-1 438, Bucureşti, 1964 ; L. Derneny, 
Az 1 437-1 438. as btibolnai nepi felketes, Bucureşti, 1960 ; Idem, Textele celor două înţelegeri 
încheiate în 1 437 între răsculaţi şi nobili după documente originale, în .,Studii", 1 ,  1960, p. 91-1 1 1 ;  
ldem, Introducerea nonei în Transilvania (Cu privire la unele premise social-economice ale ·răs
coalei de la Bobîlna), in ., Studii", 5, 1960, p. 179-190 : ldem, Documente noi referitoare la răs
coala de la Bobîlna, în . ,Studii şi materiale de istorie medie", IV, 1960, p. 395-422. 

8 Fr. Engels, Războiul ţărănesc german, Bucureşti, 1947, p. 78 şi urm. 
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în cursul căruia au fost cucerite de către răsculaţi cetăţi după cetăţi, au fost 
distruse castele nobiliare, arse documente de proprietate şi pedepsiţi asupri
torii 9• Principiile proclamate de Gh. Doja în timpul răscoalei - desfiinţarea 
nobilimii, egalitatea tuturor oamenilor, suveranitatea poporului - au consti
tuit idealuri revoluţionare pentru care masele populare au luptat cu hotărîre 
în secolele următoare. 

Odată cu măsurile de întărire a dreptului iobăgist întreprinse de statul 
feudal din Ţara Românească şi Moldova după aşa numita "Legătură a lui 
l\:Iihai" ,  s-au înregistrat şi în aceste provincii frecvente şi tot mai ample fră
mîntări sociale. În anul 1655, o mare răscoală ţărănească punea în primejdie 
existenţa regimului boieresc din Ţara Românească10. Ura şi revolta ţărăni
mii s-au abătut atunci asupra multor boieri bogaţi, deţinători de dregătorii 
însemnate şi stăpîni a nenumărate moşii, precum şi asupra unor negustori 
bogaţi din oraşe. Noi răscoale, izbucnite în anii următori, vădeau hotărîrea 
tărănimii de a obtine prin luptă îmbunătătirea situatiei ei. ' În perioada destrămării feudalismului Şi a stato;nicirii orînduirii capi
taliste, o dată cu procesul de închegare a popoarelor în naţiuni, mişcările 
ţărăneşti s-au ridicat pe o treaptă calitativ nouă : aspectului lor social, antifeu
dal, caracteristic Evului Mediu, i s-a adăugat aspectul naţional, propriu epo
cii moderne. Lupta ţărănimii s-a împletit tot mai strîns cu lupta altor forţe 
sociale pentru progres social, pentru eliberare naţională şi dobîndirea inde
pendenţei. 

Instaurarea în Transilvania la sfîrşitul secolului al XVII-lea a regi
mului habsburgic a creat, prin noile dări şi obligaţii impuse ţărănimii, mai 
ales celei din Munţii Apuseni, ale cărei vechi libertăţi au fost limitate sau 
chiar desfiinţate, o aşa de mare tensiune socială încît mişcările ţărăneşti au 
devenit un fenomen frecvent în viata societătii transilvănene. În 1784 o 
impresionantă ridicare la luptă a ţără�imii iobage, sub conducerea lui Horea, 
Cloşca şi Crişan11, avea să răzbune asupriri şi umilinţe de veacuri, sociale şi 
naţionale, să impună în ochii lumii forţa revoluţionară a naţiunii române, 
să definească programul social şi politic al revoluţiilor viitoare12. Prin ulti
matum-ul adresat la 1 1  noiembrie 1784 nobilimii, apărată de zidurile cetă
tii Deva, răsculatii cereau : "Nobili să nu mai fie . . .  Nobilii stăpîni de mosii 
�ă-şi părăsească 'o dată pentru totdeauna moşiile. . .  Pămînturile lor să se 
împartă între poporul de rînd" .. _ 13 

9 Pentru răscoala condusă de Gh. Doja vezi : Şt . Pascu, Contribuţii noi privitoare la răs
coala ţăranilor din 1514 in Transilvania, în .. Studii", 5-6, 1955, p. 9 1-1 1 2 ;  B. Cselenyi, Şt. 
Ştefănescu, 450 de ani de la răscoala ţărănească de sub conducerea lui Gh Doja, în "Lupta 
de clasă", 4, 1964. p. 84-94. 

10 O recentă lucrare monografică închinată acestei răscoale a fost realizată de Lidia De
mcny, L. Dcmeny, N. Stoiccscu, Răscoala seimenilor sau răscoală populară ?,  Bucureşti, 
1968, p. 326 

11 Despre răscoala condusă de Horca, Cloşca şi Crişan vezi, Gh. Georgescu-Buzău, Răscoala 
de la 1 78.J a iobagilor din Transilvania de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan, Bucureşti, 
1962, p. 336 şi frumosul capitol închinat evenimentului scris de acad. D. Prodan în lstoria Româ-
11iei, voi . III, Bucureşti, 1964, p. 744-79 1 .  

12 "Horia . . .  scrise - sublinia marele nostru revoluţionar democrat N .  Bălcescu - drep
turile naţiei române şi programa politică şi socială a revoluţiilor ei viitoare" (N. Bălcescu 
Opere, voi. I, Bucureşti, 1953, p. 33 1-332). 

13 Istoria României, voi. III, p. 765. 
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Răscoala din 1784 a întărit conştiinţa de sine şi a contribuit la unitatea 
morală şi etnică a poporului român din Transilvania, a obligat curtea de la 
Viena să ţină seama de realităţile sociale şi naţionale din Transilvania şi să 
întreprindă măsuri de îmbunătăţire a situaţiei românilor. 

Răscoala din 1784 era vie încă în amintirea tăranilor cînd în 1821 a izbuc
nit în Ţara Românească răscoala de sub condu�erea lui Tudor Vladimirescu. 
Ideea desfiinţării şerbiei şi a împroprietăririi clăcaşilor, formulată în Pro
clamaţia de la Padeş, a asigurat mişcării caracterul ei larg popular, a atras 
în rîndurile pandurilor mii şi mii de ţărani din satele Olteniei şi ale Munteniei 
şi a avut un larg ecou printre iobagii români din Transilvania. Răscoala din 
1821  a îmbrăcat odată cu caracterul ei antifeudal şi un caracter antiotoman, 
de eliberare naţională a ţării, de înlăturare a regimului spoliator turco-fana
riot, instaurat în Ţara Românească şi Moldova în al doilea deceniu din seco
lul al XVIII-lea. Poarta otomană a fost nevoită să numească în cele două 
ţări româneşti domni pămînteni în locul celor fanarioţi14• 

În istoria modernă a României nu este act important care să nu aibă 
la bază forţa revoluţionară a ţărănimii, care să nu fi beneficiat de eroismul 
şi largul tribut de sînge al acesteia. În 1859 masele populare ţărăneşti şi oră
şeneşti au determinat înfăptuirea Unirii Ţării Româneşti cu Moldova ; în 
1877 prin contribuţia lor materială şi j ertfele făcute pe cîmpul de luptă, masele 
populare au asigurat României independenţa de stat ; în 1918 ele au hotărît 
desăvîrşirea statului modern. 

În ciuda faptului că edificiul de stat modern îşi datora în mare măsură 
existenţa muncii şi sacrificiilor ţărănimii, condiţiile de viaţă ale acesteia con
tinuau să fie deosebit de grele, în unele privinţe mai grele decît în evul mediu. 
Prin Regulamentul organic, "Charta sărăciei mulţimii poporului în favorul 
boierilor"15, ţăranul a ajuns la discreţia boierului. În preajma anului 1848 
- arăta N. Iorga - se putea vorbi de un "imperativ al unei tocmeli care 
se făcea între unul care putea totul şi celălalt, care nu era în stare să afle 
nici un sprijin în sărăcia şi lipsa lui de drepturi"16• Aplicarea drastică a Regu
lamentului organic a provocat protestul ţăranilor, a generat mişcări ale aces
tora, a determinat un mare curent de emigrare a ţăranilor în provinciile ve
cine. Ura împotriva legii care lovise aspru în forţa vitală a naţiunii era atît 
de puternică, încît pentru viitorul statului se impunea cu necesitate înlătu
rarea lui. Arderea de către revoluţionarii de la 1848 a Regulamentului organic 
corespundea sentimentelor largi populare, care vedeau în el o piedică serioasă 
pentru libertatea lor socială. 

Majoritatea zdrobitoare a adunării de la Islaz, prin care a început revo
luţia burgheză de la 1848, o alcătuiau ţăranii ; ei au format şi grosul taberei 
înarmate pe care s-a sprij init în marşul său către Capitală guvernul ales de 
popor. În Comisia proprietăţii din Ţara Românească au răsunat cu putere 
glasurile deputaţilor ţărani, evocînd suferinţele celor pe care-i reprezentau. 
Marele istoric francez Jules Michelet, care a urmărit dezbaterile Comisiei 
proprietăţii, scria : "Ţăranii dădură atunci cele mai frumoase dovezi de bună 

14 O excelentă sinteză a cuceririlor istoriografice în privinţa răscoalei conduse de Tudor 
Vladirnirescu aparţine acad. prof. A. Oţctca. Vezi Istoria României, voi. III,  p. 850-906. 

15 N. Bălcescu, Opere, voi. 1, Bucureşti, 1953, p. 264. 
16 N. Iorga, Constatări istorice cu privire la viaţa agrară a românilor, Bucureşti, 1908, p. 52. 
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judecată, de vorbire frumoasă şi de aleasă simţire. Îndrăznesc a spune, că 
poate în nici o ţară nu s-ar fi putut găsi la locuitorii satelor un mai puternic 
bun simţ strămoşesc şi în acelaşi timp o dreaptă şi pătrunzătoare judecată, 
însuşiri pe care cei de sus îşi închipuiesc că le au numai ei"17• 

După înfrîngerea revoluţiei din 1848, soluţionarea problemei agrare a 
continuat să se pună cu toată acuitatea, atît datorită frămîntărilor ţăranilor, 
cît şi curentului de reforme realizate în ţările vecine. În 185 1  au fost pro
mulgate în Ţara Românească şi Moldova legile ce poartă numele domnitori
lor din acea vreme, Barbu Stirbei si Gr. Ghica1 8. Ele s-au dovedit nesatisfă
cătoare, nedrepte şi împovărătoar� pentru ţărani. Împotriva lor s-au ridicat 
voci in Divanurile ad-hoc de la Bucureşti şi Iaşi ; frămîntările ţărăneşti au 
continuat cu şi mai mare vigoare, ameninţînd să ia forma unei răscoale ge
nerale. 

Sub presiunea revoluţionară a maselor ţărăneşti a fost realizată reforma 
agrară din 18641 9 • Burgheză în esenţă, ea urmărea consolidarea proprietăţii 
de tip burghez, lăsa deschisă, însă, calea păstrării unor resturi de relaţii feu
dale. Declarat liber prin lege, dar neavînd mijloacele de a-şi asigura libertatea, 
ţăranul era nevoit să accepte condiţiile cerute de moşier. Arendăşia s-a extins 
şi s-a organizat, stabilindu-se condiţii de muncă de extenuare a ţărănimii 
şi de mari profituri pentru exploatatori. Rezultatul reformei din 1864 a fost 
o jefuire lipsită de scrupul a ţărănimii, abuzuri nesfîrşite care au născut marea 
răscoală din 1907, venită după un şir de alte răscoale. 

Izbucnită în condiţiile istorice ale trecerii spre epoca imperialismului, 
răscoala din 1907 a încheiat şirul marilor răscoale ţărăneşti din istoria popo
rului român20• 

* * * 
Deşi desfăşurate în perioade şi condiţii istorice diferite, răscoalele ţără-

neşti din ţara noastră au prezentat pe lîngă unele trăsături specifice momen
tului istoric în care ele aveau loc şi unele caracteristici comune. Determi
nate prin excelenţă de condiţiile locale, asupra răscoalelor ţărăneşti a exer
citat o oarecare influenţă ideologică - ce a crescut cu timpul - literatura21• 
Cu toate că răscoalele ţărăneşti în evul mediu au avut un caracter local şi 
nu poate fi vorba de un program al lor general comun - posibil în condiţiile 
dezvoltării literaturii şi a pătrunderii ei adînci în mase - revendicările for
mulate de ţărani prin esenţa lor au fost generale, înrudite prin conţinutul 
de idei. Toate au proclamat necesitatea îmbunătăţirii situaţiei materiale 
a ţărănimii, să se pună capăt abuzurilor păturilor dominante, să se asigure 

17 :\pud Al. A. Vasilescu, Istoria clasei ţărăneşti, voi. 1 (Pînă la anul 1866), Tîrgovişte, 
1940, p. 48. 

18 Vezi Georgeta Penelea, Date privind legiuirea agrară a Nloldo!•ei din 1851, în . , Studii", 
5,  1964, p. 1077-1096. 

19 Vezi despre aceasta, monografia, recent apărută, N. Adăniloaie, D. Berindei, Reforma 
agrară din 1 864, Bucureşti, 1967, p. 364 

20 :Mai nou , despre răscoala din 1907, vezi ampla monografie l'vlarea răscoală a ţăranilor 
âin 1 90 7, Bucureşti, 1967, p. 9 1 0. 

21 În cazul răscoalei din 1784 este, de pildă, indiscutabil rolul ideilor preconizate de 
Samuil )iicu, Gh. Sincai, Petru Maior şi  al Şcolii de la Blaj în inteţirea simţului de mindrie şi 
libertate naţională a românilor din Transilvania (cf. \'. }1ureşianu, Temeiurile istorice ale politicii 
noastre naţionale, Braşov, 1928-1930, p. 40. 
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celor ce muncesc drepturi politice, dreptul de a participa la conducerea sta
tului. În răspîndirea acestor idei progresiste în mijlocul ţărănimii şi a păturilor 
sărace de la oraşe un rol însemnat a jucat intelectualitatea satelor, apropiată 
ca fel de viaţă de ţărănime. 

* * * 
Forţa motrice principală în răscoalele ţărăneşti a fost ţărănimea. Căpe

teniile răsculaţilor au fost în majoritatea cazurilor ţărani. Elementele ple
beiene de la oraşe, lucrătorii de la mine şi ocne au sprijinit pe răsculaţi şi 
le-au dat uneori conducători. În epoca modernă, cu ţărănimea răsculată 
s-a solidarizat clasa muncitoare ; sînt elocvente în această privinţă numeroa
sele cazuri de P.actizare ale muncitorilor cu ţăranii răsculaţi în timpul răs
coalei din 1907. În furia lor deslănţuită împotriva celor ce îi oprimau de veacuri, 
ţăranii răsculaţi s-au îndreptat spre oraşe, nu numai în dorinţa de a distruge 
pe nobilii refugiaţi aci şi puterea politico-administrativă ce rezida în oraşe, 
ci şi în speranţa de a obţine ajutorul păturilor orăşeneşti sărace precum şi 
mijloacele materiale de natură să le asigure victoria împotriva asupritorilor. 

În cazul unor răscoale ţărăneşti medievale - cum a fost cea de la Bo
bîlna - ţăranilor li s-a alăturat o parte a micii nobilimi care urmărea să 
smulgă marilor feudali concesii în favoarea ei. Dar caracteristice pentru ati
tudinea micii nobilimi erau nestatornicia, şovăiala, dorinţa de compromis. 
De cele mai multe ori era de ajuns o înfrîngere, pentru ca aceasta, cuprinsă 
de teamă, să trădeze cauza răsculaţilor şi să treacă în tabăra marilor stă
pîni de pămînt. De aceea, tendinţa micii nobilimi de a juca rolul de hege
mon al ţărănimii a dus nu la victorie, ci la înfrîngerea răscoalelor ţărăneşti. 

* * * 
O caracteristică a răscoalelor ţărăneşti - şi care s-a manifestat pe scară 

largă şi în cazul răscoalei din 1907 - a fost spontaneitatea în izbucnirea lor, 
slaba organizare. În condiţiile în care trăiau şi munceau, ţăranii nu puteau 
să ajungă la un grad ridicat de organizare. Acţiunile lor purtau amprenta 
caracterului local, izolat şi de scurtă durată .  Focul răscoalei abia apuca să 
se propage mai departe, că se stingea în locurile de unde pornise. Fărămiţa
rea şi lipsa de organizare au împiedecat canalizarea energiei revoluţionare 
a ţărănimii într-un torent unic, au înlesnit claselor exploatatoare reprimarea 
răscoalelor ţărăneşti. Aşa s-a întîmplat şi în 1907, cînd, cu toată intensitatea 
şi violenţa ei, lupta ţăranilor a fost înăbuşită în sînge. 

O latură slabă a răscoalelor tărănesti, care s-a manifestat si în cazul 
răscoalei din 1907, a fost idealizar�a de �ătre răsculaţi a figurii �onarhilor, 
credinta lor naivă în bunătatea acestora22. La baza acestui "monarhism naiv", 
tipic tărănesc, era lipsa de înţelegere de către răsculaţi a legăturii dintre 
sistemul economic şi cel politic. Lupta ţăranilor era îndreptată împotriva 
dominaţiei economice a stăpînilor de pămînt (şi a arendaşilor în răscoala 
din 1907) ; ea nu era o luptă politică , reprezenta doar indirect o ameninţare 

22 Cu doctrina ,.The King can't do wrong" (,.Hcgele nu poate face riiu") ,  au tr>cit, de pildă, 
englezii secole întregi. (Cf. N. Iorga, Păreri de îndreptat în islu•·ia contempurană, în . .  �eamul 
românesc", 1940, nr. 16.) 
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pentru puterea politică, prin implicaţiile pe care le determina lovirea în inte
resele economice ale feudalităţii şi prin formularea revendicărilor lor generale, 
a căror acceptare ar fi însemnat schimbarea însăşi a întregii orînduiri poli
tice. În timpul desfăşurării răscoalelor, ţăranii s-au izbit de adversitatea 
monarhilor, iluziile lor în bunătatea acestora s-au risipit . Ei au răsfrînt atunci 
atributele monarhului loial, bun, milostiv, viteaz, asupra conducătorilor 
ridicaţi din rîndurile lor : Anton cel Mare (în 1437) , Gheorghe Doja (în 1514) ,  
Horea (în 1784) - devenit "Crăişorul" - ,  Tudor Vladimirescu (în 1821 ) ,  
numit de răsculaţi "Domnul Tudor" . Substituirea de către răsculaţi a auto
rităţii existente cu alta nouă vădea existenţa în rîndurile lor a unei idei vagi 
de suveranitate a poporului . 

* * * 
O caracteristică esenţială a răscoalelor ţărăneşti o constituie faptul că 

ele n-au fost încununate de victoria maselor, au cunoscut în cele din urmă 
înfrîngerea. "Pacificarea" satelor a fost realizată cu toată cruzimea de clasa 
dominantă ; mii de ţărani au fost ucişi, traşi în ţeapă, spînzuraţi, arşi pe rug, 
zdrobiţi cu roata. Conducătorii lor au fost supuşi unor chinuri îngrozitoare : 
Anton cel )bre şi alte căpetenii ale răsculaţilor din 1437 au fost spînzurate 
pe dealul din faţa oraşului Turda ; Gh. Doja a fost ars pe un tron înroşit în 
foc ; Horea şi Cloşca au fost traşi pe roată ; asasinat, Tudor Vladimirescu a 
fost aruncat într-o fîntînă. Represiunea clasei dominante, atrocităţile cu 
care ea a înţeles să reprime răscoala au depă�it, în 1907, ca proporţii şi cinism, 
tot ce se făcuse în trecut. 

Principala cauză a insuccesului răscoalelor ţărăneşti a constat în faptul 
că ţărănimea nu era purtătoarea unui nou mod de producţie, ea nu putea 
să prezinte interesele ei ca interese ale tuturor membrilor societăţii. Chiar 
în cazul răscoalei din 1907, desfăşurată în condiţii istorice ce presupuneau 
o crestere a constiintei ei, tărănimea si-a limitat revendicările la interese 
specifice, n-a pre�oni�at mari transform'ări sociale. Mersul istoriei a dovedit 
că acestea au fost initiate numai de alianta dintre clasa muncitoare si tără
nimea muncitoare sub conducerea partidului revoluţionar de tip �a;xist
leninist. Or, în 1907 clasa muncitoare din ţara noastră , deşi a sprij init pe 
ţăranii răsculaţi, ea însăşi era abia formată şi lipsită de un partid revoluţionar 
în stare să unească �i să conducă lupta muncitorilor şi a ţăranilor împotriva 
exploatării burghezo-moşiereşti. 

Acţiunile fărîmiţate ale ţăranilor, tendinţa lor ele a nu se depărta prea 
mult de gospodăriile pe care le aveau, de a limita şi localiza luptele, au dat 
posibilitatea stăpînilor de pămînt, sprij iniţi de aparatul de stat, să-i înfrîngă 
pe rînd. 

Lipsa unei conduceri de durată, unitară, centralizată, capabilă să îndrume 
lupta lor, a făcut ca ţăranii să nu poată ţine piept prea mult timp forţelor 
clasei stăpînitoare, ce acţionau unitar, sub o comandă unică şi care - mai 
ales în epoca modernă, dat fiind îmbunătăţirea mij loacelor de comunicaţie 
şi transport - se puteau deplasa şi concentra cu mai multă rapiditate, decît 
cele ale ţăranilor, acolo unde şi cînd situaţia necesita o intervenţie grabnică. 

Forţele antiţărăneşti prezentau şi un alt avantaj faţă de ţărănime. Pe 
cînd ţărănimea lupta, în majoritatea cazurilor, cu mijloace rudimentare, 
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cu unelte agricole, transformate în arme, clasele dominante dispuneau de 
arme albe şi arme de foc şi de o tehnică superioară în mînuirea armamentului. 

Răscoalele ţărăneşti au dovedit că ţăranii singuri nu pot să învingă şi 
să-şi rezolve problemele. Mai aveau nevoie de alianţe trainice care să-i 
ajute să-şi apere şi să-şi îmbunătăţească situaţia. 

În evul mediu ei au fost dezamăgiţi de alianţa şi conducerea lor în unele 
cazuri de mica nobilime, care, oscilantă, a trecut destul de repede de partea 
forţelor antirevoluţionare, contribuind la înfrîngerea răscoalelor ţărăneşti. În 
epoca modernă, forţa revoluţionară a ţărănimii a fost folosită de burghezie 
în propriile ei scopuri, ţăranii fiind trădaţi în mod sistematic în numele "ordi
nei" şi al "tradiţiei" - în realitate pentru respectarea privilegiilor de clasă . 
Punctele de vedere diferite exprimate de fruntaşii revoluţiei din 1848 în 
problema ţărănească (N. Bălcescu, Al. G. Golescu se pronunţau pentru "eman
ciparea" clăcaşilor şi împroprietărirea lor, I .C. Brătianu era pentru eliberarea 
clăcaşilor dar fără împroprietărire, LE. Rădulescu s-a declarat împotriva 
înscrierii chestiunii agrare în programul revoluţiei) vădeau că burghezia, în 
ansamblul ei, nu era dispusă să rezolve această problemă în sensul dorit de 
ţărani. 

* * * 
Viitorul avea să arate că singură muncitorimea se dovedeşte aliat şi 

conducător consecvent al ţărănimii în lupta pentru îmbunătăţirea condi
ţiilor ei de trai. 

Soldate în final cu înfrîngeri, răscoalele ţărăneşti au avut o mare însemnă
tate în mersul înainte al societăţii. Ele au contribuit la îngrădirea lăcomiei 
claselor dominante şi au subminat relaţiile sociale existente. 

Prin victoriile repurtate de răsculaţi împotriva stăpînilor de pămînt, 
răscoalele ţărăneşti au dat maselor producătoare conştiinţa puterii lor unite, 
a capacităţii de a înfrînge nobilimea pe calea armelor în mari bătălii. 

Răscoalele ţărăneşti au dovedit potenţialul revoluţionar al ţărănimii, 
menit istoriceşte ca în alianţă cu muncitorimea şi sub conducerea ei, să pună 
capăt exploatării. 

Lupta comună a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare din 
patria noastră împotriva stăpînilor de pămînt a cimentat legăturile lor de 
prietenie frăţească, a demonstrat că dincolo de uneltirile asupritorilor, din
colo de interesele acestora de dezbinare pentru a exploata cu mai multă uşu
rinţă, s-a închegat în luptă unitatea de interese a maselor populare, indiferent 
de naţionalitate, s-a creat o tradiţie de solidaritate puternică între ele. 

După înfiinţarea sa, Partidul Comunist Român a ţinut seama de tra
diţia revoluţionară din ţara noastră, de potenţialul revoluţionar al ţărănimii, 
a tras învăţăminte din experienţa răscoalelor ţărăneşti, a înţeles că reuşita 
unei acţiuni este hotărîtă de organizarea şi unitatea forţelor revoluţionare. 
El a făurit alianta clasei muncitoare cu tărănimea sub conducerea clasei mun
citoare pentru � rezolva în mod revol�ţionar năzuinţele ţărănimii. Condusă 
de P.C.R ţărănimea a avut un rol important în eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, în redobîndirea libertăţii şi independenţei României, în reali
zarea pe cale revoluţionară a reformei agrare din 1945 şi lichidarea clasei 
moşierilor, în înfăptuirea revoluţiei populare, în victoria socialismului la sate. 
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NICOLAE PETRAŞCU VOIEVOD 
ŞTEFAX :\HHAILESCC 

Sfîrşitul fiului lui Napoleon, regele Romei, la numai 21 ani, pe care tatăl 
său şi-1 desemnase ca urmaş cu ocazia ultimei abdicări, a stîrnit compăti
mirea generală şi ca urmare simpatia pentru cel care în castelul de la Schoen
brunn, lîngă Yiena, retrăise şi continuase în alt mod prizonieratul tatălui 
său de la Sf. Elena. Piesa L'Aiglon (Puiul de Vultur) a lui Edmond Rostand, 
celebrează şi azi amintirea dramei acestui tînăr. 

Într-o situaţie asemănătoare şi în acelaşi imperiu, se stinsese cu mult 
înainte, un alt pui de vultur, român, Nicolae Petraşcu Voievod. 

Şi unul şi altul, fii ai unor străluciţi comandanţi de oşti, au fost nevoiţi 
să trăiască între cei ce au contribuit în mod decisiv la căderea vestitilor lor 
părinţi. Şi unul şi altul au avut de apărat acolo în mijlocul calomniatorilor 
memoria părintelui. Şi unul şi altul au avut un moment foarte asemănător 
- regele Romei în 1830, cînd se nădăjduia readucerea lui în Franţa, iar Nico
lae Petraşcu în 1616, cînd adună oşti nădăjduind a se întoarce în ţară în frun
tea lor - speranţe repede spulberate la ambii. Dar, pe cînd fiul lui Napoleon 
a avut norocul unui dramaturg de geniu care-I face să retrăiască şi după 
moarte, Nicolae Petraşcu şi sbuciumata sa viaţă a fost uitat aproape cu 
totul. Dorind a împiedica aceasta, am schiţat cele ce urmează. 

* * * 
Anul naşterii lui Nicolae Petraşcu nu ne este cunoscut. Ştim doar că în 

anul 1584, la vîrsta de 26 de ani, înainte de a fi domn, Mihai se căsătorise 
cu Stanca, nepoata lui Dobromir, marele ban al Olteniei şi că el, Nicolae, 
era primul copil. 

Numele lui amintea pe acela al bunicului său Petraşcu cel Bun şi totodată 
pe al sfîntului, patron al familiei lui Mihai din clipele de mare primejdie, 
cînd, viitorul domn dus de oamenii lui Alexandru cel Rău spre locul de exe
cuţie "în cale trecînd pe lîngă Biserica Albă, pe vremea liturghiei, spun că 
îl lăsară să intre în biserică şi rugîndu-se, se făgădui lui sfîntul Nicolae, fiind 
hramul, că de-1 va mîntui, (are) să-i facă mînăstire în numele lui, precum 
a şi făcut, de se numeşte acea biserică acum Mihai-Vodă" (N. Bălcescu) . 

Primii ani ai copilăriei îi va fi petrecut Petraşcu în Oltenia împreună 
cu mama sa. După ce Mihai va fi domn, a locuit cu familia în palatul dom
nesc din Bucureşti, din care se mai păstrează azi doar biserica din Piaţa de 
Flori . Palatul a căzut în ruină. Preţioasele urme încep însă să ni se dezvă
luie prin săpăturile ce se fac acolo. 
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În grădinile palatului, se va fi j ucat el uneori şi cu cei doi cerbi domes
ticiţi de Mihai, cerbi care-I însoţeau adesea pe domnitor şi-i străjuiau cortul. 
Se ştie că unul din ei, fiind lovit şi ucis de o ghiulea turcească în timpul bătă
liei de la Călugăreni, celălalt, de durere, fugi şi se ascunse într-o pădure. 

După campania anului 1594, curţile din Bucureşti şi Tîrgovişte suferi
seră multe stricăciuni. Nicolae Petraşcu şi familia sa au stat atunci la Gher
ghiţa, pe apa Ialomiţei, pînă în 1596, toamna, cînd se mută cu toţii la Tîr
govişte, care rămîne scaun statornic pînă la sfîrşitul domniei lui Mihai, care 
se voia mai aproape de Transilvania de care interesele ţării erau strîns legate. 

Acum începe gloriosul domn să-I pregătească pe fragedul său fiu pentru 
domnie. 

În 1598, cînd comisarii imperiali veniţi la Tîrgovişte pentru încheierea 
tratatului de alianţă, se apropiau de cetate, au fost întîmpinaţi, la o milă 
depărtare, de însuşi fiul domnului însoţit de o suită aleasă .1• Era de fapt 
prima sa misiune politică oficială. 

Se pare că după acest eveniment a fost trimis un timp la Colegiul lezui
ţilor din Cluj (Claudiopolis) pentru a cunoaşte bine latina, pe care mai tîrziu 
ştim că o foloseşte cu uşurinţă. 

În 1599, în timpul bătăliei de la Şelimbăr, Nicolae Petraşcu se află alături 
de tatăl său, asemenea lui Alexandru alături de Ştefan la Războieni. În Alba 
1 ulia trăi el alături de toţi, marele eveniment al primei uniri a Transilvaniei 
cu Ţara Românească. Nunţiul papal Germanico Malaspina, care l-a văzut 
în aceste împrejurări , îi dădea pe atunci 12-13 ani, "un giovane di dodici 
in tredeci anni"ll, şi afirmaţia acestuia ne ajută să-i precizăm vîrsta, cu apro
ximaţie şi în alte împrejurări. 

Mihai, îngrijorat oarecum de situaţia Ţării Româneşti, îl trimite pe 
Nicolae Petraşcu acolo ca domn. Va pleca în acelaşi an 1599, la începutul 
lui decembrie, cu 6000 ostaşi sub comanda secuiului Sennyey. La Bran face 
un popas. Castelanul îi pregăteşte un prînz. La plecare i se dau şi provizii, 
pîine, făină, ulei, peşte, lămîi, mirodenii etc.3 

Domnia lui Nicolae Petraşcu ţine din decembrie 1599 şi pînă în septem
brie 1601 .  În această perioadă documentele interne poartă pecetea şi isca
litura lui. Titlul domnului, prin structura sa obişnuită , oglindeşte implicit marile 
evenimente ce aveau loc atunci pentru ţările noastre. Astfel, un hrisov din 
15 iunie 1600 aminteşte marele act al unirii celor trei ţări româneşti : "cu 
mila lui Dumnezeu, creştin Nicolae Voievod şi domn a toată Ţara Ardealului" . 

Dar evenimentele se precipită. În toamna anului 1600 Ardealul este 
pierdut. Mihai revine în ţară, pe care încearcă s-o apere împotriva oştilor 
polono-moldoveneşti care veneau cu Simion Movilă. 

Pentru a avea linişte dinspre Ardeal, se împacă cu Basta, căruia îi tri
mite, ostatecă, familia sa. 

La 17 octombrie 1600 Nicolae Petraşcu trece prin Braşov cu mama şi 
sora sa. Opt cupeuri trase fiecare de cîte 6 cai şi alte multe căruţe însoţeau 
convoiul. Cupeul în care se afla familia lui Mihai era căptuşit cu catifea roşie 

1 Andrei Veress. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, 
\"o i .  V. Bucureşti, Cartea Românească, 1932, p. 167.  

2 Hurmuzachi : Documente, Voi .  XII ,  p. 547 
3 Vercss', o.c., p .  342 
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prinsă cu nasturi de argint "Este o femeie vioaie cu faţa prelungă şi ochi negri. 
şi cu care fiul seamănă mult", scrie un martor ocular despre Doamna Stanca. 

La început au fost găzduiţi la castelul Gilău lîngă Cluj , unde aşteptau 
cu îngrijorare veşti de la cel plecat la Viena, dar curînd o nouă răscoală a. 
nobilimii ardelene îl goneşte pe Basta, iar familia lui Mihai este acum pri
zoniera celor mai răi duşmani ai săi. Cînd vestea ajunse la Viena şi Mihai 
o află, izbucni în plîns. Era culmea mizeriilor pe care devotamentul său pentru 
cauza creştină i-o oferea. "În ţara mea aş fi putut să rămîn liniştit şi sigur,. 
fără nicio teamă, dacă nu m-ar fi chemat credinţa mea faţă de creştinătate", 
scria el împăratului. 

Primit acum de împărat, este împăcat cu Basta şi i se dau posibilităţi 
de a-şi ridica o armată cu care pleacă spre Transilvania. 

În acest timp Nicolae împreună cu mama şi sora sa sînt transportaţi la 
Făgăraş şi închişi în castelul de aici. Duşmănia pe care i-o purtau nobilii ardeleni 
lui Mihai se va revărsa peste familia lui. Atitudinea celor ce răspundeau de 
familia domnului a fost de aşa natură încît Doamna Stanca putea să spună 
mumei lui Mihai mai tîrziu : "Cum am păţit noi maică, să nu paţă nimeni". 

Dar fostul voievod se apropia. La Gorăslău, Bathory e învins şi gonit. 
}iuntenii se ridică şi ei şi alungă pe Simion Movilă. Solii lor, trimişi la Mihai ,. 
trec pe lîngă zidurile castelului de la Făgăraş. 

Veştile bune sînt întrerupte însă brusc de vestea morţii năprăsnice a eroului. 
Nădejdile se sting definitiv, mai ales că Nicolae nu va fi ales domn aşa cum 
se va fi aşteptat poate, ci Radu Şerban, om vîrstnic, prieten al lui Mihai,. 
viitorul socru al lui Nicolae prin străinătăţi. 

Ca fiu de domn şi fost domn tot odată, nu putea sta în ţară. Rămase 
în Ardeal, unde află vestea victoriei armatei româneşti asupra tătarilor în 
1602 în zilele de 13 şi 14 septembrie la Ogretin şi Teişani. 

Era atunci la Braşov de unde dă şi ultimul său act de pe pămîntul patriei 
împreună cu mama şi sora sa, în 28 septembrie, prin care dăruieşte bisericii 
din Scheai, satul Micşuneşti din Ilfov, pentru pomenirea lui Mihai Voievod 
şi a lor. Dania pare a fi făcută pentru asigurarea ajutorului divin în călătoria 
pe care aveau să o facă departe, la Viena, unde ajung în luna decembrie. 

Aici, Nicolae se adresează împăratului, amintind devotamentul tatălui 
său faţă de imperiu şi cere să i se asigure lui şi celor ce-l însoţesc o viaţă 
demnă de situaţia pe care au avut-o în ţara pe care au părăsit-o. Curtea îi 
aprobă o pensie lunară de 100 fiorini şi îi asigură o locuinţă în Tîrnavia, oraş. 
pe drumul spre 1Jngaria. 

Doamna Stanca, întoarsă în ţară, după ce căsători pe domniţa Florica 
cu Preda Postelnicul, muri de ciumă la sfîrşitul aceluiaşi an , 1603. E înmor
mîntată în biserica episcopiei Rîmnicului. 

Nicolae Petraşcu, lipsit acum de ambii părinţi, va rămîne în Imperiul 
habsburgic. El se află într-o grea situaţie, deoarece ajunsese la Viena cu 
foarte puţine lucruri din ce avusese ca domn şi fiu de domn. Lucrurile lui 
}fihai, obiecte scumpe, bijuterii etc . ,  ceea ce forma de fapt averea mobilă, 
lucruri care, transformate repede în bani, permiteau o viaţă îmbelşugată ori 
unde, fuseseră jefuite. Lucrurile sale şi ale familiei pe care le avea ca ostatec,. 
au fost de asemenea confiscate de Stefan Csaky. Ajunsese în Imperiul habs
burgic cu foarte puţine lucruri, într-o situaţie precară. Ceea ce ne impresio-
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nează însă, este acţiunea sa încăpăţînată, permanentă, pentru a obliga pe cei 
in drept să inapoieze sau să răscumpere cele ce i se luaseră lui şi tatălui său, 
şi să i se plătească la timp pensia lunară, sau cele ce i se mai cuveneau. (Majo
ritatea documentelor ce pomenesc numele lui Nicolae Petraşcu privesc astfel 
de chestiuni, şi ele sînt foarte numeroase 70-80) . 

Aceste repetate cereri ale lui Nicolae Petraşcu se izbesc de cele mai multe 
ori de birocratismul greoi şi complicat al curţii imperiale, care cerea referinţe 
şi făcea recomandări, trimiţînd pentru plată în alte locuri decît acolo unde 
s-a făcut cererea şi de unde se primeau răspunsuri negative, scuze sau chiar 
proteste, pentru ca problema să fie iar reluată. 

Petraşcu nu era singur, ci avea slujitori şi desigur şi cîţiva curteni. Chel
tuielile depăşeau cu mult ce li se da. A fost de aceea nevoit să-şi amaneteze 
.şi ce mai avea. Cere pentru aceasta ca lucrurile ce i-au mai rămas să-i fie pre
ţuite de către giuvaergiu!, croitorul şi blănarul curţii imperiale. Lista averii 
lui mobile de atunci ni s-a păstrat. Sînt trecute acolo obiecte de argint : far
furii, pocale, pahare, tacîmuri ; arme : săbii, paloşe, fragmente de podoabe 
ce se adăogau harnaşamentelor de cai ; veşminte bărbăteşti : haine de culori 
diferite, una turcească din mătase brodată cu argint şi aur ; veşminte feme
ieşti : rochii de catifea, atlas de diferite culori şi cu broderii, căptuşite cu 
jder sau cu mătase şi tivite cu fir. Toate sînt preţuite la cîteva mii de fiorini. 
Era toată averea sa mobilă. 

Pentru a-şi putea completa lipsurile, el le-a amanetat pe rînd, ajungînd 
.după cîţiva ani (în 1606) la o datorie de 20 000 taleri. Într-o situaţie asemă
nătoare era şi vărul său Marcu-Vodă, fiul lui Petru Cercei. La cererea lui Petraş
.cu, Camera aulică se sesizează şi hotăreşte răscumpărarea obiectelor de la 
persoanele la care au fost amanetate. 

Silit de lipsuri, Nicolae Petraşcu transmite împăratului Rudolf al I I-lea 
prin contele Frederic Fiirstenberg, colanul de aur pe care acesta îl dăruise 
lui Mihai odinioară la Praga. În schimb, cere să fie recompensat cu bani sau 
altfel. Rudolf a promis că îl va răsplăti, însă a uitat. De aceea, după moartea 
lui, întîmplată în 161 2, Nicolae Petraşcu roagă pe contele Fftrstenberg să 
amintească aceasta noului împărat. În raportul său, contele îşi aminteşte 
-că pe cînd era în serviciul curţii, a venit la el Nicolae Petraşcu, fiul fostului 
voievod din Valahia şi i-a spus că, deşi prin moartea neprevăzută a tatălui 
său a pierdut toată moştenirea, totuşi norocul a vrut ca prin servitorul său cre
.dincios să-i fi salvat darul imperial pe care el îl înapoiează acum majestăţii 
sale cerînd, fie valoarea în bani, fie alte favoruri. Şi cu aceste cuvinte, el a 
.scos dintr-o cutie rotundă şi cam stricată, căptuşită cu bumbac, un lanţ de 
aur frumos, bătut cu pietre scumpe în care era prins un vultur, încrustat 
cu diamante şi cu un medalion imperial cu diamante pe ambele părţi şi de 
jur împrejur. Şi aşa cum am luat-o, (cutia) am predat-o majestăţii sale im
periale. 4 

Colanul acesta se mai poate vedea astăzi în tabloul aflător la muzeul 
Prado din Madrid, reprezentînd petrecerea regelui Irod, şi în care Mihai îl 
poartă în jurul gîtului. 

' Ibidem, \"Ol. \ " I I I ,  p. 290 şi urm. 

·44 

www.cimec.ro



"i)' ·a "' 
e .. .,. 

1.:) 
-::; ... "' .. "" =-
.§ 

·� -.. " " 

.!. 
:s 
� ...... 

www.cimec.ro



După asasinarea mişelească a lui Mihai Viteazul, lucrurile mobile găsite 
in proprietatea lui au fost aduse de Carlo Magno, funcţionar imperial, la 
Sătmar şi apoi la Praga, unde au fost predate împăratului H.udoli. Ele au 
fost preţuite la numai 12 300 taleri. Inventarul care a fost făcut a dispărut, 
însă Nicolae Petraşcu a pretins fie aceste lucruri fie contravaloarea lor. Între 
ele, era o trăsură (cupeu) căptuşită cu catifea roşie, lucrată cu fire de aur ; 
şase cai de rasă ; două agrafe mari de aur ; o mantie bătută cu rubine şi dia
mante pe care împăratul a luat-o în camera sa ; harnaşamente bătute cu 
perle ; blănuri, argintărie de toate sorturile, 80 de rubine, toate acestea în 
valoare de cel puţin 80 000 de fiorini, dar preţ uite oficial la numai 12 300 
taleri. 5 

În  1605, consiliul secret al împăratului recunoaşte dreptul lui Nicolae 
Petraşcu la suma de 15 000 taleri pentru averea mai sus citată (în parte) . 
Dar plata întîrzia, şi va întîrzia aproape 15 ani, fără să fie întru totul achi
tată vreodată .  

În anul următor, aflînd de ţinerea unei diete l a  Bratislava, Nicolae Pe
traşcu trimite acolo un memoriu în care arată cine este, îşi expune starea 
de sărăcie în care a ajuns şi aminteşte de faptele eroice, pioase şi folositoare 
ale defunctului său părinte. El cere să se intervină la împărat pentru plata 
celor 1 5  000 taleri. 6 

Pe lîngă preţul colanului de aur al lui Mihai şi lucrurile rămase de la el, 
sau preţul lor, Nicolae Petraşcu cere insistent domeniul Kynsburg din Sile
zia, cu frumosul castel dăruit de împărat lui Mihai pe veci, avînd drept de 
a-l lăsa moştenire. Eventual, în locul acestui castel cere o moşie în Ungaria. 
Repetatele cereri în legătură cu acest domeniu care după moartea lui Mihai 
a trecut din nou împăratului, au rămas ca şi celelalte fără rezultat. 

Exasperată de cererile insistente şi foarte des repetate ale lui Petraşcu 
Voievod, curtea din Viena propune ca să se ceară avizul consiliului de război 
asupra cauzei pentru care a fost omorît Mihai, ca să se ştie ce e de făcut cu averea 
lăsată de el. Sesizînd intentia calomnioasă, Nicolae Petrascu se adresează 
direct împăratului Matia I I  (în anul 1618) ,  şi arătînd că la c�rte se aud dese
ori calomnii asupra răposatului său tată, cere să se examineze actele contem
porane şi să se asculte şi Carlo Magno, care a fost însărcinat cu aranjarea 
afacerilor după moartea sa, ca să se dovedească mişelia cu care a fost Mihai 
ucis, spre paguba Casei austriace şi a întregii lumi creştine. 7 Iată ce spune 
Petraşcu : . . .  Din consiliul înalt al camerei aulice către consiliul de război, 
cererile mele şi negocierea mea pentru restituirea bunurilor atît mobile cît 
şi imobile ale lui Mihai Voievodul, părintele meu, . . .  aud că a fost respinsă 
. . .  Într-adevăr, fiindcă acolo (în referat) pot fi găsite multe calomnii contra 
fidelităţii părintelui meu, (calomnii) spuse de către duşmanii săi şi mai ales 
de un oarecare Giorgio Basta, în scrisoarea către invincibilul împărat Rudolf, 
prin care se încearcă să se scuze atît de nelegiuirea săvîrşită ; cer cu umilinţă 
ca, revăzută veracitatea faptului care poate fi aflată şi din spusele 
mărturiilor luate, prin domnul Carol Magnus, însărcinat (deputat) cu 
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5 Ibidem, voi . VI, p. 485. 
8 N.  Iorga, Studii şi Documente, Yol. IV, p. 263. Ed. Minister. de Instrucţie. Bucureşti, 1 902 
7 Veress, o.c. , voi. I X, p. 17 1-1 72.  
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aceasta, cît şi prin relatarea aceluiaşi comisar, să le îndepărtaţi ca 
nedrepte şi in juste şi să se binevoiască a le casa întru totul ; din care relatare 
şi spuse ale martorilor, va cunoaşte majestatea voastră în ce fel şi mod, cu 
cîtă nepăsare şi pierzare pentru toată religia creştină , a fost ucis părintele 
meu, pentru mine cel mai mbit pînă în cele din urmă. 

Apărarea memoriei tatălui iubit, acolo printre cei ce puseseră la cale 
uciderea lui, credem că este cea mai aleasă trăsătură de caracter a neferici
tului pribeag. 

Se aflau pe atunci în imperiul habsburgic şi alţi mulţi români, care nu 
se împăcau cu situaţia din ţara lor şi nădăjduiau o schimbare aici cu ajuto
rul împăratului creştin. Am pomenit pe Marcu-Vodă, fiul lui Petru Cercei, 
pe care Mihai Viteazul, unchml său, îl folosise în Moldova. Mai amintim pe 
mitropolitul de la Tîrgovişte, Dionisie Ralli Paleologul, pe Aga Leka şi mulţi 
alţii care formau o adevărată emigraţie, căreia i se adaogă pînă la urmă însuşi 
Sigismund Bathory şi, însfîrşit, în 161 1 , Radu Şerban, domnul Ţării Româneşti. 
Toţi aceştia păstrau legătura cu ţările româneşti iar împăratul îi ţinea, în 
nădejdea folosirii lor împotriva turcilor şi în avantajul său. Ei aveau dome
nii - modeste însă - în teritoriile din spre Ungaria. 

Amintim că Pătraşcu era stabilit la Tîrnavia, lîngă Bratislava, unde 
trăiau şi alţi români. Locuitorii nu-i priveau cu ochi buni, socotindu-i o povară. 
Astfel, se cunoaşte o adresă a oraşului în care se arată că românii nu se mul
ţumesc cu vreo locuinţă bunicică, ci vor să aibă case splendide şi fiecare separat 
casa sa . . .  Afară de aceasta, "românii năpustesc cîmpurile şi viile pe unde 
umblă zilnic, la vînat etc." 8 

În 161 1 însă, Radu Şerban ajunge şi el pribeag la Viena şi apoi la Tîrna
via alături de tînărul de 25 de ani, în sfatul domnesc al căruia fusese odini
oară paharnic. Radu era om în vîrstă, căsătorit cu Doamna Elena şi avea 
două fete-Anca sau Ancuţa şi Ilinca. El şi-1 apropie pe Nicolae Petraşcu pe 
care şi-1 va face ginere. Dar mai întîi îl folosi în încercarea de a recîştiga Ţara 
Românească ce căzuse acum din nou sub turci, care puseseră acolo pe omul 
lor credincios Radu Mihnea, fiul lui Mihnea Turcitul. Şerban-Vodă primea 
din ţară, unde era regretat, informaţii şi scrisori prin care era îndemnat să 
revină. Una dintre ele, de prin 1613, arată ura boierilor împotriva lui Mih
nea şi teama lor că ţara va fi prefăcută în paşalîc : "Acum înţelegem - scriu 
boierii - că are turcul gînd să se puie în ţara noastră paşă ; aşişderea şi în 
tările ce sînt vecine cu noi. Deci, dacă vom cădea noi la aceia, să rămîie în 
tara noastră paşă, si mînăstirile si bisericile noastre să fie meceturi turcilor, 
Şi coconii noştri să-i facă ieniceri: şi fetele noastre să le ia turcii lor muieri, 
cum fac într-alte ţări ce sînt supuse lor ; deci noi, din zilele lui Mihai Vodă, 
de cînd ne-am supus şi ne-am jurat creştinilor, pentru aceia ne-am jurat şi 
ne-am supus noi supt împăratul creştinesc, ca să nu cădem noi la un lucru 
ca acesta . . .  Ce mult ne mirăm ! Au dumneata nu faci ştire împăratului de nevoile 
noastre ? . . .  Că inima noastră nu se poate suferi cu păgînii ."8 

Astfel de îndemnuri şi o situaţie oarecum favorabilă - turcii începu
seră războiul în Persia - îl hotărîră pe Radu Şerban să încerce în anul 1616 

8 Ibidem, p. 1 35 
9 N. Iorga, Un biruitor - Radu Vodă Şerban, \'ălenii de Munte, 1 9 1 1 ,  p. 34-36. 
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să redobîndească domnia. Împăratul a susţinut atunci cheltuielile pentru 
ridicarea unei oşti. Cel ce s-a ocupat mai ales cu strîngerea şi organizarea 
ei a fost Nicolae Petraşcu. A fost un moment de mare însufleţire pentru pri
begii aflaţi de atîta vreme departe de ţară. Dar Gabriel Bethleen, vicleanul 
principe calvin al Transilvaniei, omul turcilor şi duşman al habsburgilor, a 
împiedicat cu iscusinţă recrutarea mercenarilor haiduci din ţinuturile Tisei, 
răspîndind svonul în acea regiune că acţiunea lui Radu şi a celor ce-l însoţesc 
urmăreşte extirparea religiei calvine atît în Transilvania cît şi în Ungaria. 
Zadarnic protestează Radu, scriind şi arătînd că învinuirile sînt nedrepte 
şi că acţiunea lui e sfîntă şi are sorţi de izbîndă în împrejurările actuale. Nepu
tînd aduna trupe suficiente, oastea sa e înfrîntă la hotarul Moldovei spre 
Polonia de Skender Paşa şi Gabriel Bethleen, în august 1616. 10 

Desigur că Radu Şerban a intenţionat să-şi ralieze forţele sale cu ace
lea ale polonilor şi Movileştilor, care însă în Moldova, la Drăcşani, sufăr o 
adevărată catastrofă în ziua de 23 august 1616. Doamna Elisabeta e prinsă 
împreună cu fiii ei şi dusă în imperiul otoman, de unde nu se va mai întoarce. 
Neînţelegerea la timp de către Ieremia şi Simion a luptei lui Mihai, se plătea 
acum de către urmaşi. 

În urma acestor acţiuni organizate în comun, legăturile lui Nicolae 
Petraşcu cu Radu Şerban devin foarte strînse. În 1618, la 10 iulie, are loc 
căsătoria lui cu Anca, fiica fostului domn. Petraşcu avea atunci aproximativ 
32 de ani. La nunta lor, regele Matia I I  al Ungariei le-a oferit un dar de preţ : 
un pahar de argint în valoare de 20 fl. 11 

Anul căsătoriei lui Petraşcu este şi anul începutului războiului de 30 
de ani, în care timp împăratul habsburgic şi liga principilor catolici vor avea 
de înfruntat acţiunea ligii protestante, care cheamă în ajutor, rînd pe rînd, 
pe unguri, danezi, suedezi şi francezi. 

Gabriel Bethleen va acţiona hotărît împotriva habsburgilor, ocupînd 
Bratislava. Tîrnavia va fi asediată. Petraşcu şi ai săi se refugiează la Modor, 
apoi la Eisenstadt şi chiar la Viena. 

Pentru uciderea lui Mihai Viteazul se culegeau acum de către habsburgi 
ultimele roade. Pierderea Ardealului, la care se lăcomiseră imperialii, a adus 
apoi pierderea şi celorlalte două principate (Ţara Românească şi Moldova) , 
iar acum Ardealul se ridica împotriva Casei de Austria într-un moment foarte 
greu, contribuind la sfărîmarea imperiului şi slăbirea lui pentru mai multă 
vreme. 

In toiul războiului, în 1620, în martie, socrul său Radu Şerban moare 
de podagră. E înmormîntat în biserica Sfîntul Ştefan din Viena, catedrala 
oraşului. 

În acelaşi an, Nicolae Petraşcu intenţionează să plece în Ţara Româ
nească, unde domnul Gabriel Movilă îl cheamă. Dar tocmai atunci, condu
cerea imperiului, lipsită de Radu, strîmtorată de război şi dinspre răsărit 
prin intervenţia ungară, începe să-i dea atenţie. Se achită de vechile datorii 
sub formă de moşii, case, sare chiar, mai puţin bani. 
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Cît despre Nicolae, în viaţa lui îşi face loc tot mai mult dragostea pen
tru cărţi, pentru citit, pentru familie. Are un băiat, pe care-I botează cu numele 
lui Mihai. 

Începînd cu anul 1624, documentele ce se referă la viaţa lui Nicolae 
Petra�cu in imperiul habsburgic menţionează, pe lîngă obişnuitele cereri de 
bani sau moşii, şi faptul că el se află atins de o boală necruţătoare, aceeaşi 
de care murise şi socrul său Radu Şerban : podagra (guta) . 

Astfel, în 15 iunie 1624 scrie din Bratislava baronului 1\lussinger, rugîndu-! 
să intervină pe lîngă împărat pentru a i  se plăti restanţa pensiei, că de 5 luni 
zace în pat fără să poată plăti medicilor şi farmaciştilor şi că tot ce are mai 
de preţ este amanetat. 12 

Boala progresează şi el trebuie să se mute la Viena. 
De aici avem o altă scrisoare adresată directorului bibliotecii imperiale 

Sebastian Tengnagel, căruia îi cere o carte "deoarece în boala mea grea 
spune el - aproape nu am altă recreere, în afara lecturii cărţilor". Lucrarea 
cerută este "Sintaxa" lui Petre Grigore Tolosanul. Altă dată cere "Epito
mes Arithmeticae practicae", a iezuitului Christophorus Clavius Bambergen
sis, pe care spune că nu a găsit-o în librării. Cu altă ocazie va cere "Judecata 
Bisericii orientale asupra confesiunii Augustane", în limba latină (Judi
cium Orientalis Ecclesiae super confessione Augustana Latino idiomatae) , pe 
care de asemenea spune că nu a găsit-o în nici o librărie "şi a cărei citire îmi 
va uşura greutatea bolii" .  13 

Din cele de mai sus putem cunoaşte şi deosebita sa cultură umanistică 
şi feluritele sale preocupări. 

Boala nu l-a mai părăsit, şi tot astfel îl găsim şi în anul următor 1627, 
cînd ţintuit în pat şi lipsit de bani, cere imparatului 1500 florini în contul 
pensiei sale pentru a cumpăra un imobil. În această perioadă a fost ajutat 
de comitele Nicolae Eszterhazi din Eisenstadt care, în acelaşi an 1627, la 
19 iunie, intervenea pentru el pe lîngă camera aulică. 14 

Nu este greu să ne închipuim că pe lîngă boala grea îl va fi chinuit şi 
dorul de ţară, de care îl legau slăvite amintiri şi pe care nu o va mai revedea. 
(O scrisoare a sa în limba italiană, adresată cancelarului Ardealului tot în 
ultimii ani - 23 aprilie 1623 - arată că avea de gînd să se întoarcă în ţara 
sa, în sfîrşit, cu ajutorul principelui Bethleen) . 15 

Nicolae Petraşcu moare în anul 1627 (între 19 iunie şi 7 septembrie) , 
cînd soţia sa e văduvă. Avea 40 sau 41 de ani, cam aproape tot atîta cît şi 
tatăl său în anul tragicului său sfîrşit. 

Trupul său va odihni în biserica grecească din H.aab (Gyor) timp de 13  
ani, pînă în  anul 1640, cînd Anca, soţia lui, fiica lui H.adu Şerban, va porni 
la drum lung spre ţară ducînd cu ea şi sicriile tatălui şi soţului ei . Va străbate 
Cngaria, Transilvania şi în luna noiembrie, dup&. 23, va intra în Ţara Româ
nească. 

12 Ibidem, p.  263 
13 Ibidem. p.  273-274 
14 Ibidem. p. 275 
15 Ibidem, p. 253 
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La Bucureşti, domnul Matei Basarab împreună cu întreaga curte şi 
poporul întîmpinară carul mortuar care, străbătînd încet oraşul, se îndreaptă 
spre miazăzi, pe drumul Giurgiului, spre mănăstirea Comana, ctitorie a lui 
Vlad Ţepeş şi apoi a lui Radu Şerban. Acolo înmormîntă ea osemintele celor 
două fiinţe iubite, peste care aşează o lespede de piatră cu inscripţia : .. +Aici 
odihnescu-să oasele robilor lui Dumnezeu Io Radu Şerbanu Băsărabă Voievod 
şi ginere-său Petraşco Niculae. Amîndoi tare şi vîrtos pentru leage şi pentru 
moşie cu păgînii turci, tătar şi cu eretici ungur s-au bătut, şi în bătrîneţe 
amîndoi de boala podagrie s-au săvîrşit, întiu socrulu apoi ginerile, unul la 
anulu de la spăsenia lumii : altulu la anulu . . .  dupre aceia aici din ţara nemţea
scă de la Beciu aducîndu-se de al lor rod, cu cinste s-au îngropatu în zilile 
Radului voievod celu Mare cea - la anul, iară celălatu în zilele lui Matei 
Băsărabu Voievod la anulu 7148".16 

---- -- ---

16 C. Gane, Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe. Yol. I. Editura ,,Universul". Bucureşti, 
l933, p. 220 (fotocopia inscripţici). 
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NOI CONTRIBUTII LA STUDIUL SITUATIEI TĂRANILOR ' ' ' 

DUPĂ APLICAREA REGULAMENTULUI ORGANIC 
ÎN FOSTUL JUDEŢ AL SECUENILOR 

X. J. SDIACHE 

Angrenarea ţărilor noastre în circuitul internaţional de mărfuri, în deosebi 
după desfiinţarea monopolului comercial al turcilor prin pacea de la 
Adrianopol din 1829, grăbeşte trecerea de la economia naturală la cea bazată 
pe producţia de mărfuri, aruncînd asupra ţărănimii un nou val de suferinţe. 

Creşterea valorii pămîntului determină pe stăpînii de moşii să-şi spo
rească efortul de a-şi mări proprietăţile şi de a stoarce de la ţărani cît mai 
multă dacă şi dijmă. 

Prilejurile folosite erau variate, dar cel mai bine venit era schimbarea legilor. 
Astfel se petrec faptele în 1780, cînd Alexandru Ipsilanti dă Pravilni

ceasca Condică, şi în 1818, cînd apare leguirea lui Caragea. 
Comparînd cele două coduri care caută să reglementeze obligaţiile feudale 

pe tot cuprinsul 'fării Româneşti, se constată că "Legiuirea Caragea conţine 
prevederi pe care nu le întîlnim în Pravilniceasca Condică şi care vor agrava 
situaţia ţăranului dăcaş". 1 

Un asemenea prilej a fost şi Regulamentul Organic, pus în aplicare cu 
începere din 1831 în Ţara Românească şi 1832 în Moldova, şi prin care boierii 
care aveau în mîinile lor conducerea ţării, îşi întăresc simţitor privilegiile. 

Ca urmare a dezvoltării comerţului cu cereale, noua legiuire introduce 
"un regim de dacă şi de obligaţii ne mai întîlnite pînă atunci în istoria agrară 
a ţărilor române, regim care să corespundă creşterii tot mai mari a comer
ţului cu cereale peste hotare". 2 

Documentele păstrate în Arhivele Statului din Ploieşti confirmă întă
rirea exploatării feudale după intrarea în vigoare a noii legiuiri şi reacţiunea 
aproape generală a ţăranilor din fostul judeţ al Secuenilor 3, în anii 1832-
1834. 4 

1 S. Columbcanu , Caracterul exploatării feudale a ţărănimii -în deceniile anterioare răscoalei 
lui T. Vladimirescu ( 1800- 1820) . Studii, revistă de istorie, 196 1 ,  p. 573 

2 ibidem, p. 572. 
l Cuprindea satele din văile Teleajenului şi  Vărbilăului precum şi pe acelea din bazinul su

perior al Buzăului. Avea o populaţie mai numeroasă decît a fostelor judeţe Prahova şi Buzău, 
�i a fost desfiinţat la 1 ianuarie 1845. 

4 N.I. Simachc, Unele aspecte ale situaţiei ţăranilor din fostul judeţ al Secuenilor, după apli
carea Regulamentului Organic, în Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al Jud. PrahO\·a, 
\"OI. I ,  p. 1 0 1-109.  
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În anii următori situaţia se agravează şi pe baza documentelor din ar
hivele locale ne propunem să cercetăm faptele din 1836. 

Prima concluzie care se desprinde din cercetarea actelor ce s-au păstrat. 
este aceea că proprietarii şi arendaşii moşiilor impun ţăranilor clăcaşi obli
gaţii mai mari ca cele din Regulament, sau altele noi. 

Ţăranii răspund în primul rînd prin proteste şi plîngeri adresate ocîr
muitorului judeţului sau subcîrmuitorilor. 

Aceştia nu le fac dreptate, îndreptînd persecuţii împotriva jăluitorilor, 
ceea ce determină autoritatea centrală să intervie în favoarea tăranilor 
ameninţînd că " . . .  de acum înainte pentru pricinele de care se vor fi arătat 
lăcuitorii cu j elbi otcîrmuitorilor şi aceştia nu le vor fi făcut indestulare se vor 
trimete într-adins cercetător de aici ; şi de să vor dovedi că să năpăstuesc cei 
ce s-au jăluit către ocînnuire, atunci acei ocîrmuitori vor fi învinovătiti atît 
pentru plata trimisului cercetător cît şi cu lipsirea lui din slujbă de ' va fi 
năpăstuirea însemnătoare sau prelungită" .  5 

Ordinul nu are efectele aşteptate. 
Potrivit prevederilor Regulamentului, proprietarii şi arendaşii aveau 

obligaţia de a pune la dispoziţia clăcaşilor terenul necesar pentru casă, curte, 
păşunatul vitelor şi fîneaţă. 

Ciocănaşii de la salina Slănic, "robii ocni (i)", "de la mic pînă la mare", 
se plîng, însă ocînnuirii că arendaşul moşiei mănăstirii Colţii nu le pune la 
dispoziţie suprafeţele legiuite, fiind nevoiţi să cumpere cele necesare cu bani 
de pe alte moşii, luîndu-le dijmă după bunul plac şi obligîndu-i, pentru plata 
clăcii, să dea fiecare înscris, punînd degetele la numele lor în catastiful moşiei.s. 

Situatia continuînd a se înrăutăti, "ciocănasii ocnii Slănic" adresează 
domnitorului Alexandru Ghica a patra 'jalbă. 

' 

Clăcaşii se plîng că arendaşul moşiei pe care se află ocna-însuşi cămă
raşul ocnei-deşi ei muncesc "pă supt pămînt aducînd folos cinstitului stat". 
nu le pune la dispoziţie loc de arătură, lemne de ars, pari sau nuele pentru 
îngrădiri , nici fîneţe, acestea fiind cumpărate de pe alte moşii, cu toate că 
hălăduiesc "în surpături de munţi şi piatră" şi cer să se trimeată un cinovnic 
al "cinstitului" stat, spre a face cercetare asupra stării moşiei. 

Ei precizează în reclamaţie că moşia dispune de izlaz pentru vite dar 
acesta nu se dă clăcaşilor din Slănic, iarba fiind vîndută celor ce vin de cum
pără sare de la ocnă. 7 

Negăsind nici de data aceasta îndreptăţire, ciocănaşii revin cu o nouă 
întîmpinare în numele întregului sat al ocnii Slănic, arătînd că în 1834 baronul 
:\Ieitani le-a cerut să depuie tot efortul pentru a scoate cantitatea de sare 
cerută, făgăduindu-le în schimb scutirea de dacă. 

În faţa acestei promisiuni, ciocănaşii au sărit cu toţi " . . .  �i nu numai 
suma sării au scos dar şi alte feţe de sare au deschis, muncind şi în zilele 
cele de lucru orînduite şi în zilele cele sfinte", de au îndeplinit voia sa. 

5 Onlinul Departamentului Pricinilor din Lăuntru nr. 3562 din 12 iunie 1 8-Hi, cătn· 'KÎr
muirea Jud.  Saac . . \rhivclc Stat u l u i  Ploieşti . Jud.  S<:cueni .  Dosar nr. 1 3 / 1836, fila 698. 

6 Jall.Ja ciocăna�ik•r de la salina Slănic către ocîrmuirca J ud .  S�;:.c .  ,\rhi,·elc Statul u i  
Ploie�t i ,  dosar nr. 1 3  ; I83G. 

; ,.Plecată şi supusă jall>it" către .,prea înaltul �i  m i lostinii donlll" a c i u c ii r:a�ilur ocnii 
Slănic . Ar. Stat. Ploieşt i ,  dosar nr. 1:3 / 1836. 
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După decesul acestuia însă, un vechil al casei n-a mai respectat angaja
mentul baronului, obligîndu-i la dacă, pretinzînd şi plata acesteia pe 2 ani în 
urmă, cînd fuseseră scutiţi. 

Epitropia casei baronului :Meitani se adresează ocîrmuirii jud. Saac 
cerîndu-i să oblige pe ciocănaşii salinei din Slănic să plătească drepturile 
proprietăţii pe anii 1833 şi 1834, cînd avea moşia în arendă. 

Vătaful Apostol, Gheorghe Torcătaru, Radu Oncică, Năstase Haiducu, 
Tudor }lustă.ţea "împreună cu toţi locuitori(i) dăcaşi de pe moşia Slănic" 
aduc la cunoştinţa Ocîrmuirii că baronul le-a cerut eforturi suplimentare 
pentru împlinirea planului de producţie, promiţîndu-le scutirea de dacă 
�i urmînd să achite numai dijma şi celelalte adeturi ale proprietăţii. 

" . . . . . . . . .  s-au sculat în picioare tot satul ; pînă şi cei ce erau ertaţi de munca 
ocni(i) şi aceia au alergat la muncă încît neîncăpînd în ocnă, am dezgolit 
şi faţa băilor de făceam tăierea şi afară ; asemenea cei şi cu dobitoacele au 
sărit aducînd cele trebuincioase : material uri pentru facerea de pod, altele 
cîte au trebuit pă seama ocni(i) , făcînd şi magazii , scoţînd şi cu dobitoacele 
noastre, neajungînd caii ocni(i) a să sluj i" , fără a primi nici o plată. În schimb, 
din acel an au fost scutiţi de dacă pînă în 1836 cînd li s-a pretins pe cei doi 
ani in urmă. Cer respectarea învoielii şi în caz contrariu să li se poprească 
"acea datorie fiecăruia cînd îşi primeau muncitorii plata lor pă fiecare lună . . . " 8 

Într-un raport din noiembrie 1836, tistul judeţului raportează cîrmuirii 
că făcîndu-se socoteala ciocănaşilor de către cămărăşie pe luna octombrie, 
din banii ce se cuveneau fiecăruia li s-a poprit suma dăcii. 

În semn de protest, aceştia pun la cale o manifestaţie "sui genens , 
înfigînd " . . .  o prăjină în mijlocul satului, legînd în vîrfu-i şi nişte hîrtii şi 
împrejurul ei au grămădit mulţime de pietre şi oase de cal . . . " ,  făcînd şi jura
mint " .. .între dînşii că oricare va trece în sus sau în jos pă la acea prăjină 
să arunce pietre . . .  " 9 

Totdeodată ciocănaşii se mai plîng pentru suprimarea "merticelor de 
sare" ce primeau după vechiul obicei, dar înlăturat de cămăraş la 1834, sub 
pretextul scutirii de dacă 10 . 

La cîţiva ani numai de la aplicarea Regulamentului, proprietarii şi aren
daşii nu se mai mulţumesc cu ceea ce obţinuseră prin noua legiuire. 

Toate obligaţiile dăcaşilor sînt încălcate, instaurîndu-se domnia arbitra
rului şi a bunului plac. 

Astfel, Stan Holteiu sin Manea, dăcaş pe moşia paharnicului Enache 
Arion din satul Valea Humei, îndreaptă o plîngere către domnitor în care 
arată că pînă la Regulament plătea pentru un bordei şi o livadă cu 30 pruni, 
6 zile şi o găină, dar în 1836 era obligat să facă cîte 33 zile dacă, socotindu-i 
transportul cu căruţa cu boi pînă la Bucureşti, numai 4 zile dacă, deşi un 
asemenea drum nu se putea face decît în cel puţin 6 zile. 

8 Jalba lui Apostol v1i.taful ,  Gheorghe Torc1i.toru etc. împreună cu toţi locuitorii clăcaşi 
pe moşia Slănic. Ibidem, f. 1096. 

9 C. Cîrmuiri, Tistul judeţului, plecat raport. Ibidem, f. 1329. 
t o  , .Prea plecată jalbă a intreg satului ocnii Slănic, către prea înălţatul şi mult luminatul 

domn". Arh. Statului Ploieşti ds. 1 3 / 1 836. f. 1285. 
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Acelaşi, mai menţionează în reclamaţia ce face că proprietarul moşiei 
1-a obligat să-i plătească daca pe 7 ani. 1 1  

Locuitorii satului Bîscenii de Jos din plaiul Despre Buzău se plîng domni
torului că proprietarul moşiei, Costea Grecu, nu respectă prevederile Regula
mentului relative la obligaţiile proprietarilor faţă de clăcaşi în ceea ce priveşte 
locurile de păşunat, fîneaţă şi de casă, obligîndu-i în schimb să facă cîte 50 
zile de dacă, le .,prinde în socoteală cîte 2 zile una" şi-i mai scoate datori 
şi cîte 30--40 lei. 12 

Locuitorii satului Vintileanca din acelaşi judeţ menţionează într-o 
reclamaţie către Marea Dvornicie a Trebilor din Lăuntru, că logofătul Ghiţă, 
arendaşului moşiei, îi obligă la .,40 zile dacă pe an, cîte 4 lei de vită ierbărit, cîte 
9 lei carul cu lemne i ziua de plug asemenea. Pentru oi, dă primăvărit cîte 
un împărătesc 13• şi doi miei, pă vară cîte 20 parale de oaie", pogoanele de 
porumb ni s-au măsurat cu prăjina de 17  palme proaste iar nu după 
egzemblar. . .  " 

Mai menţionează că sînt înşelaţi cu ocazia răfuelii socotelilor, căci fiecare 
a lucrat cîte .,7---8 zile şi nu ni le-au prins nicăerea. Ne ia cai(i) după cîmp şi 
îi pune la poştalion de umblă pînă ne-au stîrpit şi 3 epe, una cu catîr şi 2 cu 
mînji şi nu ne prinde în seamă nimica nici zilele" deşi pe vremea socrului său 
făceau 16 zile de dacă pe an ; de fiecare vită plăteau pentru ierbărit 60 parale ; 
pentru 100 oi cîte 4 oca de lînă şi un miel de primăvărat, după cum dădeau 
şi alte sate vecine. 14 

Locuitorii clăcaşi din satul Tohani, aduc la cunoştinţa domnitorului că 
proprietarul Barbu Văcărescu, avînd în vedere că moşia nu dispunea de 
.,locuri de arături, lemne de foc, pari, nuiele, mărăcini, izlaz pentru trebuinţa 
vitelor, . . .  fineţe pentru dobitoace şi pentru sărăcia noastră . . .  în viaţă aflîndu-se 
s-au milostivit asupră-ne şi ne-au dat la mîinele noastre înscris supt a răpo
satului iscălitură . . .  ca să dăm de toată familia cîte lei 8 pentru zilele clăcii, 
dijmă de la 100 pruni în sus . . .  " 

Aşezămîntul a fost respectat din 1815 pînă în 1835, cînd arendaşii mo
şiei i-au constrîns cu ajutorul dorobanţilor să plătească cîte 46 lei pe an de 
fiecare familie. 15 

Ioniţă Croitoru, din satul Ceptura, împreună cu alţi 5 tovarăşi ,.ce era 
în plug cu ei" ,  clăcaşi pe moşia Ceptura, a mănăstirii Văleni, în întîmpinarea 
adresată domnitorului arată la rîndu-i că arendaşul moşiei deşi ,.izlaz de vite 
nu are nici locuri de arătură nu mi să dă, nici fîn ; şi numai doar vatra casii 
o am pă acea moşie iar celelalte trebuinciQase le cumpăr după alte moşii 
străine" , totuşi îl obligă să-i plătească daca şi celelalte pe 3 ani, taleri 
148, încărcîndu-1 cu 40 taleri, pentru care i-a luat un bou pe care-1 evaluează 
la 200 taleri, tocmai cînd se afla la lucrul plugului, lăsîndu-! sărac şi pe el 

11 Jalba lui ,,Stan Holteiu sin Manea ot satul Valea Humei, plasa Cricovului din j ud. 
Saac", din 26 febr. 1 836. Ibidem. 

12 Plingerea locuitorilor din satul Biscenii de Jos din plaiul Despre Buzău, din 28 februarie 
1836. Ibidem. 

13 E vorba de u n  galben împărătesc. 
14 Jalba locuitorilor satului Vintileanca din jud. Saac către Cinstita i\Iare Dvornicic a 

Trebilor din Lăuntru. Arh. Stat .Ploieşti, dosar 13,  1836, f. 1213 .  
15 Jalba locuitorilor clăcaşi din satul Tohani "după moşia răpos. banului Barbului \'ăcă

rescu, jud.  Saac". Ibidem, f. 722. 

54 
www.cimec.ro



şi pe tovarăşii cu care era în plug. Peste 2 săptămîni i-a ridicat 3 velinţe şi 
dintr-o ladă pe care a spart-o i-a mai luat şi 15 taleri. 16 

Nici dispoziţiile referitoare la dijmă nu mai sînt respectate, proprietarii 
si arendasii mărind-o necontenit. 
' ' 

Locuitorii dajnici din Chiojdul din Bîsca, plaiul Despre Buzău, arată într-o 
jalbă către domnitor că satul lor aflîndu-se "lipit cu hotarul ţării nemţeşti 
în loc pietros şi întrucîtva sălbatec şi neroditor", sînt în lipsă de arături şi 
semănături, neputînd face bucate spre ajunsul familiilor lor, aflîndu-se în 
tot anul cumpărători. 

În primăvara anului 1836, semănăturile fiind prin păduri au fost mîncate 
de şoareci. Totuşi arendaşii moşiei îi apucă de dijmuiri şi neavînd cu ce să 
le plătească le-au luat boii, vacile şi alte vite, sărăcindu-i cu totul. 1 7 •  

"43 familii clăcaşi de pe o sfoară de moşie a casei Cîmpinencii, din satul 
Poienilor, Plaiul Despre Buzău", înştiinţează ocîrmuirea Judeţului Saac că 
arendaşul Tolea Hagiul Grecu, dat fiind faptul că pe acea proprietate nu se 
puteau face arături ca pc alte moşii, conform dispoziţiilor Regulamentului 
Organic a făcut învoire cu ţăranii clăcaşi, ca pentru dacă şi iobăgie 1 8  să dea 
de fiecare nume cîte 28 lei, iar pentru dijma porumbului, cînd se vor face 
bucate, clăcaşii să dea zeciuiala prevăzută în l<.cgulament . Urmaşii arenda
�ului nu mai respectă acordul şi prin cazne şi bătăi, cu ajutorul dorobanţilor, 
constrîng pă clăcaşi să plătească dijma porumbului cîte 88 lei de pogon pe 
1834, an în care recolta a fost distrusă de secetă . 1 9  

Clăcaşii de pe moşia boierilor urlăţeni se jeluiesc Marii Vornicii a Trebilor 
din Lăuntru împotriva logăfătului Gligorie, omul lui jupîn Mihăilă, arendaşul, 
moşiei, acuzîndu-1 că îi obligă să plătească dijmă cîte 40 lei de pogon, deşi 
"n-au adunat nici măcar un ştulete" de porumb. Neputînd răspunde sumele 
cerute, ţăranii au fost supuşi la chinuri "muceniceşti" fiind închişi "astă 
iarnă într-o pivniţă cu apă, de au îngheţat apa pe picioarele noastre, încît unul 
dintre noi care au fost mai slăbănog, îmbolnăvindu-se, au şi murit" şi în con
secinţă cer "să fie izbăviţi din mîna acestui tiran" 20 

Subcîrmuitorul Plăşii Podgoria raportează Ocîrmuirii judeţului că " . . .  de· 
către suptocîrmuire se primesc necurmate reclamaţii din partea lăcuitorilor 
clăcaşi de pe ţinuturile acestei plăşi, că de către proprietari i arendaşi li se 
face o mare năpăstuire la primirea dijmei porumbului, luîndu-li-se dijma cu 
o baniţă mare şi nepotrivită la suma ocalelor după proect . . .  " 21 

Locuitorii satului Inoteşti reclamă ocîrmuirii că arendaşii moşiei, Bănică 
Berlescu şi cumnatu său Ilie, pretind clăcaşilor să le dea dijmă din fîn în afara 

16 Jalba lui "Ioniţă Croitoriu elin sat Ceptura, Jud.  Saac, împreună cu alţi cinci tovarăşi 
ai mei ce eram în plug cu ei", elin 3 octombrie 1836. I bidem, f. 1 2 1 3 .  

17 Prea plccatft jalbă a locuitorilor elajnici din satul Chiojdul d in  Bîsca, Plaiul Despre 
Bnz;iu, Jud . Saac, Ibidem, f. 4 

18 Sau "oameni de poslu�anic" ,  slugi, cei 4 clăcaşi elin sat datoraţi după Regulament 
'tăpînului ele moşie sau arendaşului . 

19 Plecata jalbă a celor "43 de familii clăcaşi după o sfoară de moşie a casei Cîmpinencii 
din �<ttul Poenilor, Plaiul Despre Buzău",  către ocîrmuirea judeţului Saac. Ibidem, f. 6 

20 Jalba moşnenilor urlăţeni către ?"larea Dvornicic a Trebilor din Lăuntru. Ibidem, f. 264. 
21 Haportul subocîrmuitorului l'lăşii Podgoriei către Ocîrmuirea j udeţului Saac, din 

9 noiembrie 1836. I bidem, f. 1 386. 
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prevederilor regulamentare şi anume o căpiţă din patru şi pe deasupra o zt 
de lucru pentru fiecare casă. 22 

Ei mai arată în aceeaşi plîngere că arendaşii îi obligă să plătească dijmă 
din culturile de porumb sinistrate de secetă de�i fuseseră pă.scute de vitele 
lor, iar din produsele viţei de vie luaseră. din 3 căzi 1 ,  nu din 4, aşa cum le 
fusese învoiala. 23 

Proprietarii şi arendaşii nu respectă nici obligaţiile ce le aveau faţă 
de ţărani în ceea ce priveşte izlazurile şi suprafeţele de fîneaţă prevăzute în 
Regulament . 

Astfel, locuitorii din satul lnoteşti se plîng ocîrmuirii jud. Saac, că aceia�i 
arendaşi i-au constrîns cu ajutorul dorobanţilor să dea cîte 3 lei şi 15 parale 
de vitele mari cornute şi 30 parale de oaie şi chiar pentru "mielul cel mic' ' ,  
deşi îşi păşteau ş i  vitele lor pe  izlazul clăcaşilor. 24 

Clăcaşii din satul Strîmbenii boiereşti, de pe moşia Raliţei Bărcănescu, 
reclamă ocîrmuirii judeţului Saac, că arendaşul Hagi Dumitru, nu respectă 
legătura ce au făcut cu proprietara în ce priveşte obligaţiile lor referitoare 
la ierbărit, nepunîndu-li-se la dispoziţie suprafeţele cuvenite după Regula
ment pentru păşunat şi fîneaţă. Ei arată că deşi au păscut vitele pe alte moşii 
în timpul verii, aducîndu-le acasă în timpul iernii, arendaşul îi obligă să 
plătească cîte 4 lei de vită mare şi cîte 2 lei de vită mică, luîndu-le zăloage 
păgubitoare. 25 

Cei din satele Trenu şi Chiojdeanca se plîng că arendaşii moşiilor moş
neneşti, neprielnice pentru culturi de cereale, în 1835, au măsurat şi locurile 
sterpe şi i-au obligat să plătească ocaua de porumb cîte 20 parale şi urmăresc 
să le ia şi puţinul porumb produs în acel an în care a bîntuit seceta şi ţăranii 
au suferit de foame. Ei se mai plîng că arendaşii nu se mulţumesc cu zeciuiala 
fînului cosit, ci pretind sume de bani pe care nu le pot plăti. 

Clăcaşii mai aduc la cunoştinţă că moşia constă din dealuri, văi, rîpi, 
neacoperite cu păşuni de unde să se aprovizioneze cu cele trebuincioase şi 
totuşi li se pretinde cîte 5 lei de vită, deşi nu le acordă posibilitatea de a se 
aproviziona cu pari, nuiele, lemne de foc şi locuri de casă, ci numai "o livezuie 
de pruni de cosit pă supt dînsa şi cîte o ogrăgiune dă porumb" 26• 

Din această cauză, obiceiul moşiei era 6 zile de dacă şi din toate zeciuiala, 
pe care noii arendaşi nu-l mai respectă şi zic " . . .  că are să ne chinuiască pînă 
ne vom speria să fugim în lume, ca să ne rămîie livezile şi toate coprinsurile 
pe mîna lor şi noi şi copii(i) noştri să rămînem în ştreang cu datoriile ce le-am 
făcut în vremea foametei şi a banilor capitaţiei împărăteşti". Ei cer respectarea 
regulamentului. 

22 Jalba locuitorilor c lăcaşi din satul lnoteşti către ocîrmuirea judeţului Saac. Ibidem , 

f. 1 387. 

23 Ibidem . 
2' Ibidem. 
2S Jalba către ocîrmuirea judeţului Saac a celor 18  clăcaşi din satul Strîmbenii boiereşti 

şi toţi cetaşii lor. Ibidem. 
26 Jalba locuitorilor satelor Trenu şi Chiojdeanca, Plaiul Despre Buzău, către domnitor. 

Ibidem, f. 1 1 7. 

56 

www.cimec.ro



Ion Diaconu, clăcaş din acel sat, arată că arenda�ii nu şi-au ridicat 
dijma din fîn la timp. Văzînd că vremea este împotrivă şi dijmuirea întîrzie, 
pentru a nu se strica fînul, a transportat la casa acestora dijma cuvenită . 

În lipsa sa de acasă însă, oamenii acestora i-au ridicat hoţeşte fînul, 
rămînîndu-i \·itele muritoare de foame. 2 i  

Din cele mai sus expuse rezultă că  ne  aflăm în  faţa unei adevărate ofen
sive a proprietarilor �i arendaşilor pentru a-şi crea noi avantaje pe seama 
ţăranilor, a căror putere economică aj unsese la limită . 

Situaţia fusese agravată de seceta din 1835, care distrusese recolta acelui 
an. Ţăranii nu mai pot face faţă noilor obligaţii, cărora le răspund cu împotri
viri, sub diferite forme. 

Astfel, arendaşul moşiei Sion a mînăstirii Colţea, aduce la cunoştinţa 
�\1arii Dvornicii a Trebilor din Lăuntru, că locuitorii clăcasi îi sînt " . . .  datori 
rămăşiţuri din drepturile proprietăriceşti" ' 

"Numiţii cu felurimi de rugăciuni şi prelungiri m-au adus în stare a le 
suferi datorii de 3 ani . . .  " 2 8  

Epitropul copiilor decedatei Safta Glichi, proprietara moşiei Tohani, 
arendată şetrarului Dumitrache Sorescu, se plînge că locuitorii clăcaşi · ·  . . .  
nu ştim ce  va fi pricina de  se  îndărătnicesc ş i  nu se  supun pravililor legiuite 
în ţară . . . " 2 9  

Arendaşul Iancu Tulea aduce la  cunoştinţa ocîrmuirii jud. Saac, prin 
jalba din 9 dec. 1836, că locuitorii clăcaşi din satele : Fulga, Cioceni, Tomşani, 
Clondiru şi Pietroasa, nu-şi achită datoriile din adeturile moşiei, în ciuda 
nenumăratelor intervenţii la "suptocîrmuirea locală", cerînd să ia măsurile 
de rigoare. 30 

Ca rezultat al presiunii moşierilor şi arendaşilor, aparatul administrativ 
trece la acţiune, constrîngînd pe clăcaşi prin violenţe şi represiuni, să facă 
faţă pretenţiilor acestora. 

Astfel, însuşi proprietarul moşiei Lipăneşti, clucerul Constantin Lipănescu, 
se simte obligat să facă cunoscut ocîrmuirii că în acel sat dorobanţii mum
başiri bat pe ţărani pentru rămăşiţele anului 1835. 

Violenţa a fost atît de mare, încît 3 clăcaşi au fugit de pe moşie, ceea ce 
determină pe clucer să intervie, pentru a evita fuga în masă a clăcaşilor şi 
deci imposibilitatea lucrării moşiei. În consecinţă cere să "li se mai puie un 
soroc a plăti dreptul arendaşului, potrivit cu starea lor. Şi pentru cei fugiţi 
să se îndatoreze d. suptocîrmuitor plăşi(i) a-i aduce la urmă-le, căci bani 
statului cu aşa asprime nu să îndeplineşte, şi banii arendaşului se vede că au 
mai mult protis decît cei domneşti . . . "31 

Paharnicul Gh. Boldescu, proprietarul moşiilor Boldeşti şi Şipotu, aduce 
la cunoştinţa ocîrmuirii j ud. Saac că locuitorii din satele Şipotu, Vlădăreni 
şi Paţa au intrat cu vitele în "livezile de fîneţe şi holdele de bucate" şi atunci 

27 Ibidem. 
28 Jalba lui Ioan Popescu, arendaşul moşiei Sion, către :Marea lhornicie. Ibidem, f. 224.  
29 Jalba epitropului casei răposatei Săftica Glichi. 
ao Jalba arendaşului Iancu Tulea către ocîrmuirca jud. Saac, din 9 dcc. 1836. Ibidem, 

f. 136 1 .  
31 Jalba moşierului Constantin Lipănescu către ocîrmuinm j u d .  Saac din 5 februarie 

1836. Ibidem. 
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cînd ipistaţii au încercat să ia măsuri, nu i-a lăsat să se apropie " . . .  de ale lor 
dobitoace, în chip netrebnic de împotrivire . . . "32• 

Biv treti logofeteasa Elenca Săuleasca, proprietara moşiei Colceag, se 
plînge Marii Dvornicii a Trebilor din Lăuntru, de locuitorii clăcaşi de pe moşia 
Tomşani a biv ve! logofătului Alexandru Scarlat Ghica " . . .  că unii din lăcuitorii 
clăcaşi ai moşiei Tomşani, rău nărăviţi fiind (sublinierea aparţine autorului) , 
într-această primăvară au îndrăznit de au intrat cu arătura şi semănătura 
peste pietrele hotarului meu, în moşia mea, făr de ştirea şi slobozenia mea 
sau a arendaşului. . . "  şi-i cere " . . .  să străjuiască pe acei lăcuitori a nu mai 
îndrăzni vreodată să-mi calce hotarul şi moşia nici într-un chip cu semănă
tura sau cu coasa precum nici cu păşunea . . . " 33• 

Împotrivirea ţăranilor ia forme din ce în ce mai grave. 
Astfel, Hristodor Panaiot aduce la cunostinta ocîrmuirii că locuitorii din 

Călugăreni au făcut asupra sa, în 1835, zurb;{lîc ,: . .  cu arme şi ciomege de ne-au 
bătut şi pe noi şi pă oamenii noştri, de ne-au hrăpit şi codru de loc cu tot 
venitu(!) ce era pă dînsul. .. " 3' 

Întîmplările din Boldeşti, Tomşani, Călugăreni, nu sînt izolate. Împotrivi
rea ţăranilor faţă de abuzurile arendaşilor şi proprietarilor tinde să se genera
lizeze. 

Pentru a-i pune capăt, aparatul de stat trece la măsuri de represiune. 
La 19 martie 1835 ocîrmuirea judeţului dă ordin subocîrmurii plai ului Teleajen 
să se deplaseze în satul Vîlcăneşti, ai cărui clăcaşi nu se supuneau " . .  la răs
punderea dreptului proprietăţii" şi "pă toţi acei neînţelegători să-i dojenească 
cu cîte 25 toege la spate în vileagu(l) tuturor (sublinierea aparţinea autorului) 
iar pă toţi împreună să-i supuie prin ajutoru(l) ei către îndestularea arenda
şului . . .  " 35 

Cunoscînd starea de spirit ce se crease în ţară pe de o parte, iar pe de 
alta conştienţi de mărimea abuzurilor, reprezentanţii statului feudal situaţi 
pe poziţiile de clasă ale boierimii, încearcă a tempera excesele proprietarilor 
şi arendaşilor şi a frina manifestările de nemulţumire ale ţărănimii. 

Astfel, pentru a stăvili fuga de pe o moşie pe alta, Departamentul Pri
cinilor din Lăuntru cere ocîrmuirii judeţului Saac, " . . .  să se afle cu prive
ghere asupra aceştii pricini, a să păzi cu cea mai mare statornicie a lăcuitorilor 
întru aceleaşi lăcuinţe şi pă aceleaşi moşii de unde s-au găsit la scrisul obşteştii 
catagrafii neîngăduindu-i a străgăna după asemenea păreri (ademenirea 
altor proprietari, n.a.) şi a să trepăda cu jălbi nepravilnice către stăpînire" 36• 

Alarmat de mulţimea jălbilor şi temîndu-se de o răscoală în masă a 
ţăranilor, Departamentul este silit să intervie din nou, trimeţînd un ordin 
circular, prin care obligă pe ocîrmuitorii de judeţe "a străşnici" pe subcîr-

32 Jalba paharnicului Gh . Boldcscu către ocîrmuirea jud .  Saac, din 27 aprilie 1836. 
Ibidem, f .  496. 

a:J "Prea cinstitci �'!arii Dvornicii a Trebilor din Lăuntru plecata jalbă" a Elencăi Să.u
leasca .,biv treti logofetcasa de aici" . Ibidem, f. 1094. 

34 Jalba lui Hristodor Panaiot către ocîrmuirea j ud .  Saac din 3 mai 1836. Ibidem, f. 498. 
35 Ordinul ocîrmuirii jud.  Saac către subocirmuitorul Plaiului Tcleajen, nr. 1254 din 

19 martie 1 836. Ibidem, f. 280. 
36 Ordinul nr. 532 al Departamentului Trebilor elin Lăun1 ru către ocîrmuirea j udeţului 

Saac, din 3 martie 1836. Ibidem, f. 190. 
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muitori de a lua măsuri ca proprietarii şi arendaşii să-şi întemeeze raporturile· 
cu clăcaşii pe baza Regulamentului şi de a avea " . . .  cea mai de aproape luare 
aminte a nu se mai ivi în cuprinsul judeţului acel fel de neorîndueli . . .  " amenin
ţîndu-i cu osînda în cazul în care ţăranii vor mai fi constrînşi să plătească 
în bani obligaţia de a da oameni pentru slujba proprietarului. 

Pentru a se asigura că administratorii judeţului au luat cunoştinţă de 
cuprinsul ordinului, Departamentul cere "să se întoarcă răspuns". 37 

Nici această măsură nu stăvileste asaltul mosierilor si arendasilor .. 
Ordinul nu are efectele aşteptate. ' ' ' ' 

Negăsind îndreptăţire la autorităţile locale - ocîrmuirca şi subocîrmui
rea - tăranii se adresează în masă domnitorului Alexandru Ghica. 

D� teama unei răscoale generale, acesta cere marelui vornic Mihai 
Ghica să ia măsuri de prevenire. 

Prin ordinul circular nr. 3562, din 12 iunie 1836, Marea Vornicie arată 
că . . .  "Măria sa Vodă, înştiinţînd din jălbile ce pă toate zilele se dau de către 
locuitorii ţărani pentru nesuferitele strîmtori ce cearcă din partea arendaşilor 
şi a unora din stăpînii de moşii supt cuvîntul de drepturi ale proprietăţii 
care covîrşesc a lor putinţă, . . .  încît toţi coprinşi de o adîncă mîhnire cer ca 
să li să dea voe de a să strămuta de la un loc la altul) , părăsindu-şi lăca:,;urile 
şi orice alte coprinsuri ale lor numai ca să scape de nişte asemenea cumplite 
cereri . . .  " şi în consecinţă, a cerut Departamentului Trebilor din Lăuntru 
să ordone ocîrmuitorilor de judeţe să privegheze" . . .  asupra împlinirii drepturi-
lor proprietăriceşti, atît din partea clăcaşilor cît şi din partea celorlalţi, ncîn
găduind nici într-un chip a să face zmăcinări la cineva" . . . 3 8  

Faptele au dovedit însă contrariul. 
Din cele mai sus expuse rezultă că arendaşii şi proprietarii încercau 

prin toate mijloacele să-şi întărească privilegiile obţinute prin Regulamentul 
Organic, aruncînd asupra ţăranilor noi sarcini . 

În acest scop, o poartă larg deschisă o lăsase Regulamentul cu privire 
la îndatorirea clăcaşilor pentru oamenii de posluşanie şi păşunatul vitelor. 

Asaltului general pe care-I dă stăpînii de moşii şi arendaşii împotriva 
clăcaşilor îi răspund cu împotriviri din ce în ce mai violente. 

Firavele schiţări de măsuri ce pornesc din iniţiativa domnitorului Al. 
Ghica, temperează unele excese, dar nu schimbă situaţia. 

Trecerea Ţărilor Române la economia bazată pe schimb de mărfuri, 
accentuată după pacea de la Adrianopol, înrăutăţeşte necontenit situaţia 
tăranilor. ' 

Nu este deci de mirare că în 1848 ţăranii vor participa în masă la revo
luţie, problema ţărănească rămînînd însă mereu una din ceJ.e.-.mai-arzătoare,. 
rezolvată deplin numai în anii puterii populare. _4��-\� It. It.�--'"' ., ... • n r  .... . _ ,  

. ,.. �, . _ _.. •. ,l 
.. , ./ ,' . .. 

·-��,���/ 
37 Ordinul Departamentului Trebilor din Lăuntru, către ocirmuirea j udeţului Saac, 

nr. 5945 din 1 1  septembrie 1836. Ibidem, f. 1 124. 
38 Ordinul Departamentului Trebilor din Lăuntru nr. 3562 /1836 către Ocirmuirea jude

ţului Saac. Ibidem. f. 698. 
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ROLUL BÎLCIURILOR ÎN DEZVOLTAREA VIEŢII 
ECONOMICE A PLOIEŞTILOR 1 )  

Prof. STOICA TEODOHESCO 

Negoţul în urmă cu 1 39 de ani, de altfel pînă aproape în zilele noastre,. 
nu se făcea numai stînd în prăvălie ca astăzi, cînd căile de comunicaţie cară, 
neîncetat, zi de zi , pe cumpărători din ungherul cel mai îndepărtat al unui 
ţinut, către oraşul de căpetenie al lui. Nu. Pe vremea aceea cumpărătorii veneau 
greu la tîrg şi de aceea era necesar, pentru înflorirea şi diiinuirea acestui 
comerţ , ca şi neguţătorii să caute pe cumpărători, mai, mai, în bî:rlogul lor 
şi, de se putea, cit mai des. Şi atunci, dacă lucrurile şedeau aşa, înţelegem de 
ce bîlciurile aveau loc din localitate în localitate şi odată , de două ori pe an. 
Şi aşa, la zi hotărîtă de peste an şi în locuri prielnice pentru coborîre spre 
aceste "zboruri" a tuturor celor din preajma lor, se făcea ali�veriş tememic 
si multumitor. Caravane încărcate c u  felurime de m[rfuri, ele ale îmbrLd: 
�ninţii 'sau chiar de podoabă ieftină, bil te an drumurile spre aceste bîlci uri, 
pe vreme rea sau bună - după anotimp - mai aproape :-::an chiar foarte 
departe. 

Şi totuşi acest fel de negoţ era în floare, pentru că �i timpul şi obice:iul 
îndă tinat, le susţineau deopotrivă ca pe un bun cîştigat, pe care nu putea 
nimeni să-1 schimbe cu una cu două .. A trebuit să vie drumul de fier şi şoseaua 
pietruită mai cu dinadins, ca aceste bîlciuri să se stingă pe îndelete, fă ră a 
mai putea fi reînviate în spiritul şi sensul lor dintr-un început. 

Pentru lămurirea afirmaţiei de mai sus, vom prezenta o "listă de suma 
bîlciurilor dă peste an şi a tîrgurilor de săptămînă ce se 11-rmcază în cuprinsul 
acestuia judeţ, al Prahovei, atît din vechime cît şi din nou întemeiate" ,  lc33· 
noiembrie 2 

E de remarcat că bîlciuri "peste an", nu erau în nici unul din oraşele şi 
tîrgurile judeţului. De asemenea, numai în satul Telega, la cele 2 cîrciumi 
şi la Dărmăneşti se ţin de două ori pe an bîlciuri. Dar dacă ne uităm la 
proprietari, înţelegem că aşa trebuia să fie, deoarece avem de-a face cu "Mărgi
neanul", cu beizadea Grigore Suţu, viţă de domn şi cu Grigore Caribol şi 
baron Sachelarie ,  care amîndoi laolaltă, va fi cîntărit mai mult vorba lor la 
stăpînire pentru obţinerea privilegiului de a avea de două ori pe an bîlci. 
De asemenea mai înţelegem de ce la Adîncata avem şi bîlci anual şi tîrg săptă
mînal, deoarece iarăşi avem de-a face cu o beizadea, în persoana lui Costache 

1 Din lucrarea jJ1t·:l in n1;.,s. 1 ,,toriclll nu·şte._.c:.u,ţ z !rilor şi cmnerf'ului p!oicşlcan. 
2 .-\ rhi\', ]{ , :-; _ ! \ . ,  c]c,,. 65 1 6 ," 183:> ; au-tivc noi, p. 47. 
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Caragea şi el viţă de domn. Pentru Filipeştii de Pădure, Cîmpina, Tîrgşor, 
Bereasca, înţelegem tîrgurile săptămînale, tot prin renumele stăpînitorilor 
satelor şi ora�elor respective. Era şi firesc, treapta boierească era puternică 
pe acea vreme . . .  

1 -

La ce zile a 
fiecărciaşi l u n i  

R aprilie 

�imbătă 
'JHil'YC1tYl'a 
d u minica 

l unea 
8 noiembrie 
1 ghcnaric 

15 august 

8 septembrie 

23 aprilie 
ti august 
20 iulie 

duminica 

marţea 

-------
1 

Numele satului .\ c 'trora proprietari 
şi al moşiilor sint j -�---1 

Acl încata Luminăţia sa, bcizactca 1 
Costache Caragca 

' 

ipac 
1-'loieşli 
Filipcşti de Pădure 

Cimpina 

Te lega 
ipac (asemenea) 
la Cele 2 cîrciumi din 

drumul Cimpinei 

ipac 

Dărmăneşti 
ipac 
La Păroasa lîngă Cătina 

Tirgşor 

Bereasca 

ipac , 

slobodă 11 
d-lui aga I ancu Filipeticu

1 
1 şi d-lui paharnic Ianc u l 
' Slătineanu. 

d-lor boieri cimpineni , 

Mănăstirea :\Irtrgincni 
ipac 
d-lui paharnic Grigore 
Caribolu şi baron Sache- 1 !arie 
ipac 
luminăţii sale 
Grigore Suţu 

l>eizadeJ 
ipac ! 
d-lui Costache Canta- 1' 
cuzino aga 
Comisului Scarlat Băr 1 

cănescu - � Baron Sachclarie 

Prin urmare în judeţul Prahova erau 8 bîlciuri anuale, 6 săptămînale, 
în cuprinsul unui an. Din toate acestea, numai tîrgul săptămînal ce se ţi
nea miercurea, în oraşul Ploieşti era "slobod" ; toate celelalte erau pe moşiile 
boierilor, de la care bîlciuri şi tîrguri, evident că ei scoteau bani buni şi grei, 
pentru acele vremuri. 

La aceste bîlciuri şi tîrguri mergeau, trebuiau să meargă, neguţătorii 
ploieşteni, dacă voiau ca negoţul să iasă bine şi să prospere. 

Dacă acestea erau cele din judeţul Prahova, nu trebuie să uităm a 
.adăuga că spre răsărit se găsea judeţul Saac, cu capitala la Bucov, plus Urlaţii, 
plus Gherghiţa, plus Mizilul, tîrguri şi bîlciuri, care faţă de Ploieşti erau cam 
la aceiaşi depărtare. 3 Deci Ploieştii se găseau la mijloc, iar neguţătorii se vor 
fi împrăştiat, în cuprins de an, către aceste bîlciuri, de unde, vînzîndu-şi 
marfa, se vor fi întors mulţumiţi că munca răsplăteşte pe cel sbătător şi fără 
preget. 

Dar din această neîncetată cutreierare a bîlciurilor şi tîrgurilor arătate 
mai sus, izvorau neînţelegeri şi duşmănii între neguţători, care erau rezolvate 
numai prin judecăţi, dîndu-se dreptatea celui ce o avea într-adevăr. 

a Pentru amplu! acestei chestiuni :  G.:.VI. Pctrescu-Sava (Gh. Zagoriţ), Tîrguri şi oraşe. 
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Iată un caz : "Arătat fac C(institei) judecătorii pentru un Nicolai Ioan 
bogasier de aici că în leat 830, dechembrie 10, poftit fiind de numitul şi zicîn
du-mi cu cuvîntu ca să-mi dea o sumă de marfă de lipscănie prin catastif, 
ca să vînz prin tîrgttri �i d�tigul ce-l va dărui Dumnezeu să avem a-l împărţi 
prin două, adică eu un ban �i numitul un ban . . .  şi pentru cîţi bani făceam 
alisveris îi hiriseam în mîna numitului pe toti. "  ' :\I�i departe povesteşte că  în  zilele holerii 's-a pomenit cu doi tovarăşi 
de ai neguţătorului de mai sus, că au intrat în prăvălie, au măsurat marfa, 
au încărcat-o şi au plecat la Pătîrlage. Dar el adaogă nedumerit, mai ales după 
ce acei oameni au închis si prăvălia si au luat si cheile cu dînşii, că " . . .  eu cînd 
am primit acea sumă ele' marfă , an{ primit-o 'cu cotttl cel mic şi la măsură
toarea ce au măsurat cu tovarăşii săi, au măsurat cu cotul cel mare" .  - Şi 
încă n-ar fi fost prea mare necazul dacă : " . . .  de atunci şi pînă acum nici într-un 
chip nu voeşte a ne încheia socotelile . . .  spre izbăvire (terminarea unei afaceri, 
n.a . ) .  

Ş i  fiindcă acest jeluitor nu mai vedea că ar mai putea continua cu negoţul 
de tovărăşie - faţă de cele întîmplate - cere stăruitor judecăţii să se 
facă "un cinstit pitac către d-lui starostea de neguţători dimpreună cu alţi 
doi sau trei cu ştiinţă atît de preţul acei mărfi cît şi de încheerea socotelilor. .. " 
1833, aprilie 2 1  4. Semnează Zamfir Nedelcu. 

Iată prin urmare că în această vreme se făcea şi acest fel de tovărăşii : 
unul cu marfa, altul cu alergătura ; însă nu aceea din cuprins de oraş, ci prin 
"tîrguri" ,  care, în cazul de faţă a durat aproape 3 ani, de vreme ce prin însăşi 
natura negoţului era legată această desfacere a mărfurilor de tălăzuirea neîn
cetată pe la bîlciuri. 

De asemenea se mai desprinde amănuntul unităţii de măsură a cotului 
mare şi mic, fără însă să putem şti raportul dintre ele, ce trebuie să fi existat, 
de vreme ce jeluitorul îl semnalează . 

Un alt caz şi mai interesant ni-l prezintă tot o jăluire către "Cinstitul 
prezident al judecătorii acestui judeţ Prahova," pe care o redăm după cum 
urmează : " . . .  că eu nu mă aflu întrebuinţînd negoţul braşoveniei, umblînd pe 
la tîrgurile şi bîlciurile ce se fac pă afară prin judeţe după cum şi alţi braşo
veni" . . .  Şi mai departe, spre completă lămurire, adaogă pe şart toată tamja, 
spunînd : " . . .  şi fiindcă vreun capital mare nu am, am luat în credit marfă 
de la neguţători braşoveni şi după vînzarea ce făceam le plăteam marfa". 
Apoi adaogă sentenţios şi plin de demnitate : "Şi aşa pînă am plătit cinstit şi 
în cinstea creditului mă chivernisesc". De acuma înainte începe tragedia şi 
non sensul pentru el, cel ce mărturisea "în cinstea creditului". Iată întîmplarea : 

"Dar fiindcă luasem niste marfă de la d-lui chir Dumitrache Brasoveanu, 
iarăşi în credit, m-am pom'enit în miercurea trecută . . .  că un Gheorghe, calfa 
d-sale viind în tîrg unde-mi aveam marfa întinsă, unde viind au cerut să-i dau 
bani pe marfa ce am luat, căruia i-am şi dat lei 50, c-atîta făcusem vînzare . . .  " 
Şi mai departe adaogă nedumerit aproape : " . .  .iar numitul Gheorghe, văzînd 
că nu-i dau toţi banii, au început să dea iarna mărfii, luînd o sumă de marfă" ; 
şi adaogă încă foarte revoltat parcă : " . . .  şi nu marfa ce luasem de la numitul, 
ci altă marfă curat, streină" . 

4 Arhi,·. I{ . S . R . ,  dos. 3�28 / 1 8:13 j udecătore�ti noi, p. 16. 
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Înspăimîntat de năpasta ce căzuse ca un trăznet peste capul lui, adaogă, 
aproape ne mai putînd spune : "şi nici nu ştiu ce au luat şi ce au lăsat' ' . 

Această scenă petrecută în mijloc de tîrg, în văzul şi auzul celorlalţi 
neguţători, bănuia el că aceştia vor fi socotit " . .  că eu am rămas dator mo
fluz" (falit, n .a.) . 

Probă că presupunerea lui era cu adevărat întemeiată, spune mai departe 
foarte îngrijorat şi trist : " . . .  şi au venit toţi de şi-au luat mărfurile, dintr-a 
c<'iruia pricină mi-au stricat şi ipolisul" (reputaţie, renume, n.a.) şi pe dea
supra, ca ultimă fază a nenorocirii, mai adaogă desmeticit parcă : " . . .  prici
nuindu-mi-se şi pagubă simţită de vreme ce încă pînă acum nu ştiu suma mărfii 
ce au luat" .  

Către sfîrşitul plîngerii sale, cere stăruitor să i să împlinească " . . .  toată 
paguba ce mi s-a pricinuit la această zarvă" , mai adăogînd încă odată, întă
rind afirma tia corectitudinii sale negutătoresti : " . . .  cum si necinstea ce mi 
s-a făcut de ' vreme ce eu pînă acum, n{J_ m-a� ruşinat de �ătre nimeni ci am 
plătit cinstit . . . "  

Dar orice afirmaţie trebuind s-o motiveze, iată că  o face în  mod logic 
cînd adaogă : "şi cu sila eu marfă n-am luat, ci d-lor văzînd că le plătesc cin
stit, m-au rugat de am luat şi altă marfă". 1833, august 9 5.  

Iată că mărturia de mai jos ne pune la îndemînă şi " . . . ce marfă este luată 
de la Hristu" :  

"89 coţi pînză albă 
5 litre bumbac 

16 cămăşi proaste 
1 per. pluşi 
7 coţi pînză bumbac 

taleri, parale, 
3 
4 
8 
1 

" 

" 

30 = 63 lei 30 parale 
25 = 18 25 
20 = 72 

- = 8 " 
- = 7 "  " -------- - ---

lei 168 55 parale 

Fapta de mai sus rămîne incalificabilă, dar negoţul cuprinde în sine şi 
iluzii şi deziluzii şi omul, neguţător chiar fiind, rămîne tot om, care poate 
da semne şi de omenie şi de neomenie . . .  

Uneori veneau înaintea j udecăţii ş i  litigii mai vechi dintre neguţători , 
cum este cazul unui Gherman cismarul "de aici ot mahalaoa sfinţii Împăraţi", 
ce l-a avut cu Garabet armeanul, tot din Ploieşti, pentru o "socoteală. nedes
făcută la tovărăsia ce am avut cu anumitul însă din leat 830", pentru ,.niste 
marfă saftiene sl mesini ce le-am adu.s din tara turcească si le-am vindut �ci 
în oraş Ploieşti/, .  Şi �ai departe arată că, .: . . .  numitul - a:rmeannl - au scos 
pitac către neguţători a ne desface . . .  mă cunosc năpăstuit cu o sumă de 
bani . . .  năpăstuindu-mă cu turarile (legătură, pachet, n .a.) de saftienc, le-aş 
fi vîndut una po taleri 140 ; din care saftienc numai o tura am \'Îndut-o, iar 
celelalte s-au vîndut cîte 100 lei si cîte 105 lei . . .  " Şi fiind vorba si de mesine, 
adaogă că ,.vînzarea meşinelor t�raua s-au vănclut po taleri 32 Şi 33, iar' nu
mitul mi le socoteşte po taleri 50" . Spre a motiva şi mai mult ele ce i se face 
această acuzaţie, el spune categoric : ,. . . .  e<hre acestea f2.găduc�te �i din pri-
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miturile banilor, avînd scoposul său întins a mă sărăci cu totul". Leat 1833, 
august 24 6• 

De ce acest lucru şi cît adevăr se va fi cuprins în această afirmaţie, 
este greu de spus. Negoţul cu mărfurile de peste Dunăre nu era o noutate ; 
din potrivă . Pentru această vreme, numai de acolo se aduceau atîtea mărfuri 
pe care le găsim consemnate în lista din 1831 la capitolul "pentru băcănie 
din străinătate şi pentru piei. 7• 

lată acum o j eluire făcută pentru un alt articol adus de peste Dunăre, 
şi anume arama. un Costea sin Radu jălueşte " . . .  pentru un Stoian căldărar 
Elăvinliu de aici mahalaoa sf-ţii Voevozi, că este acum un an şi jumătate de 
cînd am făcut cu numitul o tovărăşie cu nişte aramă, cum şi nişte lînă 
cum şi altele" Şi mai departe adaugă : "apoi acum în urmă, aducînd nişte aramă 
de peste Dunăre, şi numitul au vîndut toată acea marfă unui Eftimie Căldă
raru, atît partea numitului, cît şi partea mea şi nu voeşte nici într-un chip 
a-mi da socoteala . . .  " leatul 1833 august 1 1 .  8• 

Judecătorul însă înţelege a da o hotărîre numai în baza unei expertize 
făcută de cei în drept şi ca atare se adresează următorului : "D-ta, staroste 
de isnafuri, împreună cu cei de frunte neguţători de ai isnafului căldărari, 
să cercetaţi prin socoteală dreaptă aştcrnînd bilanţ, iscălindu-se de d-v, cu 
deosebit răspuns să-i trimiteţi la judecătorie ca de iznoavă să se dea hotărîre" ,  
1833, sept. 8 9 •  

Într-adevăr, starostea execută ordinul dat, aşterne bilanţul respectiv 
şi văzînd conţinutul prigonirii, reuşeşte în cele din urmă să împace pe împri
cinati si să-i desfacă, iar judecătorul, în fata acestei situatii, adeverează 
hirtiile date la mîna lor, de isnaf. ' ' 

Ncguţătorii ploieşteni mai făceau negoţ şi cu ::\Ioldova şi oraşul Bucureşti. 
din care izvorau nenumărate prigoniri, nu prea mult deosebite de cele de pînă 
acum descrise. 

<; Arhivele K S.H. dos. 2879 /1833-roşu-jud. noi, p. 12. 
7 Din capitolul respectiv al lucrării consemnate mai sus. 
8 Arh iv . R .S.R. ,  dos. 3827 /1833-roşu-jud.  noi, p. 3. 
9 Arhiv. R.S.R.  :�827 / 1833 - roşu- jud.  noi p.S. 
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COLABORĂRI MUNTENE PREPAŞOPTISTE 
LA FOILE DE LA BRAŞOV *) 

VASILE NETE.\ 

Am relevat in alte studii legăturile "Gazetei de Transilvania" şi ale 
,.Foii pentru minte, inimă şi literatură" de la Braşov cu Heliade Rădulescu 
G. A.sachi, Gr. Alexandrescu şi G. Săulescu. 

Continuăm acum cercetarea legăturilor cu alţi scriitori munteni. Indrep
tîndu-se de la început spre Heliade, şi ţinînd seama, cum s-a văzut în cazul 
lui Grigore Alexandrescu, de indicaţiile acestuia, era firesc ca Bariţiu, redac
torul foilor, să-şi recruteze colaboratorii munteni în primul rînd dintre prie
tenii lui Heliade şi din publicaţiile călăuzite de el. 

Un prieten şi colaborator vechi al lui Heliade fusese C. Aristia, profesor 
de limbile greacă şi franceză la colegiul "Sf. Sa va", iubitor de teatru şi membru 
al societăţii ,.Filarmonica" . Aristia îl urmase pe Heliade şi la ,.Curier" şi 
la întreprinderile de editură. Elenist remarcabil şi stăpîn pe o întinsă cultură, 
fără a-i lipsi nici talentul literar, Aristia a tipărit în 1836, la tipografia lui 
Heliade, Saul de Vittorio Alfieri, iar în 1837 s-a încumetat să dea însăşi !li
ada (tom. 1) ,  pe care editorul avea să o apere cu multă energie împotriva 
criticelor de limbă 2• 

In cataloagele de cărţi ale lui Heliade, publicate de Bariţiu în "Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură" n-rele 5 şi 29 din 1838 şi 1839, figurează şi traducerile 
lui Aristia. Preferinţa lui Heliade era deci clară. Bariţiu nu uită deci, mai ales 
că şi el recomanda clasicitatea, să reproducă Rapsodia 1 din Homer ( 1839, 
nr. 44, 29 octombrie) , susţinînd, în notă, că "încă n-am văzut limba unui 
neam cu atîta nenorocire tractată sintactice". In 1840 reproduce cîteva frag
mente şi din "Saul" (nr. 19, 20, 5-12 mai) pe care le însoţi de asemeni cu 
o notiţă elogioasă, iar în 1843 reproduce din "stanţele" sale epice lntărirea 
(nr. 22, 3 1  mai) . 

Prietenia dăinui îndelung. In  1851 ,  cînd Aristia îşi prefăcu "Iliada", 
se mai puteau încă citi în "Foaie" notiţe şi articole despre munca traducă
rului elenist. 

Din "Curierul" lui Heliade, unde apăruseră la 9 octombrie 1839, după 
o publicare mai veche, făcută tot acolo în 1830, luă Bariţiu şi poezia lui Vasile 

* Fragment din monografia inedită George Bariţiu şi contemporanii săi. 
1 Vezi asupra lui C. Aristia şi a traducerilor sale, N. Iorga : Istoria literaturii române 

în veacul al XIX-lea, I, p. 139. Vezi şi lucrarea mai recentă a Anei Popescu şi Alexandru :\Ia
chedon, Constantin A ristia, Bucureşti, 1967, editura .,Meridiane" . 
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Cîrlova-Inscrare (nr. 47, 19 noiembrie) , dînd astfel atenţie şi trecutului literar 
muntenesc. Din Cîrlova mai publică apoi în 1841 ,  trimis de corespondentul 
H. Ioanidis din Bucureşti, Păstorul mîhnit (nr. 24, 15 iunie) , iar în 1848 
avu inspiraţia fericită, doveditoare a pătrunderii sale politice, de a deschide 
primul număr din "Foaie", la 1 ianuarie, cu Marşul lui Cîrlova, care a avut 
o netăgăduită influenţă asupra bardului de la Braşov. 

Fără a fi legat de Heliade, dar cunoscut la Braşov, unde, cu ani în urmă, 
adus de o aventură erotică bucureşteană, fusese cantor la "Sf. Nicolae". 
apăru în paginile "foii", la 9 februarie 1841 ,  şi Anton Pann din care se 
alese un acrostih pentru Neofit, noul mitropolit al .Munteniei (nr. 6) . Cunoscut 
la Braşov nu era însă numai autorul acrostihului ci şi Neofit, acesta avînd 
din cînd în cînd plăcerea să vină la apele minerale de la Vîlcele 2• În 1838, 15  
august, Neofit, pe  cînd era numai episcop al Rîmnicului ş i  administrator 
al mitropoliei din Bucureşti, oficiase şi o liturghie la capela din Cetate, iar bra
şovenii îi oferiră un mare banchet la care s-a toastat cu solemnitate pentru 
împăratul Ferdinand I şi pentru principele Alexandru Ghica al Munteniei. 
Toastul lui Neofit, în care s-a strecurat şi o dibace aluzie politică, a fost apre
ciat în chip deosebit .  Cităm din "Gazeta de Transilvania" : "Cuvintele cu 
care şi-au încheat acest bărbat cuvîntarea sa : Iată acum ce e bun şi  frmnos 
decît numai a locui JraJii împreună, socotim că nu va fi nici un român care să 
nu şi le scrie neşterse în sufletul său" (nr. 8, 20 august) . Cel mai adînc şi 
le scrise însuşi scriitorul reportajului, Bariţiu adică. În această atmosferă 
însufleţită Neofit mai rămase la Braşov încă cinci zile, timp în care sluji cîte 
o liturghie şi la biserica "Sf. Nicolae" şi la cea de pe Tocile, şi făcu şi un 
parastas pentru mitropolitul Nectarie, care îşi dormea somnul etern în cimi
tirul braşovean3• 

Publicarea acrostihului lui Anton Pann nu venea însă numai din pioa
sele sentimente ale autorului şi ale redacţiei, ci şi pentru "sprijinul" primit 
de la Neofit, abonat statornic al "Foii", pe care tocmai atunci se pregătea 
să-1 "cerce" la Bucureşti şi prietenul lui Bariţiu, Ioan Maiorescu4• Se vede 
că de "sprijin" avuseseră parte atît Bariţiu cît şi Anton Pann, profesorul 
de muzică religioasă al seminarului metropolitan, fiindcă în 1843 acesta reveni. 
cu o odă la Serbarea numcltii I.P.S. Mitropolit Neofit, ce apăru în n-rul 6 
(7 februarie) .: Oda era scrisă şi ea în formă de acrostih . 

Din Anton Pann, fără a-i surprinde nota adevărată, se dădură apoi şi 
alte bucăţi, care n-au fost însă prea indicate pentru a înfăţişa ardelenilor 
imaginea reală a acestui suculent şi productiv scriitor : Toamna ( 1841 ,  nr. 
47, 23 noiembrie) , Marş de primlivară ( 1844, nr. 20, 15  mai) , Deasa cercetare 
( 1847, nr. 37, 15 septembne) . În aceasta din urmă străbate totuşi o vagă mi
reasmă din humorul instructiv al lui Anton Pann care, printre altele, tipărise 
pînă atunci "Poeziile deosebite sau cîntecele de lume" ( 1831)  "Hrisoitie sau 
şcoala moralului" ( 1834) şi "Noul Erotocrit" ( 1837) , tipărit chiar la Sibiu, 

2 E vorba de �eofit de la R!mnic, episcop al Rîmnicului între 1824-1840 şi apoi din 
29 iunie 1840 şi pînă la 27 iulie 1 549 mitropolit al Ungro-Vlahici. 

3 E vorba de mitropolitul Ncctarie al Ungro-Vlahici, carc a păstorit între 1812  şi 18 19. 
Rctrăg!ndu-se din scaun, a murit la Braşov In 13 scptemLrie 1825. 

4 V. Bănescu şi V. Mihăilescu, Ioan Maiorc:scu, Bucureşti, 19 12, p .  443. 
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arătînd atît de multe afinităţi de subiect cu Ioan Barac, pe care îl întrecea 
totuşi prin YerYă şi prin netăgăduitul talent literar. 5 Iată "Deasa cercetare" : 

Soacra unuia intrînd 
Pe urmă zîmbi, zicînd : 
Bună ziua fătul meu, 
Ia vezi cum te iubesc eu ! 
Că tot des te cercetez. 
El răspunse : văz şi crez ; 
Dar de vrei, în felul meu, 
Ca să te iubesc şi eu, 
l\Iai rar să mă cercetezi, 
Că prea mult mă-ndatorezi ! 

În  1848 duhul lui Anton Pann se va revărsa însă din plin asupra Ardea
lului, el fiind autorul melodiei marşului revoluţionar al lui Andrei Mureşianu. 
Pann nu scrisese însă această melodie direct pentru poezia lui Mureşianu, 
cum circulă legenda, ci poetul o reţinuse dintr-o serie de melodii cîntate de 
unul din elevii lui Anton Pann, Gheorghe Ucenescu, care era protopsalt la 
biserica "Sf. Nicolae" din Braşov. La cererea lui Mureşanu, protopsaltul, 
care studiase la Bucureşti muzica religioasă cu Anton Pann, cîntă mai multe 
melodii de ale maestrului, printre care s-a întîmplat să fie şi fragmentul Din 
sînul maicei mele, din poezia lui Grigore Alexandrescu "Adio la Tîrgovişte" , 
şi rămase vrăj it de acordurile sale. Pe aceasta o alese deci, pentru a se adresa 
românilor "din cele patru unghiuri" .  6 

La plăsmuirea lui "Deşteaptă-te Române" au contribuit astfel, pe lîngă 
incontestabila inspiraţie a lui Andrei Mureşanu, care şi-a adunat în această 
poezie toate fulgerele sufletului, şi pe lîngă imboldurile marşurilor scrise de 
Cîrlova şi Alecsandri, şi îndemnurile muzicale ale lui Anton Pan. Poezia ce por
nea să deştepte naţia din cele patru unghiuri, se închegase astfel ea însăşi 
din fiorul a patru mari inimi ! .  . .  

C. A. R o s e t t i ,  C e z a r B o l l  i a c s i  D i m i t r i e B o l i n t i
n e a n u, care apărură în foile de la Braşov în �nii 1842, 1843 şi 1844 veniră 
şi ei din preajma lui Heliade. De altfel pe primii doi, Bariţiu îi şi cunoscuse 
în societatea lui Cîmpineanu şi a redactorului "Curierului", cu prilejul călă
toriei din 1836 6 făcută împreună cu Timotei Cipariu 7• 

Confesiuni şi legături personale între cei doi cărturari ardeleni şi scriitorii 
munteni se făcuseră încă de atunci, cu Bolliac îndeosebi, care, voind să elu
deze rigorile cenzurii de la Bucureşti, se gîndea să-şi îndrepte o parte din 
producţia literară spre tipografia de la Blaj . 

s \'ezi asupra lui Anton Pann �i lucrarea l u i  Ovidiu Papadima, A u/011 Pa nu "Cîntecele 
de lume" 5i folclorul Bucureştilor, Bucureşti, 1 963. 

6 Transilva u i a ,  1 9-! 1 ,  nr. 1 0, p . 679-687 ; Constantin Lacca : Gheorghe Uceuescu. 
7 Vezi \'asile Netea, Timotei Cipariu şi George Bariţiu, câlători prin Ţara R•llnânească 

la 1 836, " Stu dii" , rc\·istă ele istoril', 1 958, nr. 1 .  
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Din C. A. Rosetti 8 publică în 1842, Haina mea (1842, nr. 1 ,  4 ianuarie} 
traducere după Beranger, şi Epitaful serdarului Dimitrie Roset (nr. 49, 7 
decembrie) - fratele poetului, iar în 1843 - după apariţia "Ceasurilor de 
mulţumire" - "  Tînguirea unui poet" (nr. 29, 19 iulie) , "Schimbarea mea" 
(nr. 32, 9 august) , iar în 1844, "la cererea tineretului", după cum arată Bariţiu 
în notă, romanţa celebră "A cui e vina ?" (nr. 4, 24 ianuarie) considerată 
şi astăzi drept o capodoperă 9• 

Versurile romantice ale acestei cîntări, vibraţiile ei sentimentale, sin
ceritatea energică şi fluiditatea limbii, adăogate fondului de un dramatic 
şi desnădăjduit fatalism, au cucerit repede admiraţia intelectualilor ardeleni. 
o admiraţie trecută apoi din generaţie în generaţie. 

Redăm cîteva strofe : 

Tu-mi ziceai o dată cum că pin la moarte 
Dragostea ta toată mie-mi vei păstra ; 
M-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate, 
Astfel merge lumea, nu e vina ta . . .  

Cînd te-aveam în braţe, buza ta cea dulce 
Roua fericirii pe a mea lăsa ; 
Dar acum otravă şi venin mi-aduce, 
Astfel ţi-este sexul, nu e vina ta. 

Aurul şi slava îţi goni amorul 
Şi-ţi văzui credinţa că în vînt sbura ; 
Ţi-ai închis şi rana, îţi pieri şi dorul, 
Astfel ţi-este sexul, nu e vina ta. 

Cinste şi iubire, dragoste, credinţă, 
Ieri jurai tu mie, azi cui s-o-ntîmpla ; 
Nu cunoşti iubire, nu simţi pocăinţă, 
Astfel ţi-este sexul, nu e vina ta. 

Dar cu toată însă, multa-ţi necredinţă, 
Inima-mi tot bate oricînd te-oiu vedea ; 
Înger eşti în ochi-mi, sfîntă mult fiinţă, 
Astfel e amorul, nu e vina mea ! 

"Ceasurile de mulţumire" - unicul volum de poezii al lui C. A. Rosetti 
-- au pătruns puţin în Ardeal. Poezia scînteietoare şi galantă a viitorului 
"roşu" ,  turburătoare prin accentele ei erotice, a ajuns astfel a fi cunoscută 

s Dc�pre acti,·itatca literară a lui C.A. J{os<:t li ,  •.-. Gl1 . Bogdan - Duicc1 :  J .·f,jria li/, : ,.-:·i lrii  

ronuine înoden-u, p. 279-290 ; C. Călinescu ,  Istoria li!t'ralt:rii ronuÎ J , l' ,  p.  ! fi�J H�:i ; Y�1:.; i lc  
:Setea, C . A . Rosetti monografie ( î n  curs de apariţie) . 

9 (�. Călinescu, op. cit . ,  p. 165.  
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în regiunile transilvane mai mult prin reproducerile din foile lui Bariţiu 10• 
La o strînsă colaborare între Bariţiu şi Rosetti se va ajunge însă abia 
peste două decenii, cînd acesta din urmă va deveni o impunătoare persona
litate politică şi cînd redactorul "Foii" ,  el însuşi fruntaş politic ardelean, 
va colabora la "Românul" ( 1868) în coloanele căruia avea să susţină politica 
ardelenilor, iar în Transilvania, să apere - ziaristic şi politic - atitudinea 
şi acţiunile patriotice ale lui Rosetti. Colaborarea aceasta va fi deosebit 
de folositoare pentru numeroase aspiraţiuni ardeleneşti 11• 

Din poeziile lui Cezar Bolliac se publicară însă în "Foaie" - trimise 
de poet - mai ales versuri cu un puternic accent social, care se ridicau tumul
toase şi energice împotriva inegalităţii dintre oameni şi a asupririi celor săraci. 
Caracteristice din acest punct de vedere sînt mai ales Ţiganul vîndut ( 1843) , 
Ocna ( 1847, nr. 14, 7 aprilie) şi Sila (1847, nr. 15, 14 aprilie) . În cea din
tîi, un nefericit ţigan, sclav şi victimă a unor sălbatice tradiţii,care 
îngăduiau ca ţiganii să fie vînduţi ca berbecii şi cîinii şi în care Bolliac 
izbea cu violenţă, se adresează astfel lui Dumnezeu : 

Bagi tu de seamă, Doamne, la astă omenire ? 
Cînd îmi dedeşi vieaţa, cînd îmi dedeşi soţie, 
Cînd tată m-ai făcut, 
Stiai ce-mi scrie soarta ? născut că-s în robie 
Şi c-o să fiu vîndut ? 

Aşa vorbea-n-tr-o noapte, flămînd, închis în casă, 
Ţiganul cumpărat . 
Privea gemînd la lună , dar nu putea să iasă , 
Căci strins era legat . 

A doua zi stăpînul mai că sc-ntristase 
Aflînd c-a păgubit 
Patrusprezece galbeni : Atîta cum p;i mse 
Tiganul ce-a murit. 

"Ocna" , avind un subiect asemănfttor celui înfăţişat de Grigore Alexan
drescu în ..  L�cigaşul fără. voie" ,  aduce desnădăjduita poveste a condamnatu
lui nevinovat ,  iar in "Sila" după ce se arată întunccatul tablou al vieţii unei 
familii de ţărani , căreia i se răpeşte pînft ce şi pîine:t din gura bolnavului , 
poetul exclamă : 

1 o  :\. Ioq;tL in "lst._.·ria !itr;';lllf; ·ii ron tÎJ:L diu. d'.LU! ai .Yl...:\.-lea", 1 1 ,  p. :.:!0 1 ,  ,·orbeşte :;-i de 
o fo.buL': a lui J<o,�t:i, Licuri.:i:tl şi , •/J'){'Ut ,  nubi icati: in 1�41  ( � < r .  32) şi :;emnaUt c u  iui1,ialele 
C.R. �oi .SOt..'0t in l  111:<� efi. aCl'astă fahtd[t nu aparţine l a i  C. A .  f..:.us< tti ,  fiindcă i J . i t;icJJele cu care 
se1nna tînărul p(JC' l ,  atl•nci ('. i ild n'.i -Şi pu ;11.·a nun1cl e  înt regi nu eran C . H .  ci C.A . R . ,  cu �:.CC':)tC 
iniţiaie !iind j;;,:;,litc fCJCziik " ll a i n a  IT.ea" '.' i "Epita i u l  scnlarnl u i  l � o,eL" din o.n u l  184 2.  De 
altfel , .Ceasurile c�c n1ulţn.n�irc ' ' ,  în c;. re :-:- a  publ icat tut ceea ce� a ;i.vut R.osc tti I�lr.i retlţ.it la 1 843, 
H U  cltpriHd �i <-•.·.--: ���t.:-'L f a ! , ·J ; :;, _  dc�i ea (·�te ; ntr-adevăr izbutit La.hc,s�-t Ci .  

1 1  \Tc·zi \":-!.� ih; :·\ct • .: a :  _\· : , ;  co;i!rib1!._lii i a  C l-t:tc.rşft?t: r;: 1 ·ic[ii ş i  rrctil:ilâjii l u i  l 'i :;rli'ioH Roman-
Cl:·;·c�.�}:nndu-: t:·� ( .t r;r ... ;·,r: 1/ �t.i iţi 1 : ,  S i l - :u ,  1 9-!2 .  
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Săracii duc povara, iar rodu-l ia bogatul 
În lumea asta rea ! 

. . . . .  0 !  Doamne ! fie-ti milă 
D� rob şi de clăcaş \ 

În foaia de la Braşov, Bolliac, pe lîngă publicarea unor astfel de poezii, 
a făcut, în 1844 (nr. 40/2 octombrie) şi un apel Către scriitorii noştri prin care, 
amintind de Lamennais şi Beranger, - consideraţi ca "poeţi-filosofi şi apos
toli mari" ce "n-au trecut cu vederea nici o nenorocire întîmplată în vremea 
lor, n-au lăsat nici o clasă a societăţilor pentru care să nu se lupte a o ridica 
la demnitatea de om, nici un bun nelăudat, nici un rău nebiciuit, nici o durere 
necercetată" , - îndemna pe scriitorii români la luptă împotriva crîncen ului 
păcat al robiei oamenilor. "A trecut vremea Pctrarcilor, domnilor Poeţi ! " 
striga Bolliac. Veacul cere înaintare, propaganda ideii cei mari, propaganda 
saritătii (caritătii) cei adevărate si care ne lipseste cu totul . . .  Că au dulci
�1eele 'ochi negri sau albaştri, că �ste primăvara 'veselă şi toamna tristă, că 
este cald vara şi trist iarna, toate acestea le ştim, le ştim şi fără ajutorul Dum
neavoastră . . .  Destul domnilor ! Imitaţi pe Lamennais şi Beranger ! Formaţi 
societăţi, declama ţi, scrieţi, lăudaţi, satira ţi, puneţi în lucrare toate resor
turile intelectuale şi morale şi robia cade, căci e căzut& pe jumătate" . 

Din aceeaşi cutezătoare atitudine socială se inspirau şi bucăţile în proză 
Poezia şi Populul ( 1846, nr. 26 şi 27-30, 24 iunie-22 iulie) în care Bolliac 
înfăţişează rolul combatant al literaturii, poeţii trebuind să cînte suferinţele 
şi aspiraţiile popoarelor şi nu ale unor caste privilegiate. 

în foaia lui Bariţiu, Bolliac a mai publicat în 1843 şi două poezii ocazio
nale (nr. 33, 16 august) pentru slăvirea lui Heliadc şi a lui Petrache Poena
ru 12, iar în 1847 altele două : La Principe (G.  Bibescu) şi La P. Poenaru 
{din nou) , în numărul 23 din 2 1  iulie. 

Dimitrie Bolintineanu, după răsunătorul succes cu poezia "0 fată tînără 
pe patul morţii", publicată de Heliade, s-a adresat ::;i către foaia lui Bariţiu, 
unde apare mai întîi cu un Cîntec popztlar ( 1844, nr. 33, 14 august) , dat ca fiind 
.alcă tuit de popor în epoca lui Mihai Viteazul, şi apoi cu o Barcarolă (nr. 38, 
18 septembrie) : 

Lopătare noaptea vine 
După dealuri fumegîncl, 
Ca o salbă de rubine 
Luna iasă luminînd. 

În anii următori, pe cînd poetul se afla la Paris, ,-oiajul său fiind anun
ţat şi de "Foaia pentru minte" 13, apar însă cîteva poezii cu mult mai carac
teristice pentru talentul lui Bolintineanu : 1l1ilznea şi Baba (1845, nr. 49-50, 
3 ( 10 decembrie) , O noapte p:: mahtl Dunării ( 184G, nr. 47, 18 noiembrie) , 

u Uc,,prc l'. Bolliac în Ho,;dan- Duică, op. cit . .  p. �9 1 c�O l ; G. Ctl inesct! , o,o . cit . ,  p. 233-23:3 
·( J \· i d i u  Papad ima, Cr:ar /lolliur, Bucure�t i ,  1 9G6. 

n \"ezi 1� r. -17 ( l d !! )ic::l l :ri < · )  din 1 8.fl3. 
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Un june român nHtrind în streinătate (nr. 48) , F erentarul (nr. 49) ,  Cîntec (nr. 50) , 
Ana şi Arapul ( 1847) , nr. 12, 24 noiembrie) , Cea din tmnă noapte a lui 
Mihai cel jJare (nr. 26, 30 iunie) , Carpaţii (nr. 27, 7 iulie) . 

Din această scurt;l listă de titluri se poate vedea uşor că într-un inter
val de abia 16 luni, Bariţiu a publicat 8 poezii de Dimitrie Bolintineanu, prin
tre care şi aceea capodoperă a întregii sale lirici 14 .,Mihnea şi Baba", precum şi .,Cea din urmă noapte a lui Mihai cel :\Iare," al cărei mesaj a răscolit 
de atîtea ori sufletele româneşti : 

Ce e viata noastră în sclavie oare ? 
Noapte fără stele, ziuă fără soare. 
Cei ce rabdă jugul ş-a trăi mai vor, 
}lerită să-1 poarte spre ruşinea lor ! 
Sufletul lor nu e mai presus de fierul 
Ce le-ncinge braţul, iau de martur cerul ! 
Dar românul nu va cîmpuri fără flori , 
Zile lungi şi triste fără sărbă tari. 
Astfel e vulturul ce pe piscuri zboară ; 
Aripile taie-i că ar vrea să moară, 
Astfel e românul, si român sînt cu 
Şi sub jugul barba� nu plec capul meu" .  

Pentru istoria literară mai adăugăm că .,0 noapte pe malul Dunării" 
a fost dedicată lui Cezar Bolliac, iar .,Ferentarul" lui Heliade. "Junele român" 
răposat în străinătate, în vîrstă de abia .,douăzeci de roze" a fost :\Iihail Goga, 
trimis pentru studii la Berlin şi apoi la Paris, unde s-a stins într-un sana
toriu. In această elegie Bolintineanu a încercat să dea o replică masculină 
la poezia sa publicată cu patru ani mai înainte : O fată tînără pe ,�-,atul mor
ţii. Fără a atinge sublimul din aceasta, noua creaţie a lui Bolintineanu îndu
ioşează prin acordurile ei triste : 

Aşteaptă, dragă moarte, ca să mai văz o dată 
Acele văi frumoase în care m-am născut ; 
Să simţ, murind, pe sînu-mi o lacrimă-nfocată, 
Să-mbrăţişez părinţii şi fraţii ce-am avut ! 

Dar \·ai ! deşartă rugă, căci viaţa-mi se va stinge 
Cu soarele de astăzi pe-acest străin pămînt, 
Şi fruntea mea cu roze, ah ! nimeni nu va ncinge, 
Şi nimeni nu va plînge pe tristul meu mormînt. 

�Ienţionăm de asemenea că ambele aceste poezii au fost trimise direct 
pentru redacţia de la Braşov, cea dintîi de către însuşi Bolintineanu, iar cea 
de a doua de către amicul său P. Theulescu 15. 

u G. Ctlinescu, op. rit. , p. 22:l. 
t5 \'ezi . .  Foaia pentru minte' " ,  18-!G, nr. 47, 18 noicmLric. 
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Acelaşi simţ al valorilor româneşti l-a făcut pe Bariţiu să se apropie de 
timpuriu şi de Nicolae Bălcescu, al cărui studiu despre Puterea armată şi 
arta militară la români 1-a aflat în "Foaia ştiinţifică şi literară" de la Iaşi 
t 1844) , fosta "Propăşire".  Anunţînd apariţia studiului lui Bălcescu, "care 
la noi este unic în felul său", Bariţiu adăugă în foaia sa ( 1844, nr. 44, 30 
octombrie) : "Noi de-am şti că prin reproducerea numai a unei bucăţi din
tr-însa am stîmpăra dorinţa cetitorilor de a cunoaşte-o toată, ne-am conteni 
cu totul de dînsa. Citiască-o fieştecare întreagă" ! .  Dar fiindcă revista mol
doveană şi munteană nu avea în Ardeal decît cîţiva abonaţi, Bariţiu îşi dădu 
repede seama că ardelenii nu vor putea cunoaşte cercetarea lui Bălcescu dacă 
nu va fi reprodusă în "Foaia pentru minte". "Puterea armată la români" s-a 
republicat deci (fragmente) în foaia de la Braşov (nr. 47-49, 20 noiembrie-4 
decembrie) , iar în 1845 a fost reprodus din "Magazinul istoric pentru Dacia" 
şi cuvîntul preliminar despre Izvoarele istoriei românilor. (nr. 33, 18 august) . 

Cît despre "Magazinul" însuşi, el fu anunţat de Bariţiu cu următoarele 
cuvinte : "Noi socotim că nu este un om în care bate o inimă cu simtămînt 
de român pe care să nu-l intereseze această operă naţională" (nr. 29, 16 
iulie) . Colectanţii săi primiră apoi îndată instrucţiuni să se intereseze şi de 
"prenumerarea" revistei lui Bălcescu şi a lui Laurian, care se răspîndi în 
Ardeal pe o scară destul de întinsă. Preotul I. Munteanu făcuse, de ptldă, 
numai în Biharia, 20 de abonaţi. Alţi 80 de abonaţi se aflau în Banat. 

În 1846 Bălcescu trimise lui Bariţiu, în mod direct , o recenzie despre 
Filosofia socială, cartea lui Aime Martin, tradusă în româneşte de I .  D. Negu
lici, în care el arată că "regii nu vor mai putea să facă pe popoare a se în
toarce din calea lor ; ei nu vor putea opri istoria de a se împlini" (nr. 4, 5, 
2 1-28 ianuarie) . În 1848 apare la Braşov o nouă reproducere din Bălcescu : 
Dtepturile Românilor către Inalta Poartă (nr. 43, 25 octombrie) . 

Şi dacă la foaia lui Bariţiu colabora N. Bălcescu, de ce n-ar fi colaborat 
şi Ioan Ghica, prietenul acestuia ?  

În 1847 a venit deci şi Ghica cu două lungi scrisori (nr. 31-33, 4--18 
august) tratînd despre reforma învăţămîntului public, al  cărui început îl 
dăduse cu trei ani mai înainte în "Foaia ştiinţifică şi literarft" de la Iaşi. 
În această reformă, Ghica propunea înfiinţarea de şcoli săteşti cu o durată 
de trei ani, şcoli pentru pregătirea învăţătorilor, şcoli de apicultură, iar la 
oraşe şcoli practice de cinci ani, curs superior real, colegii de şase clase. Sus
ţinea şi el, şi aceasta îl apropie de Ioan Maiorescu, predarea limbii latine pen
tru "regenerarea limbei naţionale" ,  şi insistă asupra necesităţii de a se intra-

. duce în şcoli "Istoria Principatelor" .  În încheiere Ghica promitea a trimite 
planul de învăţămînt pe care în 1844 îl înaintase vornicului Alecu Balş, epi
trop al învăţămîntului moldovean, şi noi scrisori despre "învăţi:tura înaltă 
�i despre învăţătura profesională" .  

Ioan Ghica v a  f i  absorbit însă î n  curînd d e  organizarea mişcării re,·olu
ţionare, aşa încît scrisorile făgăduite nu s-au mai trimis. 

Fără a avea strălucirea şi răsunetul colaborărilor semnate de Ioan Heliade 
l�ădulescu, Grigore Alexandrescu, C. Aristia, C. A. Rosetti, Cezar Bolliac 
Anton Pann, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Bălcescu şi Ioan Ghica, care 
reprezint:\ însăşi floarea scriitorilor munteni dintre anii 1830-1850 şi care, 
prin pre,;tigiul lor, au contribuit atît de mult la ridicarea importanţei foilor 
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de la Braşov, la poarta acestora au bătut numeroşi alţi publicişti şi stihuitori,. 
ale căror nume au fost înghiţite de mult de neantul uitării. Nici o istorie lite
rară , şi aproape că nici cele culturale, nu le transmit spre viitorime biogra
fia şi producţiile şi nici un cercetător nu mai poposeşte în faţa personalităţii 
şi activităţii lor. 

Intr-adevăr, cine îşi mai aminteşte de poetul H. Ioanidis, de nuvelistul 
St. Stoica, de filozoful Stanciu Căpăţineanu, de fabulistul 1 .  Creţescu, de 
stihuitorii 1 .  Genilie, C. Winterhalder, A. Zanne şi N. N. Rucărescu, de pro
zatorul N. Nenovici, sau de profesorul publicist Toma Serghiescu ? Uitat 
este ca poet, şi zbuciumatul Costache Caragiale. 

Şi totuşi, ani de zile, oamenii aceştia au fost printre colaboratorii lui 
Bariţiu, trimiţîndu-şi cu încredere versurile, proza şi articolele spre redacţia 
de la Braşov pe care o serveau şi ca strîngători de abonamente şi controlori 
ai desfacerii foilor sale. 

Cel mai harnic şi mai stăruitor dintre ei, remarcat şi de N. lorga16, a 
fost pitarul H. Ioanidis din Bucureşti, care începînd din 1841 a publicat 
în foaie nenumărate scrisori literare17, poezii 1 8, ghicitori şi poveşti 1 9, schiţe 
şi povestiri, fără a putea crea o singură strofă viguroasă sau o singură poves
tire trainică . Suflet entuziast şi generos avea totuşi pitarul Ioanidis, pe care,. 
uneori, îl publica şi Heliade în "Curierul de ambe sexe", şi poezia Scrieţi 
toţi ( 1842 nr. 6, 9 februarie) , ni-l arată ca un modest învăţăcel al înflăcăra
tului Bolliac : 

Scrieţi toţi, cîţi vă cunoaşteţi în lume nenorociţi, 
Răul care pă voi face, ca să fiţi ticăloşiţi, 
Arătaţi cu indestulare, în ce rău veac am ajuns, 
Cnde cei mai mulţi cu jale din astă lume s-au stins. 

Căci mila perind cu totul, toţi la rău văz sînt porniţi 
Suge sînge-nveninează, pe toţi ce-s nenorociţi 
Şi apasă fără milă, la mii de ticăloşii, 
Şi ei sufere sărmanii, pînă pier dintre cei vii. 

Cnii strîng pîn-nu mai poate la sumă de bogăţii ; 
Alţii iar pe nedreptate, sufere ticăloşii . . .  

Cel chemat să vindece toate aceste crude nedreptăţi care inspirau unui� 
Bolliac versuri atît de fierbinţi, de care Ioanidis nici măcar nu se poate apro
pia, era Dumnezeu pentru ca astfel, prin harul lui : 

Să simţim numai iubire, în unire petrecînd, 
Astă scurtă a vieţii cale în frăţire săvîrşind. 

'" Op.  cit . ,  I l ,  p .  :.!49.  
17 \ "ezi  " Fuo;ia" elin 1 84 1 ,  nr.  30,  27 iulie. 
18 Idcm, 1 8-l l ,  nr.  .J2, 17 octombrie :  Îutristurca 1 8 .J 2 ,  nr. 23, 7 i unie ; Filomila : 1 842, 

nr.  27, 6 iu l ie : Xu ma 11ita, 1 84 2 ,  nr. 5 1 ,  12 decembrie : Biciu peutm :ni.cmaş, 1 845, nr. 1 9, 
1 8  mai : O ::i de jencirt. 

:• 1 84 1 ,  nr. .J::I, 26 octc,r!: bric : Bogatul  şi siirncul etc. 
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Ioanidis peste a cărui poezie erotică, provocată de o anumită Acriviţă, 
trecem fără oprire, este deci şi el un modest precursor al poeziei sociale 
de astăzi. 

St. Stoica, despre care am vorbit, era ofiţer - a ajuns şi colonel - şi 
trimitea la Braşov "nuvele istorice" publicate şi de Heliade şi proză sentimen
tală ca bucata Preludia primăverii din anul 1842 (nr. 12, 23 martie) . Pe Stoica 
îl publica în 1838 şi Florian Aron la "România", - de aici îl luase Bariţiu -
alături de Grigore Alexandrescu, pe urma lui rămînînd chiar şi o traducere 
din Shakespeare : Moartea lui Cezar. A trăit între 1808-1878 2 0 • 

Şi unul şi altul erau prieteni ai lui Heliade şi prezenţa lor în foaia de la 
Braşov dovedeşte că Bariţiu înţelesese a se folosi - în egală măsură - atit 
de prietenii importanţi ai acestuia, cît şi de cei minusculi. 

Prieten al lui Heliade fusese şi I .  Genilie, profesor la Sf. Sava, care publi
case, în 1834, ca prelucrare, o "Geografie aritmetică, naturală şi civilă a con
tinentelor în general şi a românilor în parte", şi care, în 1845, va aj unge să 
aibă un jurnal al lui, " Universu" (noutăţi de toată natura, cultura, literatura) 
în jurul căruia izbuti să adune o seamă de poeţi munteni (neînsemnaţi) şi 
chiar pe unii moldoveni. Lui Bariţiu, după ce publicase versuri şi la perio
dicile lui Heliade, Genilie îi trimise poezia A rhanghelul sau virtutea în agonie 
( 1842-nr. 8, 23 februarie) şi cuvîntarea la înmormîntarea lui Alexandru 
Racoviţă (1843, nr. 46) . Din "Universu" lui Genilie Bariţiu lua uneori "varie
tăţile" iar în 1841 publicase, după geografie, o "descriere a Bucureştilor" 21 

Republicîndu-se cîteva Capete din Monteskiu ajunse în paginile revistei 
de la Braşov ( 1842, nr. 45, 9 noiembrie) şi profesorul craiovean Stanciu Căpă
ţineanu, considerat însă de Bariţiu ca . . .  răposat, Căpăţineanu, care nu murise 
totuşi, aflîndu-se tocmai atunci ca "privat" la R. Vîlcea, aşa cum Bariţiu 
însuşi avea să arate într-o rectificare (nr. 48, 30 noiembrie) , tradusese la 
1830 .Mărimea romanilor de Montesquieu, şi o broşură Băgări de seamă asu
pra pricinelor s.c.l. "o carte mai trebuincioasă decît (care) , - scrie redacto
rul - nu s-au tipărit pentru români", din care reproduse două capitole : 
Despre stricarea romanilor (cap. X) şi Nerînduieli ale împărţirii răsăritului" 
(cap. XXX) . Cu prilejul acestei republicări, Bariţiu, sincer preocupat de 
filozofie, îşi exprimă dorinţa ca şi Duhul legilor (l'Esprit des lois) să fie tra
dus, cu arătarea însă a "greşelilor în care ca om a căzut şi Montesquieu" 
(nr. 45) . În n-rul 49 (7 decembrie) se şi publicară într-adevăr două capitole 
din "Spiritul legilor" : Firea legilor şi Despre puterea pedepselor (puniciunilor) , 
semnate cu iniţialele B-r (Bariţiu ?) . 

Stanciu Căpăţineanu fusese elev al lui Heliade şi apoi vreme de mai 
mulţi ani profesor la Craiova. După retragerea din învăţămînt funcţionase 
ca j udecător de la R. Vîlcea şi apoi rămăsese în acest oraş ca simplu "privat" .  
În 1843, după ce  reproducerile lui Bariţiu îl reactualizaseră, profesorul vîl
·cean T. Serghiades (T. Serghiescu) publică în foaie o Scrisoare despre Stanciu 
Căpăţineanzt ( 1843, nr. 1 1) în care i se arătară meritele. Pe urma lui Căpă
ţineanu au rămas : iV!itologhia elinilor şi a romanilor (f.a.) , Biblioteca desfâ
.tâtoare ş i  plină de învăţătură, traducere din franţuzeşte (Buc., 1830) , ;}[ări-
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20 Gh . .  \dame,;cu : Conlribuţiune la bibliografia ro711lÎnească, B u c . ,  II ,  p. 94, I I I ,  p. 62. 
21 "Foaie pentru minte", nr. 29, 20 iulif'.  
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rea şi decăderea romanilor (Buc. ,  1830) etc. N. Iorga îl considera totuşi căr
turar ,.lipsit de idei mai înalte", întrebuinţînd însă .,un stil popular" 22• 

Din C. Bălăcescu, care nu s-a putut realiza nici ca autor de satire şi nici 
ca fabulist, apăru în 1845, la apariţia volumului său de .,Poezii şi fabule" ,  
Modestia mea (nr. 10, 5 martie) ş i  apoi mai tîrziu alte bucăţi : Poezii, Azi 
nebun, mîine cuminte, 1l1 omita si leul etc . 23 

Enric Winterhalder, tov�răŞul de librărie, de ziaristică şi de luptă 
politică al lui C. A. Rosetti, care publicase în 1836 comedia .,Triumful amo
rului" ,  trimise în 1845 fabula germană judecata vulpei (nr. 1 ,  1 ianuarie} 
şi o Taradă (nr. 6, 5 februarie) . 

Actorul Costache Caragiale, care se încercase şi în comedie şi în satiră . 
a colaborat şi el la revista lui Bariţiu cu o replică sentimentală, ironică, Răs
puns la poezia lui C. A. Rosetti .. A cui e vina ? "  şi a unui foileton apărut 
în .,Albina" ( 1844, nr. 18, 3 1  aprilie) . 

Inginerul A. Zanne din Bucureşti, care tradusese în 1840 din Salustiu 
(Războiul catilinar) şi care avea să fie amestecat şi în revoluţia de la 1848, 
apare şi el cu cîteva versuri în 1844 (nr. 12) .  

Stăruitor, dar netalentat, s e  dovedise ş i  N .  N. Rucăreanu de l a  Cîmpu
lung, adversarul din 1838 al lui Ioan Maiorescu, care mai apărea încă la 
Braşov în 1847 cu O oră de plimbare - imitaţie dintr-un manuscris - (nr. 
1 7, 8 aprilie) iar în 1848 cu Femeea virtuoasă (nr. 1, 5 ianuarie) . 

Versuri şi fabule a trimis şi I .  Creţescu ( 1841 ,  nr. 29, 27 iulie : Barza, 
J oie şi Pupăza) .  

N. Nenovici a fost prozator. Pe  urma lui a rămas o traducere din George 
Sand (,.Lelia") tipărită de G. Ioanid. Lui Bariţiu i-a trimis povestiri şi schiţe ; 
Barb-Albastră ( 1843, nr. 1 7, 20 aprilie) , Gladiatorii romani (nr. 19, 10 mai) etc. 

Toma Serghiescu, profesorul de la R. Vîlcea, a colaborat, pe lîngă o 
scrisoare despre Căpăţineanu, cu Visul lui Platon - după filozoful din Cha
tenay ( 1843, nr. 27, 5 iulie) . 

De la Craiova, de unde colabora şi profesorul Grigore :Mihocescu, trimi
tea versuri un C.P. (C. Por) , ( 1842, nr. 1 1 ,  19 martie şi nr. 47, 23 noiembrie) . 
Şi cîţi alţi ocazionali pe lîngă aceştia, cîte iniţiale nedescifrate, cîţi anonimi ! 

* * * 
Scriitori munteni, în frunte cu Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, 

Cezar Bolliac, C. A. Rosetti, N. Bălcescu, Ioan Ghica, au avut astfel o largă 
contributie la dezvoltarea foilor româncsti din Transilvania, relevînd si con
solidînd 'necontenit ideea unităţii şi solidarităţii poporului român. ' 

22 \'. despre Stanciu Căpăţineanu : N. Iorga, op. cit . ,  1, p. 1 26--- 1 27 şi Gh. Adamescu, 
op. cit . ,  I, p. 62, I I ,  p. 55.  

%3  V. Gh. Adamescu, op. cit . ,  I ,  p. 90 şi II ,  p .  73 ; Gh . Călinescu , op.  c i t .  p. 191 ,  192.  
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FOCUL DIN PLOIEŞTI DIN MARTIE 1843 
GEORGE POTRA 

Cîţi dintre ploieştenii de azi mai ştiu că, acum o sută şi ceva de ani in 
urmă, o bună parte a oraşului a fost mistuită de un foc uriaş ! Poate că mai 
există numai dţiva bătrîni care, in copilăria lor, să fi auzit de la părinţii sau 
bunicii lor de această groaznică nenorocire care s-a abătut asupra oraşului, 
cind locuitorii au trecut prin momente de groază, iar truda muncii lor de o 
viaţă întreagă s-a distrus în cîteva ore, în faţa ochilor lor, fără să poată salva 
nimic, sau prea puţin din ceea ce au avut. 

Centrul oraşului Ploieşti, care păstra încă înfăţişarea caracteristică de 
la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, a fost mistuit atunci de flăcările nemiloase. 
Majoritatea clădirilor vechi de azi, puţine la număr în urma bombarda
mentului din anul 1944, au fost construite pe terenurile pe care zăceau încă 
mormane de cenuşe şi resturi de gospodării distruse de focul din 1843. 

În acest an, un foc uriaş a distrus în bună parte oraşul, iar cu un veac 
în urmă, în 1944, un bombardament neuman şi nejustificat a provocat pagube 
imense şi moartea atîtor nevinovate fiinţe omeneşti. 

Nu cunoaştem cauza acestui incendiu. Bănuim însă că el s-a datorat 
unei neglijenţe. Şi cum în acea vreme cele mai multe case erau acoperite cu 
şindrilă, construite din lemn, se înţelege că ele ofereau focului cel mai priel
nic material. În plus, e posibil ca vreun vînt destul de puternic să fi con
tribuit la întinderea focului, aşa cum s-a întîmplat, cu cîţiva ani mai tîrziu, 
în 1847, în Bucureşti, cînd o bună parte a oraşului a fost distrusă. 

De această întîmplare nenorocită a ploieştenilor, uitată acum, am aflat 
întîmplător răsfoind periodicele 1 din prima j umătate a veacului trecut. 
Acolo am găsit informaţiile care servesc la baza acestui studiu. Cu tot regre
tul n-am putut încă afla însă la ce sumă s-au ridicat pagubele principale, 
şi nici numele sinistraţilor sau al morţilor. Am aflat numai ajutoarele ce s-au 
trimis din diferite părţi ale ţării. 

Cu aceasta ocazie domnitorul Gheorghe Bibescu dă următorul ofis : 

1 Buletin Gazeta OficialtJ pe 1843 şi Vestitorul Românesc pe 1843. 
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�oi, Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V. (voievod) , cu mila lui Dumnezeu 
domn a toată Ţara Românească 2 

"Cinstitei obicinuitei Obşteşti Adunări 
Întristarea ce ne-au cuprins pentru nenorocita întîmplare de arderea 

unei însemnate părţi a oraşului Ploieşti, unuia din cele mai cunoscute ale 
Prinţipatului, credem că nu mai puţin va fi pătruns şi în inimile mădularelor 
acei cinstitei adunări. 

Năpraznicul foc a lăsat fără acoperămînt şi în grea scăpătăciune, un mare 
număr de familii. Noi, spre măngăierea acelor nenorociţi, am chibzuit să se 
deschiză o subscripţie pe la toate oraşele Prinţipatului, chemîndu-se întru 
ajutor milostivirea inimilor simţitoare. Despre aceasta, încunoştiinţînd noi 
pe cinstita Adunare, nu ne îndoim că şi duhovniceasca îndurare a părin
ţilor arhipăstori şi nobila compătimire a înfăţişărilor obştei, va fi o strălu
cită pildă de milostivire, spre alinarea durerii celor dărăpănaţi de prada 
focului. 

Cunoaştem de a noastră neapărată datorie să alergăm la locul aceştii 
nenorocite întîmplări, ca să pipăim de aproape ranele ; şi acolo vom numi 
dintre lăcuitorii oraşului o comisie centrală ca ea să chibzuiască partea ce 
se va cuveni a se face celor mai înstrîmtoraţi din prinosul ce vor aduce îndu
ră tcirii" .  

Gheorghe Dimitrie Bibescu V.V. 

Secretarul Statului, C. Suţu 
Anul 1843, martie 29, nr. 269. 

Trei zile mai tîrziu, Obşteasca Adunare publică următoarea înştiinţare : 
"Astăzi vineri, aprilie, anul 1843, s-a citit în Obşteasca Adunare, ofisul măriei 
sale cu nr. 269, atingă tor de arderea unei însemnătoare părţi a oraşului Plo
ieşti, care s-a depus pe masa Prezidiului Adunării". 3 

�r. 165 - Obşteasca Adunare a hotărît cum să facă subscripţia pe la 
toate oraşele spre ajutorul şi mîngîierea celor ce s-au nenoroci t ia focul din 
Ploieşti. 4 

Se înţelege că, după aceasta, prin :'llinistrul de Interne s-au trimis cir
culări tuturor ispravnicilor de judeţe spre a îndemna populaţia ue orice neam 
si stare socială, a veni, cît poate, în ajutorul sinistratilor din Ploiesti. ' Subscripţia n-a început la 30 august şi nici nu s-� terminat la 4 octom
brie 1843, după cum spune M. Sevastos. Acţiunea de ajutorare a început 
chiar din cursul lunei aprilie 1843, dar listele cu sumele respective n-au sosit 
în Capitală decît la sfîrşitul lui august, cînd au început să fie publicate. Cltima 
listă tipărită nu e la începutul lui octombrie, ci în ultimele zile 5 ale anului 

2 Buletin Gazeta Oficială, Nr. 30, vineri 2 aprilie 1843 ; Ve.stitorul Românesc, Anul VII, 
1843. vineri, 2 aprilie şi Analele parlamentare ale H.omâniei, Tom. XII,  p .  €46. 

a M. Sevastos. JIJonografia oraşului Ploieşti, Buc. ( 1 937), p. 900. 
4 Vestitorul românesc, nr. 28, marţi, 6 apri lie, 1843. 
6 Buletin, Gazeta Of. nr. 79, luni,  30 aug. 19-13, �i ::.1. Se\'astos, l .  c. p. 90 1 .  
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1843 şi poate să fi fost şi alte liste mai mici, care nu s-au publicat, tipărindu-se 
numai sumele, la comisia centrală, pentru ajutorarea sinistraţilor. 

Cu ocazia publicării primei liste de subscripţie, marele vornic Barbu 
Ştirbei, ministru de interne, reîmprospătează tristul eveniment şi arată mul
ţumire faţă de toţi aceia care au înţeles să sară în ajutorul aproapelui, prin 
următoarea n')tă : 

Departamentul Trebilor din Năuntru, 
Asemănat înaltului ofis al măriei sale lui Vodă cu nr. 274, prin care a 

binevoit a chema milostivirea oamenilor de a contribui pentru ajutorul ace
lora ce au suferit nenorocitele sfîrşituri ale focului întîmplat în oraşul Ploieşti 
la trecutul martie, înccpîndu-se a se primi acum la acest Departament liste 
arătătoare de numele acelora şi de suma banilor ce fiecare s-a îndurat a da 
spre ajutorul acelor nenorociţi, se publică spre cunoştinţa tuturor de obşte 
şi tot de odată se arată şi mulţumirea înălţimii sale către toţi acei subscrii
tori cari, mişcaţi fiind de simtimentul iubirii de omenire, au venit spre aju
torul fraţilor lor din pomenitul oraş. 

)larele Vornic B. Ştirbei. 

După calculul făcut, întreaga sumă care s-a strîns se ridică la 35 533 
lei şi 86 parale. Această sumă, cu toată importanţa ei de atunci, înseamnă 
foarte puţin de la o ţară întreagă, în comparaţie cu uriaşele pagube suferite 
de ploieşteni. Din alăturatul tablou se vede că unele j udeţe au contribuit 
cu sume ridicole, cum e judeţul Saac (212,55 lei) şi în special JUdeţul Ialomiţa 
cu 96,62 lei, dar ceea ce e şi mai curios e că. micul t irguşor Ccrneţi din Olte
nia se situiază înaintea unui oraş comercial de importanţa Piteştilor. Oraşe 
cum sînt Craiova, Buzău, Tîrgovişte şi altele nici nu sînt pomenite. 

l ată rezultatul pe judeţe : 
Lei 

9,360 
4.025, 

342, 
212, 
597, 

96, 
304, 
349, 

2.064, 
547, 

2.264, 
1 .404, 

84 
30 
55 

62 
48 
87 
15 
67 
45 
80 

dea cea mai lungă listă de subscriitori, 

6 - sc�d i i  de �sw:-ie - ��93 

Bucuresti 
Judeţui Ilfov 
Judeţul Buzău 
Judeţul Saac 
Judeţul Dimboviţa 
Judeţul Ialomiţa 
Jude ţul Sla ... -Rîmnic 
Judeţul Muscel 
Judeţul Vlaşca 
Judeţul Telcorman 
Judeţul Brăila 
Judeţul :\1ehcdinţi, cupnn

public::tt2. în cinci rînduri . 

81 

www.cimec.ro



www.cimec.ro



ÎNCEPUTURILE URBANISMULUI ÎN PLOIEŞTI 
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA I STORIEI ORAŞULL"I 

C.N. DEBIE 

1 .  Stăpînii oraşului 

Localitatea Ploieşti, cunoscută documentar din mijlocul secolului al 
XVI-lea, a devenit tîrg în timpul domniei lui Mihai Viteazul, care i-a alcă
tuit "o vatră de vecie pentru oraş", şi apoi, încă înainte de 1774, a devenit 
reşedinţa cîrmuitorilor judeţului Prahova. În anul 1791 era un tîrg rustic 
în care "ispravnicii acestui j udeţ locuiau aci în case ţărăneşti proaste" (21 ,  
p .  3 1 1) ,  lîngă biserica Sf. Nicolaie Nou de  azi (27, p .  39) . Din vechi, în Plo
ieşti se ţinea tîrg săptămînal. 

Nu era oraş propriu-zis. Organizarea unui urbanism oricît de elementar, 
adică cu preocupări comunale edilitare şi grijă de bunul trai, cu adminis
traţie şi instituţii de cultură, nu începe să aibă Ploieştii decît după intrarea 
în vigoare a Regulamentului Organic. În  Ţara Românească erau unele loca
lităţi in care viaţa urbană comunală se făcea simţită încă de la începutul 
secolului XVIII-lea. Dar la Ploieşti, a doua jumătate a acestui secol a fost 
nefastă. Ploieştenii au avut de înfruntat acţiunea de acaparare a moşiei ora
şului şi de anihilare a drepturilor orăşeneşti, acţiune dusă de Ianache Moruzi 
şi de urmaşii săi din familia Caragea ( 18, p. 10 . . . şi 829 . . . ) .  Măsurile abuzive 
feudale de limitare a dreptului de schimb, cumpărare-vînzare de bunuri 
mobiliare şi funciare (case, locuri, cereale, vite, spirtoase ş .a.) , exercitate 
de aceşti fanarioţi care îşi ziceau "stăpîni ai oraşului" au împiedicat organi
zarea permanentă a tîrgurilor periodice şi înfiinţarea unor cît de simple bunuri 
comunale de viaţă urbană, cum sînt : piaţa, oborul de vite, zalhanaua. 

Viaţa urbană a Ploieştilor începe de-abia în secolul al XIX-lea, cînd 
tîrgul era alcătuit din case în majoritate construite din cărămidă sau chirpici, 
acoperite cu stuf, iar prea puţine dintre ele construite pe soclu de piatră. 
Casele înconjurate de grădini erau grupate în jurul tîrgului vechi (peste drum 
de actualul stadion către nord) , acolo unde era şi isprăvnicatul (27, p. 27) . 
Tot acolo, către Dîmbu, în apropiere de biserica Sf. Nicolae -Vechi ("cu 
brazi") erau şi locurile cu casele �Ioruzeştilor. Dar pe la 1800 începuse să se 
înfiripe un nou loc de negoţ, tîrgul de afară între bisericile vechi Precista, 
Sfta. Vineri şi Sf. Gheorghe, tîrg care era mai aproape de drumurile ciobani
lor (planşa 1) 1 . Aci, lîngă acest tîrg de afară, se aşezau oamenii, care se înmul-

1 Planşa reprezintă schematic drumurile turmelor î n  transhu manţă spre dcltit �i în oraşul 
Ploic�ti (27, p. 62 . . .  ). 
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ţeau repede, şi-şi făceau prăvăliile şi meşteşugurile. Lîngă isprăvnicat, prin 
1810 nu se mai făcea decît tîrgul anual de Sf. Gheorghe ; acolo locuiau cei 
ciţiva boieri mari (27, p. 69), mai ales iarna, cînd îşi lăsau conacele de pe moşii . 
Marginile oraşului erau nedefinite, şi locuinţe se întindeau sporadic pînă spre 
crîngul Dîmbului lîngă menzilul paştelor şi spre pădurea dinspre Drumul 
Cîmpinii, acolo unde se află azi biserica Sf. Ion. (26, p. 8, nota 4) . 

Oraşul a început să crească de-abia după 1820 deoarece, în primele două 
decenii, ocupaţia turcească şi cea rusească ( 1806-1812) din timpul războaielor 
napoleoniene şi apoi urgiile înlănţuite din timpul domniei lui Ion Caragea 
( 1812-1818) au ţinut pe oamenii fugiţi departe de tîrgul Ploieşti şi au împie
dicat organizarea vieţii urbane a acestui tîrg. Domnia lui Constantin Ipsi
lanti ( 1802-1808) este întreruptă de mai multe ori de acţiuni militare. Tur
cii lovesc cîteva oraşe ale Ţării Româneşti. Tot aşa ca şi Buzău!, care a fost 
ars de "s-a spart tîrgul" , Ploieştii au fost prădaţi de turci. În decembrie 1806, 
trupe ruseşti ocupă Principatele ; la Ploieşti, Tîrgşor, Filipeşti staţionează 
cazaci care, prin rechiziţii, prestaţii şi încartiruiri, împiedică cursul normal 
al vieţii tîrgurilor (23, p. 634 . . . ) .  Turcii trec Dunărea în primăvara anului 
1807 ; au loc lupte, jafuri ; se îndreaptă spre Bucureşti. Domnul Constantin 
Ipsilanti ordonă pristavilor să îndemne "lumea să se retragă unde o putea", 
şi părăseşte domnia. Începe ocupaţia rusească cu toate neajunsurile care 
întovărăşesc o ocupaţie în timp de război, aşa că negustorii şi meşteşugarii 
din tîrgul Ploieştilor închid prăvăliile şi se mută în satele dinspre munte ; 
cei mai mulţi dintre boieri fug la Braşov. 

Situaţia politică nesigură şi viaţa grea a locuitorilor nu împiedică însă 
pe ginerele şi moştenitorul lui Ianache Moruzi, Costache Caragea, ca în anul 
1808 să ceară cu insistenţă Divanului, unde avea susţinători printre boierii 
divaniţi, întărirea stăpînirii asupra oraşului şi moşiei Ploieşti ( 18, p. 29 şi 
864) şi reuşeşte să obţină această întărire. Se provoacă astfel "răzvrătirea 
orăşenilor" , care cu patru ani înainte dărîmaseră din temelii casa veche a 
l\1oruzeştilor, "rup peceţiile de la butiile de vin" şi-şi vînd produsele fără 
vamă. Intervin ispravnicul, divanul, polcovnicul Berdeiev, dar fără succes. 
Ploieştenii trimit în delegaţie pe locuitorii fruntaşi Stan Marin-Brutarul şi 
pe Gheorghe Postelnicul la guvernator la Chişinău şi obţin o infirmare a 
hotărîrii divanului ( 18, p. 30 . . . şi 20, p. 52) . 

2. C atagrajia jl;f itropolit2tlui Ignatie. 

În Ploieşti, viaţa continuă să fie tot mai grea ; se închide piaţa şi oamenii 
se bejenesc. în primăvara anului 1810, guvernatorul rus, îngrijorat de această 
golire a oraşelor şi tîrgurilor, ia măsuri de reînviere a vieţii lor :;;i ,  pC'n
tru aceasta în primul rînd, ordonă facerea unei număriî tori a populaţiei . 
caselor, turnurilor, grajdurilor, birnicilor. Din lipsa unor organe adminis
trative pricepute, numărătoarea a trebuit să fie făcută de către protoierii , 
pe mahalale şi parohii, şi astfel în şase judeţe s-a întocmit "Catagrafia .\Iitro
politului Ignatie, din porunca şi pentru folosinţa ocîrmuirii ruseşti · ' ( 15, 
IX p. 89) . Aceasta este prima statistică a oraşului Ploie�t i , prin care Sl' ctl 
o imagine vagit asupra oamenilor şi condiţiilor de viaţă, dar care face posi
bilă, grosso-modo, cunoa:;;tcrc<l întinderii ora�ului. Ea arati\ totodată cî t de 
rămas în urmă era acest oraş în privinţa u rbanismului.  
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Planşa I :  Întinderea oraşului Ploieşti în 1810, 1840 şi 1930 

l\lahalalele existente inainte de 1847 

::VIahalaua Tabacilor cu biserica sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (la 1640, 1742, 1879) 
Abagiilor cu biserica sft. Xicolaie-Ahagii ( 1700, 1820, 1852) 
lui Ceauş-Dobre, cu biserica sf. Dumitru (in 1 800, 1856) 

lui Popa-Radu ,  cu biserica Buna-Vestire ( 1800, 1833 şi 1938) 
lui Popa-Dima, biserica sfinţii Voievozi (la 1700, 1827) 

lui Căpitan-Pîrvu, biserica sft. Gheorghe-Vechi (la 1700, 183 1  şi 1932) 
Pescarilor, biserica Sfţii Împăraţi ( 1800, 183 1 ,  1893) 
Barbului-Croitoru, biserica sfta Vineri ( 1800, 1875) 
lui Tudorică-Băcanu ,  biserica Prccista ( 1600, 1820, 1935) 
Pantelimon, biserica sft. Pantelimon ( 19 19, 1920) 
lui Popa-Trăznea, biserica sft. Haralambie ( 18 16, 1875 şi 1920) 
lui Alcxc-Marin, biserica sfta Treime ( 1824). 
lui Popa-Ioachim, biserica sft. Vasile ( 1834, 1857, 1872) 
sft. Ion, biserica sft. Ion. ( 184 1 ,  1920) 
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Catagrafia nu va fi ajutat prea mult la refacerea tîrgului, căci nu sînt 
dovezi despre aceasta ; faptul este explicabil, căci pînă la încheierea păcii 
şi numirea unui nou domn ( 1812) , ploieştenii tot bejeniţi au rămas. Ea ne 
dă însă o imagine mai conturată a Ploieştilor şi a populaţiei sale. 

Tîrgul Ploieştilor avea 9 mahalale, corespunzător la 9 parohii şi întin
derea lui era cuprinsă în marginile definite de următoarele puncte certe de 
orientare (planşa I-a) 2 :  

În  răsăritul tîrgului, marginea era la grădinile de pe malul Dîmbului 
în mahalaua Tabacilor (I) din j urul bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel. De
acolo cobora spre sud de-a lungul gîrlii Tabacilor prin mahalaua Abagiilor, 
cu biserica Sf. Nicolaie "Abagii" (II) , pînă la biserica Sf. Dumitru din maha
laua lui Ceauş Dobre Găman (III) . De-aici se îndrepta spre vest, lăsînd spre 
nord biserica Bunei-Vestiri din mahalaua lui Popa-Radu (IV) şi biserica 
Sfinţilor Voievozi din mahalaua Popii Dimii (V) , şi tot înainte spre vest, 
trecînd peste drumul grădinilor, pe lîngă casele bisericii Sf. Gheorghe, din 
mahalaua lui căpitan Pîrvu (VI), marginea ajungînd în mahalaua Pescarilor 
(VII) cu biserica de lemn a Sfinţilor Împăraţi. Ocolind această mahala, mar
ginea tîrgului se îndrepta cam spre vest-nord-vest şi trecînd pe lîngă 
drumul Oilor pe la nord de biserica Sf. Vineri din mahalaua Barbului Croitoru 
(VIII) ,  ajungea la ripa Dîmbului la bariera Bucovului, lîngă menzilul poş
telor. De aici, de-a lungul apei spre est, marginea tîrgului ocolea crîngul şi 
mlaştinile Dîmbului şi ajungea iarăşi în mahalaua Tabacilor. Între aceste 
opt mahalele de margine, era cuprinsă mahalaua centrală a lui Tudorică 
Băcanul (IX) cu biserica Precistei, cu prăvăliile negustorilor, cu simigeriile 
şi cu meşteşugarii. 

Cînd s-a întocmit catagrafia în anul de război 1810, tîrgul era sărăcit 
de oameni ; număra 2016 suflete ( 1026 bărbaţi şi 990 femei) , locuind în 536 
case. Locuitorii erau în marea lor majoritate români. În "Abagii" erau cîţiva 
bulgari, în "Sfinţii Voevozi" şi în "Buna-Vestire" lăutari ţigani 3, iar în maha
laua pescarilor, evrei spirtari, care aveau acolo şi casa de rugăciuni şi baia 
şi cimitirul (str. Vlad Ţepeş de azi) . 

Cunoaştem numele cîtorva locuitori fruntaşi, acei care înfruntau pe 
:\i[oruzoaia şi pe Costache Caragea, apărînd drepturile cetăţeneşti şi organi
zînd viaţa urbană : Marin-Brutaru şi Gheorghe Postelnicu fraţi, Dinu l\făjaru 
Polcovnicu, Gheorghe Tudor Simigiu, Hagi Dimitrie Grecu, Gheorghe Panait 
Ceauşu (20, p. 68 şi 18, p, 36, 39, 887) . 

Acestia vor deveni în anii care urmează conducătorii orasului si începă
torii un�r numeroase familii de tîrgoveii ,  negustori si mestes'ugari.' 

Dar în cei 10  ani care urmează, în'că nu se va 'pute� o�ganiza o viaţă 
urbană, cum ar fi dorit cetăţenii. Se termină războiul şi se încheie pace : 
trupele ruseşti pleacă şi se introduce administraţia românească a caimacamilor. 
Ispravnicii sînt necinstiţi şi hrăpăreţi (43) . Începe o nouă domnie fanariotă : 
Ion Caragea Voevod preia domnia în octombrie 1812 şi odată cu aceasta 

2 La baza întocmirii planşei a stat schiţa de plan întocmită de Const. Zagoriţ (2, harta 
Il), planul ridicat in anii 1 844-1 847 (8, p. 87---88) şi liste vechi de uliţe de la unele bi�erici. 

3 La sud de mahalaua ., Sfinţii voevozi" între drumul Bucureştilor şi drumul Ghigh i u 
l u i  s e  v a  înfiinţa prin 1830, o nouă mahala S f .  Pant<:limon, locuită în majoritate de ţigani. 
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începe acel cunoscut şir de nenorociri din "vremea lui Caragea". În vara 
următoare izbucneşte în Ploieşti ciuma, "năpraznica boală" (27, p. 72) : locui
torii de-abia reîntorşi din bejenie, fug din nou, ciobanii mocani nu mai vin 
la tîrg cu brînză şi lînă. Domnul porunceşte ispravnicilor să îndemne pe ţărani 
şi tîrgoveţi să-şi desfacă liber bucatele (41) şi în urmă recurge la măsuri 
drastice, dînd "hrisov de voinicie" rudei sale apropiate, tocmai lui Costache 
Caragea, să organizeze tîrgurile săptămînale şi anuale, şi-i dă un nou hrisov 
de întărire asupra moşiei Ploieşti ( 18, p. 880) . Locuitorii plătesc dări pentru 
locuri, pentru păşuni şi vamă pe vînzările în piaţă . Vitele nu se pot tăia decît 
la zalhanaua lui Costache Caragea, unde contracciul Dimitrie Mimis le 
lua vamă mare. Urmează un an de secetă şi cu invazie de lăcuste : reînvie 
şi ciuma, aşa încît cu toată străduinţa ispravnicilor şi constrîngerea sameşi
lor, viaţa tîrgului lîncezeşte. 

În iarna anului 1818, Ion Caragea părăseşte domnia de frica mazilirii. 
şi fuge la Sibiu, trecînd pe furiş prin Tîrgşor sau Ploieşti. 

Urmează, în februarie 1819, tot un domn fanariot, Alexandru Sutu, care 
şi el sprijină pe Costache Caragea şi "întăreşte harul din hrisoavele ce' acesta 
primise de la domnii anteriori" ( 18, p. 882) . 

Ploieştenii, pierzînd dreptul de a folosi ţarinile din partea de sud a moşiei 
tîrgului (suprafaţa de teren cuprinsă între străzile de azi "Anul 1848" şi 
"Anul 1907", la nord, şi Bulevardul Petrolului la sud) se naşte duşmănie� 
de o parte între "orăşenii" cu pămînturi (20, p. 52 şi 18, p. 36) , adică acei frun
taşi care în 1809, după întoarcerea de la Chişinău a delegaţiei apăraseră 
cu succes drepturile oraşului. şi "orăşenii cei proşti" - fără pămînturi 
de altă parte. Între cele două părţi s-au produs gîlcevi care, în vara anului 
1820 au ajunsă să stingă piaţa şi să turbure viaţa oraşului ( 18, p. 35, 85) . 

Locuitorii fără pămînt, micii negustori şi meseriaşii s-au răzvrătit 
împotriva celor avuţi, a "orăşenilor cu putere", care acaparaseră locurile 
cele mai bune din piată si-şi asezau pră văliile si umbrarele în furci în inima 
"pieţii tîrgului" .  Florea' Tî�şă şi Nicolaie Croitorui fac jalbă la domnie ; comisia 
de cercetare - numită de domn - reuşeşte, după cîteva luni de tocmeli, 
să împace cele două părţi care au făcut "învoială scrisă" să păstreze "întin
derea pieţii" ( 18, p. 889) . 

Prin această învoială s-a făcut prinntl act edilitar de organizare a oraşului. 
Din cuprinsul "învoielii scrise" şi din înşirarea numelor negustorilor şi 
meşteşugarilor, am putut deduce care era aceast{t "piaţă a tîrgului" şi 
întinderea ei : "prin dosul pră văliilor cojocăreşti . . .  pîn{t la pdt vălia Vierului 
Dinu şi la Biserica din păreţi . . .  De aci în sus . . . pînă la hanul lui Gheorghe". 
Adic{t în piaţa în care se află azi Tribunalul, din fosta stradă a Cojocarilor 
(azi din dosul blocurilor Est) pînă la biserica Sfinţii Voievozi (coborînd pe 
străzile Democraţiei şi Ştefan cel Mare) şi de aici pînă la farmacia nr. 2 
(urcînd str. Bălcescu pînă în str. Gh. Lazăr) . Tot acest spaţiu triunghiular 
cuprindea o piaţă largă, pe care atunci nu exista nici parcul unde este clă
direa Tribunalului şi nici fosta casă Elie Zaharia (Dr. N. Iosif) . Prin această 
piaţă curgea un fir de apă, venind dinspre cartierul numit azi "Malul-Roşu" 
(27, p. 27 şi harta II ) ,  apă care pe vremea ploioasă făcea o mare baltă, chiar 
acolo unde a fost mai tîrziu ( 1878-1930) grădina Griviţa şi unde stă acum 
clădirea tribunalului (26, p. 7 . . . nota 13) .  
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Oamenii care au făcut .,învoiala pentru întinderea pieţii" erau : de o parte 
împroprietăriţii, printre care : B a r b u  V i s  t i e  r u, l\1 a r i n B r u t  a r  u 
care stăpînea locurile de la Jugă-Urs (dintre străzile Cerceluş, Rudului şi 
"Anul 1!:)07") ,  G h e o r g h e  P o s t  e 1 n i c u  care stăpînea o suprafaţă mare 
în gura tîrgului între uliţa Sf. Voievozi (str. Ştefan cel Mare) şi drumul Bucure
ştilor (str. Democraţiei) ; G h e o r g h e  P a n a i t- C e  a u ş u care avea 
locul dintre uliţa Bunei Vestiri şi uliţa Sfinţilor Voievozi (acolo unde se află 
azi Muzeul Republican al Petrolului între străzile Karl Marx şi Diligenţei) ; 
D i m i t r i e  M i m  i s care avea locuri şi îşi făcuse han mare la drumul 
Rudului ; I v a n c e a C ă l d ă  r a r u, adică I van Hagi Prodan care avea 
loc şi case între drumul Bucureştilor şi Uliţa Grădinarilor (acolo unde este 
azi casa muzeală) ,  şi de altă parte "orăşanii cei proşti",  Flm·ea, Nicolaie Croi
toru, Stanciu Cavafu, Tilu Abagiu ot Ploieşti, Ilie Bărbieru, Sandu Trîm
biţaşu, Enciu Băcanu şi alţi agricultori, negustori mici şi meseriaşi. 

Si unii si altii aveau prăvălii si pivnite, soproane şi ocoale, hanuri �i 
zărăfii, brută�ii şi �imigerii, cojocării Şi arastaie c�nstruite din zid sau din lcn-u'l ,  
care erau înşirate de-a lungul feţei tîrgului de afară . Cele mai mari ş i  arătoase 
erau în inima tîrgului. Aci, în colţul uliţei dintre cojocari, era hanul Piţu
reştilor, prima casă cu etaj, făcută de mocanii Niculiţă şi Vergu Piţurcă ; hanul 
avea şi o cofetărie ca la Braşov (20, p. 70) . 

În această piaţă făcută prin voinţa locuitorilor, timp de jumătate de 
secol s-a desfăşurat toată activitatea negustorească, administrativă şi cul
turală a oraşului ; aci a fost mai tîrziu între 1835 şi 1850 conducerea comunal[t 
(:\Iaghistratul) şi tot aci au fiinţat prima şcoală primară ( 1832) şi gimnaziul 
( 1864) . Lîngă acesta din urmă s-a construit şi prima sală publică de spectacole 
{ 1868) a oraşului. Piaţa aceasta a fost mutată treptat în piaţa nouă ( 1850-
1878) . 

3. Şcoala românească a lui Ioniţă Logojeţelul. 

La începutul anului 1821 ,  viaţa Ploieştilor, de-abia scăpată de "tur
barea pieţii" ,  este din nou turburată 4. 

De-abia se instalase Căimăcămia, după moartea în domnie a lui Alexan
dru Suţu, şi zvonurile ridicării pandurilor au neliniştit pe locuitorii Plo
ieştilor care, de la grecii şi bulgarii localnici, aflaseră că Alexandru Ipsilanti, 
fiul fostului domnitor, pregătea lupta de eliberare a Balcanilor (2, p. 153) . 

În februarie 182 1 treceau prin Ploieşti către Braşov boieri şi negustori , 
fugind din Bucureşti ; în primele zile ale lunii martie apar în tîrg oameni 
înarmaţi. În zilele de I l  şi 12 martie, locuitorii ies cu puşti la bariera Bărcă
neştilor şi împiedică să intre în oraş pe arnăuţii încolonaţi, care veneau de 

4 Pe foile u nei  pealtiri nchi ele la biserica S finţii Apostoli din Ploieşti, s-a găsit urmă
t oarea inscripţie : " E u  roLul şi duhm·nicul Nicolae Prcotu însemnez aici . . . . . .  să ştiţi că cu eram 
atunci ele 1 4  ani 'ii am viizut cu ochii mei tot ce s-a făcut într-acel timp. A doua zi de lăsata 
sccului de postu l cel mare, nP·am pomenit deodată cu un sudum de lume de la baltă, cu copii, 
cu vite, cu toată băj cnia, şi î ntrebîndu·i noi, ne spune : fugiţi, că s·a făcut zaveră şi am l ipsit 
ca să se ridice lumea şi de ai cea . . . .  atît încît umpluseră toate pădurile . . . . Vinia Tudor Vladi· 
mirescu cu oştire despre Olt,  Yinia Ipsilanti cu oştire despre Rusia şi vinia de urla munţii : 
Sa va Bimbaşa cu oştire . Acc�ste trei invazii vinia odată, a copleşit odată Bucureştii �i ţara toată" 

(17,  p. 1 7). 
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la Bucureşti şi mergeau spre Mizil să întîmpine pe Ipsilanti şi trupele sale 
(5, p. 59) . 

Între 13 şi 19 martie, numeroşi eterişti sta�ionează în Bucov, Ploieşti, 
Floreşti şi Gherghiţa şi jefuiesc fără milă pr<1 valiile şi casele (5, p. 60 . . . ) .  
Ipsilanti locuieşte trei zile în oraş ln casa lui Gheorghe Tudor Simigm-Grecu 
dm mahalaua Sf. Gheorghe (29, p. 92 şi 20, p. 12) . Aşteaptă veşti de la Tudor 
Vladimirescu şi petrece cu lăutari (29, p. 92) . Este prima menţiune docu
mentară despre cîntecul lăutarilor în Ploieşti. 

1 psilanti pleacă cu grosul spre Bucureşti dar Duca cu cîteva sute de 
eterişti rămîne în Ploieşti, înlătură pe ispravnici, pune biruri şi face nemilo:> 
rechiziţii. La 7 mai, eteriştii pleacă spre Nucet, unde, după cunoscuta luptă, 
începe dezastrul Eteriei. 

În zilele următoare vin trupe turceşti care fac "vînătoare de greci" (2, 
p. 259 . . . ) ,  j efuiesc oraşul şi rămîn în oraş şi împrejurimi pînă în vara anului 
următor. ( 16, p. 221 . . . ) .  

În octombrie locuitorii încep să reorganizeze viaţa urbanrt . Ispravnicii 
îşi reiau locurile. Cîţiva negustori şi meşteşugari încearcă să calce "învoiala 
pieţii" .  Dar cîrmuirea e tare ; pedepseşte şi amendează pe cei ce se abat de la 
învoială. În oraş se restabileşte ordinea, dar negoţul şi meşteşugurile sînt 
stînjeni te de nesiguranţa drumurilor ; haiduci, arnăuţi dezertori, hoţi, atacă 
satele şi conacele (6, p. 81 ) .  I arnă grea, poporul suferă . 

În noiembrie 1822 este înscăunat Grigore Ghica, primul domn pămîntean. 
Este bătrîn dar înţelept ; om nou, patriot şi liberal (9, p. 35) . Încurajează 
comerţul şi desfiinţează vama pentru cei ce vin şi se duc la tîrgurile din Ţara 
Românească şi din Bulgaria (Sliven, Gabrovo, Tîrnovo . . . ) (42) . 

Viaţa economică reînvie repede şi se împiedică specula în piaţă. Domnia 
pedepseşte pe brutarii din Ploieşti care vindeau "cu lipsă la cîntar" (36) . 
Oamenii se înmulţesc şi prin 1824-1825, parte din Tîrgşor se mută în Ploieşti 
în mahalaua Sfinţii Împăraţi (27, p. 41 ) .  Ţigani, lăutari şi mcşteşugari se 
aşează în număr mare lîngă răscrucea cu cinci drumuri şi contribuie la clădi
rea bisericii Sf. Pantelimon. Popa Trăsnea şi tîrgşorenii măresc biserica Sf. 
Haralambie, făcută din lemn (28) şi înfiinţează o nouă mahala în partea de 
sud-vest a oraşului, dincolo de drumul Rudului. 

În primă vara anului 1825 vine în Ploieşti - trimis fiind din porunca 
domnului - un tînăr ce-si zicea "profesor de muzichie psaltică al scolii natio
nale", Ioniţă Stoicescu 5.

'
A învăţat în noua şcoală a lui Macarie (20, p. IZ :  . . ) ,  

muzichia după "sistima nouă" în limba românească şi a fost trimis "să lu
mineze podvigul cu cîntăreţi destoinici" ,  ştiutori de vorbire şi de scriere româ
nească (44) . El îşi face şcoală în încăperile bisericii Sf. Gheorghe şi începe 
temeinic să pregătească cîntăreţi şi dascăli de românească pentru bisericile 
din Ploieşti care, aşa cum arată catagrafia din 1810, aveau preoţi şi cîntă reţi 
"cam slabi la citire" ( 15) . Ioniţă Stoicescu şi-a continuat activitatea aceasta 
pînă în anul 1840 cînd şcoala sa încetase de a mai fi necesară. Ioniţă Stoicescu, 
care fusese şi logofeţel, a devenit apărător la tribunalul judeţului. A fost şi 
scriitor ; a făcut însemnări personale şi a scris o scurtă "Istorie a Ploieştilor" 

5 ::>răscut la Ploieşti in 1 80 1 ,  decC'dat la 1 889 (\'iişoara). 
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(în 1880) , descriind sumar oraşul, aşa cum l-a cunoscut el în 1825 6• Importantă 
este enumerarea unor case mari din oraş şi sumar descrierea stării lui edilitare 
în anul 1825. Se lărgesc prin aceasta cunoştinţele despre dezvoltarea oraşului 
în cei cincisprezece ani care trecuseră de la întocmirea catagrafiei ; dar nu se 
precizează amplasamentul lor pe uliţe şi aceasta face dificilă, uneori imposibilă, 
identificarea a ceea ce a mai rămas din ele. Cu ajutorul unor acte, prin inves
tigaţii în unele genealogii de familii ploieştene şi examinînd la faţa locului 
numeroase imobile vechi încă existente din oraşul nostru, am putut identi
fica cea mai mare parte din aceste clădiri, construite înainte de 1825. 

Ioniţă Stoicescu arată că "piaţa principală avea mare lărgime" (ea era 
situată în locul descris mai sus) . Arată că în această piaţă se aflau în faţă 
prăvălii ale bogasierilor şi băcanilor precum şi "casa cu etaj a Piţureştilor", 
dar mai în sus erau "magherniţe, şoproane cu patru furci înveli te cu şovar". 

Principalele case de zid erau următoarele : 

Î n m a h a l a u a  S f i n ţ i i  V o e v o z i : 
Casa serdarului Barbu, neidentificată încă. Casa polcovnicului Dinu 

:\lăjaru, care era situată pe strada Nic. Bălcescu la începutul străzii Ştefan
cel-�Iare ; în locul ei s-a construit prin anii 1880 casa Georgescu-Carpaţianu. 
Casa Hagi Prodan Căldăraru, care este cunoscuta casă muzeală de pe strada 
Democraţiei 7 •  

Î n m a h a l a u a  S f. G h e o r g h e : 
Casa lui Gheorghe Tudor Simigiu-Sîrbu era singura casă de zid din 

această mahala şi "cuprindea şi prăvălii de bogaserie". Se presupune că 
această casă , în care în martie 1821 a locuit cîteva zile Alexandru Ipsilanti, 
erau ochiurile de prăvălii pe care le avea Gheorghe Tudor Simigiu-Sîrbu, 
în dosul cojocarilor cu faţa spre uliţa Plăieşilor (unde este azi librăria centrală) . 
Clădirea a fost donată bisericii Sf. Gheorghe de către proprietarul ei, 
care era ctitor la această biserică (20, p. 71) şi a fost demolată prin anii 1880 
cînd pe locul ei s-a construit Baia }lunicipală ( 18, p. 196) . Această presupunere 
se bazează pc o notă făcută tîrziu ( ,....., 1940) în scriptele bisericii 8. 

6 Lucrarea ( 4 )  a fu�t reeditată şi comentată ciP către N. I orga ( 1 2) 
' ,\cca>l>l cas[t a fost rillicatft de meşteri  locali dar nu este exclus să fi luat 

parte �i străini, probabil adu şi din Balcani , de unele ven ise şi proprietaru l ei Ivan 
ll agi-Prudan prin anii 1 770-- s:l. I<cmarcahilul "t avan de lem n bogat scu lptat" care 
"aminte)te fru moase modele de artă arab[t" ( 1 9, p. 83) consti tu i e obiectul central 
de admiraţie al cr,sei muzC'ale. I dentificarea arti':itilor şi a rtei popu lare care le-au creat, 
nu a fost î nC :t prcci z;tte . Dar iată o c l arificare asupra p�c,vcnicn ţ,,i c i : î ntr-un ghid de artă de
coral i ,·;, şi ctc arhitectură bu lgară , se gă-.c�tc imaginea unui tavan perfect identic, cu arătarea 
c<'i. astfel de tavanc se făceau în or<'i'iclu l Trevno d i a  Bu lgaria ( lîngit G abrovo şi Sliven) ,  unde 
trf1iau şi  l u crau dui mc�teri celeuri , î a  a <..!oua j umătate a secolului al  X\" I I I -lea. Tavanel e 
au şi o l egendă ( 1 3, p. I l ) .  

B Sînt motive să se creadii că aceastrt clitdirc el i n  dosu l cojocăriilor, nu era "casa mare" 
pe care o nu mea I. Stoicescu "si ngura casă de zici el in mahala na Sf. Gheorgh e", ci era numai 
prăvălia de negoţ a lui Gheorghe Tudor Simigiu. Locuinţa lu i  ar fi fm<t în realitate "casa Do
brescu", actuala Casă memoriairl " T . L.  Caragial e " ,  care, cum afirmă T.T. Socolescu este o casă 
ridicată pe la începutul veacu lu i  trecu t .  Dacii a m  admite c{L " , .singura casă de zid din mallalaua 
Sf. Gheorghe, arătată de I.  Stoicescu , ar fi C25a cu pră\·{dii  din "coj ocari" , ar î nsemna să admi-
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î n m a  h a  1 a u  a S f. N i  c o 1 a i  e - N o  u "I s p r a v n i c i" (care· 
este o parte din mahalaua Sf. Nicolaie-Vechi, separată de aceasta prin anii 
1855-1860) : 

Casa polcovnicesei Tudoriţa şi casa dumneaiei portăreasa Uţa Slăti
neanu, care se aflau lîngă eleşteu (în partea de nord a străzii Alexandru al 
II-lea, peste drum de Stadion) : aceste două case au existat, după renovări 
repetate, pînă în anii 1920-25, cînd au fost dărîmate spre a se construi cartie
rul Zoe Scorţeanu. Casa paharnicului Boiarolu în care a funcţionat ispravni
catul din vechi (înainte de 1820) şi pînă în 1851 şi care se afla pe locul pe care 
se găseşte acum clădirea comandamentului Diviziei, a fost dărîmată cînd s-a 
construit această clădire în 1885. 

Casa polcovnicului Nae Bălăceanu se afla în acelaşi loc, lîngă eleşteu,. 
dar cu faţa spre piaţa tîrgului vechi. Era o clădire mare, cu acoperiş înalt, 
cu curte interioară şi cu o poartă boltită. A existat pînă prin anii 1905-1910, 
cînd a fost demolată pentru alinierea şi lărgirea străzilor. 

Î n m a h a 1 a u a P r e c i s ta : 
Casa lui Iordache Suslănescu (care a fost de mai multe ori ales cîrmuitor 

al oraşului, "prezident al maghistratului") se afla pe uliţa Sf. Nicolaie-Abagii 
(azi str. Mihai-Bravu) , pe locul unde în 1900 s-a construit uzina electrică a 
oraşului. Casa lui Gheorghe Panait-Ceauşu, fost mădular al sfatului tîrgului 
prin anii 1800 - 1820 se afla pe uliţa Bunei Vestiri, acolo unde se află azi 
:\iuzeul republican al petrolului (fosta casă Teodor Ioan) ; casa era aşezată 
pe un loc mare, pe care se aflau mai tîrziu ( 1840-1865) şi magaziile poştei 
cu remizele cliligenţelor, magazii care au fost reconstruite ca depozite de 
cereale si de coloniale si care mai există si azi pe strada Diligentei 9• 

Alt� două case, a lui Nicolaie Doroba�tu si a lui Hagi Dimit�ie, nu au 
putut fi încă identificate. . .  

' ' 

Ioniti1 Stoicescu mai arată crt în 1825 exista si o piata nouă pe care o numeste 
cea mai mare" si care era situată la iesirea din ulita Cojocarilor, spre no�d. 

Această nouă piaţă care în 1859 avea să 'devină "Piata Unirii", ca piaţă prin
cipală, era largă şi "mai la-ndemînă" fiind mai aproape de drumurile cio
banilor si de tarcnl oilor unde se făcea negot de lînă. în această piată îsi făcu
seră bolţi bogasierii şi negustorii de lipscănie, fraţii Ageamolu şi fr.{ţii 11anciu ; 
aceştia din urmă erau rude de-ale lui Tudor Hagi-Tudorache, starostele cel 
mare al negustorilor din Bucureşti, şi făceau negoţ cu Braşovul şi Sibiul 
( 18, p. 164) . Unul din ciracii lor, ploieşteanul Ion Bănică, avea să devină (prin 
anii 1850--1870) , reprezentantul negustorilor români din Lipsea şi epitrop 
al capelei române din acest oraş [1 (a) , p. şi l (b) . p. 8-10] .  

Exemplul dat de şcoala de  la  Sf. Gheorghe de  a înlocui învrtţătura gre
cească cu cea românească şi a scoate slujba grecească din biserici, este urmat 

tem că acesta ar fi uitat ele casa de zid, care există, şi acum, cam la o sută de pa�i de biserică. 
Or, o casă mare din mahalaua SL Gheorghe nu ar fi putut scăpa ochiului lui L Stoiccscu,care 
trăia în curtea şi era in slujba bisericii al cărei ctitor era Gheorghe Tudor Simigiu. Înclinăm 
pentru această a doua ipoteză, după care casa menţionată de L Stoicescu este aşa numita . .  Casă 
Dobrescu" în care este adăpostită secţia muzeală închinată lui LL. Caragiale. 

9 Casa aceasta era mare şi plină de nepoţi şi de nepoate dintre care una Elena Boteanu 
avea să devie o personalitate în muzică. 
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<le preoţii de la biserica Buna Vestire, care fac şi ci o şcoală 10. Pînă la înfi
inţarea şcolii domneşti ( 1832) , aceste două şcoli au fost singurele din oraş 
unde se citea şi se scria româneşte. 

Viaţa urbană se dezvoltă repede. Între anii 1823 şi 1826 se organizează 
paştele �22) , se înlocuieşte zalhanaua ( 18, p. 8�) ; în 1827 se construiesc 
noi cazane de săpunari şi de lumînărari (40) , se vinde păcură pentru masa
lalele dm curţile ispravnicului şi ale negustorilor (3) . 

Dar în aprilie 1828 începe războiul ruso-turc. Grigore Ghica părăseşte 
domnia şi pleacă din Bucureşti. Ruşii vin în Ploieşti la începutul lunii mai, 
şi aveau să rămînă aci pină în 1834. Casele mari sînt ocupate de comanda
mente şi de ofiţeri. Î n  iulie 1828 se declară epizootie, iar în mai 1829 ciumă. 
Se fac rechizitii de nutret, de vite, ele carne. 

Guvernatorul rus J�ltuhin este dur şi neînţelegător. Din cauza 
.abuzurilor este inlocuit în 182!:1 cu guvernatorul Pavel Kiseleff (7, p. 50) . 

În septembrie 1829 se încheie pacea la Adrianopol. Rusia devine putere 
protectoare. Trupele ruseşti rămîn să ocupe Principatele pînă ce Poarta Ya 
Ji plătit despăgubirile de război. 

În toamna anului 1829, la nordul oraşului, dincolo de apa Dimbului, 
se aşează bulgarii fugiţi din oraşul Sliven, în care turcii începuseră prigoana 
contra creştinilor care se arătaseră prietenoşi cu ruşii. Aci, cu învoirea diva
nurilor şi pe p<hnînturi cumpărate pe moşia Bereasca a baronului Sachelarie, 
�20 familii ( 1592 suflete) venite cu căruţe, cu vite, cu calabalic şi chiar cu 
coarde de vită si de smochini, întemeiază un oras după tipicul balcanic. În 
1834 aveau ;ă a'ibă case aşezate în jurul unei pieţi �u străzi drepte ş i  paralele, 
cu biserica mare în mijlocul pieţii, cu iaz de moară, cu vii şi cu mulţi meş
teşugari. Tineau tîrg săptămînal şi aveau şcoala lor (27, p. 72) . Relaţiile cu 
ploieşt�:1ii erau foarte bune, ceea ce avea să ducă, după 50---60 ani, b o com
pletă contopire a slivnenilor cu populaţia ploieşteană. 

Şi în Ploieşti viaţa reînvie dar cu greutate ; apare o legiuire nouă . 
4. Regztlamentttl Organz:c la Ploieşti. 

Ordinea în oraş trebuie mai sever observată, pentru ca viaţa şi avutul 
.orăsenilorsă nu mai fie primejdui te, si de aceea Comandamentul rus si divanurile 
daU: numeroase pitace pentru înde{unuri la linişte şi la supunere 'taţă de legi. 
Este încurajată ridicarea de case, dar cu respectarea locului. Şi au început 
orăşcnii să clădească, mai cu seamă pe locurile de către vest şi nord ale ora
şului. Gheorghe Boldescu Clucerul, cel care cu cîţiva ani mai înainte clădise 
în marginea pieţii de sus Hanul Boldescu, (acolo unde se află azi restaurantul 
şi grădina Prahova) , începe dldirea unui spital cu 40 de paturi "pe grădina 
pe care cu grijă şi prevedere" o cumpărase între Dîmbu şi drumul Y<.1lenilor 
( 1 1 , p. 94 . . .  107) . 

Iordache Cantacuzino, boicrul cu mosii la Floresti si Filipe:;ti, constru
ieşte pentru fiul său Grigorc Cantacuzin�, nou ales{ll deputat �l j udeţului 
Prahova ( 1 1 ,  p. 1 10 . . .  ) o pereche de case cu acareturi în mahalaua Sf. Yoie
vozi (34, fig. anexă) . 

lO La această din urmă şcoală a ,.deprins buchiile" Athanasic \'crzianu, maestrul de mu
zică, care va înfiinţa corul ceremonia! în 1 830. 
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În iunie 1831 apare o nouă boală : holera. Mulţi ploieşteni au căzut pradă 
acestei boli, dar mijloace de combatere erau acum mai multe şi mai potrivite 
decît pe vremea ciumii lui Caragea. Viaţa merge înainte. 

În iulie 1831 intră în vigoare noua lege de organizare a statului : Regula
mentul Organic. La 1 octombrie ia fiinţă noul organ de cîrmuire al oraşului, 
"Maghistratul oraşului", compus din : un prezident, un casier, doi mădulari. 
un secretar şi un vătaf, ajutat de "Sfatul orăşenesc", compus din mădulari 
ai sfatului, aleşi cîte patru de fiecare mahala. · Primul "prezident" a fost în 
1831 Ion Rahtivan . 

Regulamentul fixează drepturile pe care le au cetăţenii, obligaţiile 
de zeciuială şi de acsizuri) . :Măsurile de ordine au fost acceptate de bunăvoie 
de ploieşteni, pentru că ele înlăturau definitiv pretenţiile de conducere 
a treburilor cetăţeneşti şi de supraveghere a încasării, care pînă acum în 1831 
le manifestase Costache Caragea, care tot se mai considera a fi stăpînul moşiei 
oraşului. ( 18, p. 892) . Ploieştcnii au intrat în drepturile lor, iar Maghistratul 
a preluat administrarea întregului teritoriu al moşiei oraşului, aşa cum fu
sese orînduită de hrisovul lui Mihai Viteazu 11• 

Dar cu o anumită măsură fiscală, sortită să sprijine dezvoltarea edi
litară, nu au fost ploieştenii de acord : "acsizul de meremetisire cu cisluire 
între mahalagii, după suma de stînjeni ce avea fiecare în uliţă , "  cu alte 
cuvinte taxă pentru faţada casei şi a curţii. Ploie�tenii au murmurat la 2 noiem
brie 1831 ,  cînd misurătorii însoţiţi de dorobanţi au început să umble din 
casă în casă şi să măsoare cu sforile cu peceţi lungimea faţadelor, şi au incer
cat să se împotrivească. Dar deoarece acţ.iunca s-a continu2.t şi pe altl: str<.<:i,. 
"mahalagiii din Sfinţii Împăraţi", îndemnaţi de lvaşcn Spnnceană Albă 
şi de Florea Tîrşă (acelaşi din turburările din 1820) , au dezarmat pe doro
banţi şi au bătut pe măsurători ( 18, p. 38 şi 76) . 

Gîlceava s-a întins repede printre aceşti numeroşi proprietari de case 
mici, dar cu grădini întinse, şi aşa numita "daraveră cu sforile" avea sa se 
sting.:! de-abia peste un an. Maghistratul a fost tarc, astfel încît a trebuit 
ca pbiestenii să. se obisnuiască cu gîndul că orasul din 1832 trebuie să fie 
altceva, ' decît tîrgul cu 'nouă mahalale sărace din ' 1810.  

În oraş activitatea este vie. �feşteşugarii şi negustorii devin pa ten tari 
şi au starosti . Negoţurile cu lînă şi brînză, cu vite şi peşte, cu băcănie şi lips
cănie, meşteşugurile cu lemn, fier şi aramă, cu piei şi ţesuturi, devin "nego
ţuri şi meşteşuguri de breaslă" (adică specialităţi) şi fiecare dintre aceste 
ramu.::-i îşi face vad în anumite mahalale 12 • Se face negoţ cu Braşovul, cu 
Sibiul şi cu Lipsea, şi carele mari cu coviltir, trecînd pe la starostcle cczaro
cr2.iesc Carcakchi din Cîmpina, iau drumul Ardealului. 

Si în Ploieşti Pra un staroste-aghent cezaro-crăiesc, adică un funcţionar 
consular care supra \·cghea mişcarea sudiţilor austrieci în majoritate mocani 
secelcni si briineni, care. ,.;i mînau turmele prin Ploiesti pe ancestralul drum 
al Oilor, ' ele la munte la 'baltă şi de la baltă la munte. "K. K. AGENTIE-

11 Prctenţ1i asnpr:: mo:ici ploic�tcnilor �'-an mai mar�ifcstat chia,· rllli'{L 1 900 de către 
u nii TI1C!i1Lr� 2i :f�l !'nili•,:i B{\l"C{l:�l'SC U ,  descendl'nţi diE Flenca , fiica ]u i  c o�tache Caragca. 

13 \'c�i ];urtc 1  c e �� l l � :J.rc· 1 8. 1 (1 �i 1830-4 0 :  in c�eo·;l'bi în piaţa ele �us �i in n1ahalalclc din 

nord-Y·�:-: t .  
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:STAROSTIE ZU PLOYEST" exista dinainte de 1813 (8, p. 83 . . . ) pentru 
.a controla mişcarea turmelor venind din Ardeal (7, p. 195) . În 1832-1870 
biroul acestei Starostii-Aghenţii era instalat lîngă ţarcul oilor (fosta gră
dină Pistol) , pe uliţa care azi este strada Ion Maiorescu. 

În piaţă se deschid hanuri pentru călătorii străini ; la aceste hanuri trag 
.căruţele de poştă. Cu un astfel de vehicul va fi călătorit către Bucureşti 
în 1831 şi acel francez J. A. Vaillant, care va fi unul din fondatorii .,Cole
,giului intern de la Sf. Sava" din Bucureşti, care ne va iubi mult şi va scrie 
o frumoasă carte ,.La Romanie" .  Despre Ploieşti scria că este ,.un sat mare" 
(25, p. 229) . 

Într-adevăr, în 183 1  oraşul nu este curat şi nici frumos, dar maghis
tratul şi locuitorii se silesc să-1 facă să fie. În piaţă se pune caldarîm de piatră 
.de rîu, pe o parte din drumul Bucureştilor. În toamna anului 1832, .Ylaghis
tratul, care se afla adăpostit într-un han (unde nu ştim încă) , se mută într-o 
.,casă mare" lîngă piaţă (,.tîrgul de afară") . 

În  acelaşi an ia fiinţă şcoala domnească. Învăţătorul Gheorghe Mălu
reanu, elev al lui Eufrosin Poteca şi Petrache Poenaru, trimis de Eforia Sco
lilor, vine la Ploieşti la 8 februarie 1832 ca să înceapă cursurile. :\bghistra
tul închiriase o casă pentru şcoală, dar aceasta era ocupată de ,.muzicanţii 
oştilor militare" (române) ( 18, p. 697) . Cursurile încep de-abia de 28 aprilie 
în casa lui Chir Politimos (neidentificată) din mahalaua Sfinţilor Voievozi ; 
în 1833 şcoala avea 1 00  de elevi. 

În 1834 casa lui Politimos devine neîncăpătoare pentru şcoală şi aceasta 
se mută în casa mare din mahalaua Sfintilor Voievozi a lui chir Dumitru 
-Grecu-Hagiul, acela care în 1810, împreună cu alţi cetăţeni, înfruntase ame
ninţările şi prigoana lui Caragea. C nde este situată casa lui ? Desenul care 
întovărăşeşte actul de închiriere încheiat cu Maghistratul este vag şi fără 
indicarea amplasamentului casei în care s-a mutat şcoala (33) . Examinînd 
un număr mare de clădiri din cuprinsul fostei mahalale Sf. Voievozi, am putut-o 
identifica ; este actuala casă de pe str. Ştefan-cel-}lare nr. 22, peste drum 
de biserică 13 • 

Şcoala a funcţionat aci pînă în 1837, cînd s-a mutat, împreună cu 1Iaghis
tratul şi cu ,.poliţieneasca temniţă", în ,.casele mici" ale lui Iordache Canta
-cuzino, care au fost cumpărate de comună. După schiţa ataşată contractului 
(34) , am putut identifica şi localiza ,.casele mici" ca fiind complexul de locuinţe 
şi anexe, care se găsesc între actualele străzi N. Bălcescu, Democraţiei şi 
Karl }larx. Pe acest spaţiu se găseau : C a s  a b o i  e r e  a s  c ă, în care a 
fost adăposti t :.\Iaghistratul pînă în anul 1846 şi care este azi casa colonelului 
Oprescu ; a c  a r e  t u r i l  e devenite azi magazine diverse, şi a t e n a  n s e  1 e 
cu c a s a î n g r i j i t o r u 1 u i care au fost din 1837 şi pînă în 1905 ,.Şcoala 
domnească nr. 1 " . În anul 1905, şcoala veche, în care au învăţat peste 65 
serii de copii printre care şi Ion Luca Caragiale, a fost dărîmată, şi în 1907 
s-a construit clădirea cu etaj a şcolii nr. 1 14 

13 Casa aceasla a trec ut prin dotarea fiicei lu i Hagi Dimitrie în posesia bătrî nului Cos
tca ::'\asopo l ,  ai cărui moştenitori au stăpînit-o pînă Î!l 1950. Casa a fost reconstruiUt pe 
.aceeasi fundatie in 1895. 

'u Etajui a fo,t d[trîrnat d e  cutremurul elin n oicmilriC' 1 9-10. Aci funcţio ncaz[t �coala spor-
ti vă. 
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În aprilie 1834, guvernatorul Paul Kiseleff părăseşte Principatele, iar 
în iulie pleacă şi ultimele trupe de ocupaţie. 

Între timp, la 19 mai, a fost investit la Constantinopol, noul domnitor 
Alexandru Ghica, primul domnitor care a părăsit caftanul pentru a îmbrăca 
redingota ( 10, p. 30 . . .  ). Nu este numai o schimbare vestimentară ci, în pri
mul rînd, o schimbare de drum în politică, în orientarea socială şi în viaţa 
urbană. Este vremea în care furieriştii Bălăceanu şi Diamant trăiau prima exis
tenţă experimentală socialistă în falansterul de la Scăieni. Este vremea în care 
cîrmuitor de judeţ este Scarlat Bărcănescu, elevul lui Gheorghe Lazăr la 
Braşov şi la Bucureşti, iar prezident al Maghistratului este Iordache Sus
lănescu, om cult şi cu vederi largi. 

Toate aceste schimbări aveau să se resimtă si în viata urbană . Se taie 
străzi noi şi se aşează fugiţii din Ardeal în mahaialele sf.' Ion şi Sf. Vasile, 
care acum se înfiripă, şi unde se începe construirea bisericilor cu acelaşi nume 
( 18, p. 152 . . .  ) . 

În  1835, aşa cum cere legea nouă a abatoarelor comunale, se reorgani
zează vechea zalhana (37) , al cărei proprietar nu mai este Caragea, care era 
un fanariot hrăpăreţ, ci Scarlat Bărcănescu, care este un bun gospo
dar. În 1837 se reorganizează poşta cu curse zilnice spre Tîrgovişte, Bucu
reşti şi Buzău ( 18, p. 635) ; oraşul are 17 biserici ; se aduc noi învăţători. În 
aprilie 1838, căpetenia bulgarilor din Slivna nouă, împreună cu preotul şi 
învăţătorul lor, cer Maghistratului să-i primească în oraş deoarece fiind pri
goniţi, urmăriţi pentru dări închipuite şi uneori bătuţi de boierul Sachelarie, 
care nu voia să-i considere orăşeni "liberi" ,  ci ţărani iobagi, ei sînt hotărîţi 
să desfiinţeze oraşul nou şi să intre "în Ploieşti" (27, p. 70) . Cu aprobarea 
Domnitorului, Maghistratul încuviinţează această strămutare. Slivnenii sparg 
tîrgul, iau cu ei tot ce se putea lua şi se mută în oraş : bogătanii în maha
lalele Sf. Împăraţi, Sf. Ion şi Sf. Gheorghe, iar cei săraci fac o mahala a lor 
care avea să devină Piaţa sîrbească (27, p. 71) . 

Domnul vine des la Ploieşti şi are multă prietenie pentru Gh. Boldescu, 
pe care-I sprijină cu bani pentru a putea termina lucrările de mărire şi reno
vare a "Spitalului central" ; acesta va fi dat folosinţei în 1843, fiind înzestrat 
cu venituri permanente ( 1 1 , p. 105 . . .  ) .  

Oraşul are acum o piaţă mare curată şi pietruită şi case frumuşele în 
grădini şi livezi. În 1840, J. A. Vaillant în treacăt spre Comarnic, unde a 
făcut o excursie în Bucegi, scrie : "de cînd nu l-am mai văzut (oraşul) l-am 
găsit într-un progres deosebit. Populaţia sa de 10.000 suflete, construcţiile 
noi, caldarîmul său în curs de construcţie, piaţa publică, care în Valahia este 
ea însăsi un oras, m-a făcut să mă îndoiesc că acesta este marele sat în care 
poposis�m cu 8 'ani în "urmă" (25, p. 230) . 

În 1840 încep pregătirile de o parte şi de alta a munţilor pentru deschi
derea drumului Predealului ; "negustorii corporaţi" din Ploieşti fac jalbă 
la domnie ca proiectul ce se face pentru întocmirea poştelor să nu lase Plo
ieştii în afara drumului Braşovului (27, p. 64) . În 1842 funcţionează poşta 
scrisorilor cu o aghenţie de poştă (26) . 

Dar politica prea liberală şi prea europeană a domnitorului displace 
celor două puteri, suzerană şi protectoare ; domnitorul simte dezaprobarea 
acestora şi abdică. La 24 octombrie părăseşte domnia şi pleacă la Viena. 
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La trecerea prin Ploieşti (14) este întîmpinat de Sfat şi de mulţime de popor 
care îi arată regretul de a-l pierde 15 • 

La 1 ianuarie 1843 Ţara l{omânească are un nou domnitor, pe Gheorghe 
Bibescu, un domn care va veni des la Ploieşti, pentru că va trece adesea spre 
con acul său de la Posada. 

Această nouă domnie începe rău pentru ploieşteni. În noaptea de 24 
martie 1843 arde tot tîrgul de sus şi o parte din mahalaua Sf. Împăraţi .  Dom
nul iniţiază o listă de subscripţie "pentru unul din cele mai comersante (oraşe) 
ale Prinţipatului" (30, VII, p. lOt> şi 3 1 ,  p. 120) Din toată ţara sosesc aju
toare materiale �i bani ; se strîng 33.000 lei, care se împart sinistraţilor. (:JS, 
XH, p. 1 17 şi XIV, p. 335) . Se începe în grabă reconstrucţia şi se refac pră
văliile şi unele din clădirile de locuit. Dar . . .  prea în grabă şi fără plan. Pen
trucă se construieşte oricum şi oriunde, domnitorul în persoană vine adesea 
la Ploiesti si dispune :  să se fixeze limitele orasului si să se întocmească un 
plan de 'sist�matizare. (27, p. 73 şi 39, VIII p. ,  265) . În cadrul acestei acţiuni 
l\1aghistratul tocmeşte pe Tcodor Palladi inginerul , elev al lui Gheorghe 
Lazăr, să facă planul oraşului ( 18, p. 605) . 

Lucrările de hotărnicie încep în 1847 şi se continuă cu greutăţi din par
tea atît a locuitorilor care-şi, aminteau de "daravera cu sforile" şi nu iubeau 
măsurătorile de hotărnicie, cît şi din partea dumneaiei cocoana Elenca Băr
c<ineasca care, ca şi tatăl ei "beizade Costaghi Caragea" , voia să fie stăpînă 
totuşi pe moşia Ploieştilor, şi nu lasă pe hotarnici să intre pe o parte din 
terenuri ca să măsoare şi să planimetreze partea de miază-zi a moşiei ora
şului (22, p. 37) . Lucrările au fost împiedicate şi de revoluţia din 1848, aşa 
că lucrarea lui Palladi intitulată "Plan topografic al mc�ii slobodă a oraşului 
Ploieşti" t 18, p. 606 şi 8, 92-3) a fost încheiată de-abia în august 1852. 
A.cesta este primul plan hotarnic detailat al ora�ului care are în partea de 
miază-zi o mare pată albă, datorită cauzelor sus arătate. Dar pînă la întoc
mirea planului Palladi, din poruncă domnească, Maghistratul, al cărui pre
zident era acum destoinicul Gheorghe Boldescu, ia măsuri edilitare deosebit 
de importante pentru dezvoltarea viitoare a oraşului. Se vor asana băltoacele 
de pe drumul Oilor şi se \'a face un obor lîngă ţarcuri (acolo unde sînt azi 
Halele şi Palatul Culturii) ; se va muta piaţa centrală din locul numit "t îrgul 
de afară" în locul numit "piaţa cea de sus" ; se vor muta Ocîrmuirea ( fostul 
isprăvnicat, din casa lui Boiarolu, din mahalaua Sf. Nicolaie) , l\1aghistratul (din 
casa lui Iordachi Cantacuzino) �i tribunalul, în hanul mare al lui Hagi Petre 
Buzilă ( 18, p. 183 �i 519) din piaţa ele sus ; se va construi un local măreţ 
pentru ;\Iaghistrat, în care scop a fost tocmit arhitectul neamţ I�arl Hartc·l, ca 
să facă planurile de încăperi pentru tulumbagii cu magazii pentru "uştrumentul 
de foc", clădire care urma să fie amplasată pe uliţa Franţeză, peste drum 
de locurile lui Baldovin. 

Planurile au fost întocmite pîn<'i în 1847 dar aplicarl'a lor, dupCt subs
tanţiale modificil l·i , s-a realizat de-al>ia în 1868 ( 18, p. 188) . 

Lucrările ele reconstrucţie mergeau încet şi Domnul Yine în prim:\ ,-ara 
anului 184=) sCt ,-adă cum se face dru·11ul spre Predeal. Nemulţumit  că a gJ.sit 

I.'i Ei Y<l \"(� n !  !11 ;-t i  1 îrziu !a Pl0ie�ti Jn  I SE\7-,::;H, atni:' - i  cînd cr'-!- cain�:::u: n1 � )  Î il ta ! :ltt va 

:-:prt i l ;li rarti ll<L u n ioJ : i�t<:\ î:1 frur�tc Cl1 C.T.  CrlgorC'�CU .  
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drumurile şi podurile "în cea mai ticăloasă stare". Gheorghe Bibescu, de felul 
lui un bun gospodar, profund nemulţumit, destituie pe ocîrmuitorul j udeţului 
Kreţulescu şi pedepseşte cu arest pe directorul paştelor Tache Zisu (39, p. 
291) .  Intre timp, atît pe partea ardelenească cît şi pe cea românească se lucra 
la deschiderea şoselei Timişului, peste munţi. În anul următor, fără ca lucra
rea să fie încheiată, încep poştalioanele şi diligenţele lui Koerner din 
Braşov să circule între Braşov şi Giurgiu (32, p. 385). "Carul iute" par
curgea distanţa de la Braşov pînă la "vaporul austriac" în trei zile, dar 
nu trecea prin Ploieşti (24, p. 383) . Locuitorii au intervenit energic ca să 
nu se lase oraşul în afara drumului şi din toamna anului 1847, bra
şovencele se opreau marţea şi vinerea seara la noul han construit lîngă "piaţa 
de sus" numit "Hotel de Bucarest" 16 ( 18, p. 183) . Este un fapt minor în 
aparenţă, dar cu o deosebită semnificaţie în fond. După mai multe secole 
de legătură cu orientul, cu Asia misterioasă, cu Înalta Poartă, cu Turcia, 
ţara vizirilor avizi de pungi, de unde veneau căftăniţii intriganţi, aducînd 
cu ei domni veroşi şi maziliri crude, se deschidea deodată o nouă poartă, dar 
de data aceasta spre Europa, de unde a început să vină lumina revoluţiei 
franceze cu promiţătoarele ei urmări. Pe această nouă poartă, Ploieştii au 
primit un nou flux de românism cu mocanii veniţi cu oile ; cu negoţ de bra
şovenie ; cu cărţile intelighcnţei ardelene de la Corcsi, la Şincai şi la Bar
nu tiu ; cu dascălii luminati şi patrioti, care ca si la Bucuresti si la Craiova, 
şi ia Galaţi, au adus şi 1� Ploieşti î�văţătura şi pedagogia 'modernă în acea 
vreme. Numeroşi profesori şi învăţători vin din Ardeal şi din Craiova, unde 
tot de la ardeleni au învăţat carte, şi încep acea acţiune de luminare, care 
va face ca Ploieştii să aibă după Bucureşti, cea dintîi şcoală normală din 
ţară. Deschiderea drumului către Braşov este un moment important în isto
ria poporului român, şi el deschide pentru oraşul Ploieşti un nou capitol în 
\·iata urbană. ' Din expunerea evoluţiei urbanismului în oraşul Ploieşti şi ailJ.lme a 
elementelor sale fundamentale, edilitatea, economia, industria şi cultura, 
inţelegem că, în mai puţin de o jumătate de secol, din 2016 tîrgoveţi obidiţi 
de "duhul hrisoavelor fanariote", faptele au făcut douăzeci de mii de cetă
ţeni intreprinzători şi pregătiţi pentru revoluţia din 1848, pentru războaiele 
naţionale din 1877 şi 1916 şi pentru celelalte revoluţii care aveau să urmeze, 
care constituie fiecare cîte un capitol glorios din istoria României. 
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PLANŞA A I T-a : PLANUL ORAŞULU PLOI EŞTI ÎN AXI I  1830-1849 

F-4 

1. Casa lui Popa Ioachim de la biserica 
Sft. Vasile. 

2 .  Case şi tijghe1e de plăpumari şi lînari. 
3.  Casele lui Anghel Meşteru. 
4. Circiuma cu dulap a lui lvanciu. 

E-5. 

5. Casele şi oboarcle cirezarilor. 
6. Case de măcelari şi săpunari. 
7. Foaie de fierari. 
8. Căldărarii şi casa lui Vasile Ghior

ghiu Poliţaiu. 

E-7 

9. Han. 
10 .  Casele lui Alexe Manea Pescaru. 
1 1 .  Casele lui Pîrvu Tănase Pescaru. 
12. Scaunele pescarilor. 

F-3 

13. Povarna.. 
14.  Hanul de la povarnă. 

15 .  Casele tîmplarilor. 

F-5 

1 6 .  Casa lui Canciu sîn Stoian . 
1 Î. Casa aghentului cezaro-crăiesc. 
18. Casa şi prăvălia lui Vasile Petcu Roşu 

Cavafu. 
19 .  Han 
20. Casele lui chir Filip Demetriadis. 
2 1 .  Casele lui Hagi Curti-Ulieru 
22. Han. 
23. Casele parohiei Sft. Ion. 
24. Casele lui Tane-Atanase (Tănescu). 
25. Casele mari ale lui chir Panaiot Filitis. 

F-6 
26. Han. 
27. Sinagoga şi cimitirul ovreiesc. 
28. Răchierii. 

F-7 

29. Casele sîrbilor din Sfinta-Troiţă. 
30. Casele lui Nicolae Tănase sîn Pîrvu. 
3 1 .  Casele lui Popa Trăsnea. 
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G-3 

32. Covrigarii. 
33. Binalele pentru Spitalul Boldescului, 

cluceru. 
34. Cazarma căll!.raşilor. 

G-4 

35. Case de fierari şi potcovari. 
36. Cîrciumi. 

G-5 

37. Han. 
38. Tijghelele de boiangii. 
39. Căruţaşi şi rotarii. 
40. Han. 
4 1 .  Dl!.racele. 
42. Hanul şi brutl!.ria lui Stan Marin 

Stirbu. 
43. Brînzari. 
44. Casa şi roţile lui Ilie Lurnînăraru. 
45. Casa lui Ion Petre Boiangiu. 
46. Han. 
47. Tejghelele orzarilor. 
48. Brînzari. 

G-6 

49. Prăvăliile pescarilor. 
50. Hanul Boldescului-cluceru . 
5 1 .  Bolţi de braşoveni. 
52. Casa lui Ion Bănică. 
53. Şoproanele potcovarilor. 
54. Bolţile bogasierilor. 
55. Prăvăliile curelarilor şi şelarilor. 
56. Hanul lui Dumitru Buzilă. 
57. Prăvălii de cizrnari şi pantofari. 
58. Arastaua cavafilor 
59. Cafeneaua lui Iliă Mincu. 
60. Prăvălii de croitori şi ceaprazari. 
61 .  Bolţi. 
62. Casa lui Ghiţă Hagi Anton BA.canu .  
63. Han ş i  prăvălii 
64. Casele şi prăvăliile lui Mihai Teodoru 

Starostea. 

G-7 

65. Hanul lui Nicola, şi mai apoi al lui 
Ioniţă Tărcădău. 

66. Casele lui Raiciu Grablev. 
67. Prăvălii de cîrnăţari şi cuptoare de 

simigii. 
68. Prăvălii de găitănari şi cojocari. 
69. Casa lui Gheorghe Tudor Sirbu Si

rnigiu. 
70. Casa preotului de la ,.Sfinţii Împăraţi". 

1 00 

G-8 

7 1 .  Casa lui Ionuiţă Stoicescu Logofe
ţelu. 

H-3 

72. Bordeie ţigăneşti de lăutari şi cărA.
rnidari. 

73. Hanul lui Velicu, mai apoi al lui 
Kiturugă. 

74. Casa lui Naum Zidaru . 
75. Case şi tijghele de slivneni. 
76. Simigii şi brutari . 
77. Ovrei vinari. 
78. Casa preotului de la ,. Sfînta Vineri" .  

H-6 

79. Casele lui Văleanu . 
80. Dugheana lui Aran Argintaru. 
8 1 .  Cofetăria şi casa lui Mihai Mehc

dinţeanu. 
82. Tejghelele de zarafi şi argintari. 
83. Cafenea şi bolţi de marchitănie. 

H-7 

84. Boiangerie. 
85. Prăvălia lui Hagi Vasile Băcanu, gi-

nerele lui Gheorghe Tudor Simigiu. 
86. Plăcintăria lui chir Dimitrie Grecu. 
87. Hanul lui Trică Prundaru. 
88. Cofetăria fraţilor Xiculiţă şi \'ergu 

Piţurcă. 
89. Case de ţigani (Telegeasca, Dima şi 

alţii. 
90. Casa lui Hristea Cojocaru. 
9 1 .  Casa preoţilor de la ,.Maica Precista". 
92. Casa lui Tudorache Cizmaru. 
93. Casele lui Iancu Filiu. 
94. Casa şi livada lui Pandele Sîrhu. 
95. Casele şi şoproanele lui Gheorghe 

Panait Ceauşu. 
96. Prăvălii. 
97. Casa Magistratului. 
98. Prăvălia lui Olteanu. 
99. Şcoala Domnească (casa mică a lui! 

Iordache Cantacuzino). 
100. Prăvălia lui Costache Cojocaru. 
1 0 1 .  Pivniţa şi casa lui Petcu-Oprca Ră-

chicrul. 
1 02. Casele şi curtea lui Sfetcu Căldăraru. 
103. Casa lui Ivan Hagi Prodan Căldăraru. 
104. Casa lui Ghiţă 1\lăjaru. 
1 05.  Casele lui Apostol. 
106. Casa lui  Dinu Vieru. 
1 07.  Han. 
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H-8 

1 08. Casa lui Hagi Matache Slăvccscu .  
109. Casele lu i  chir Dimitrie Grecu. 
1 10. Locul pentru poşta nouă. 
1 1 1 . Casele lui Stan-�Iarin Brutaru.  
1 12. Hanul Dracului. 

I-4 

1 1 3 .  Casele �i gr{tdiua Lipănescului. 

I-6 

1 18. Casele lui Boiarolu Paharnicu l  unde 
era ispri!.vnicatul. 

1 19. Casele boierului mare :s-icolac Sus
lăncscu. 

I . -8 

120. Tejghe1e şi pri!.vălii. 
1 2 1 .  Han. 
1 �3.  Casele ţiganilor li!.utari. 

J-6 

124 .  Ruina caselor ,·echi ale :\Ioruzeştilor. 
1 25. Casa nouă a 1\Ioruzoaiei. 

1 1-t. Casa Du m nca iei Tmloriţa Polcovni- 1(-6 
ceasa. 

1 15 .  Casele lui Xaic BMăccanu. 
1 1 6. Ca:ele DumncaiPi Vţa Slătineanuca. 
l !7. Biserica d�răpitnată de peste drum 

de ispravnici. 

1 26. Casele tabacilor. 

1\:-7 

1 27. Casele abagiilor. 
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O PAGINĂ PITOREASCĂ DIN ISTORIA PLOIEŞTILOR 
PAUL D. POPESCU 

ln preajma Războiului pentru Independenţă, Ploieştii deveniseră unul 
dintre cele mai importante oraşe ale ţării. 

Însumînd circa 30 000 de locuitori, el era un vechi centru meşteşugăresc 
si comercial si tindea să devină si unul industrial prin infiintarea cîtorva 
iuanufacturi, 'mici fabrici, ca şi a primelor rafinării. Prin şosele 'şi servicii de 
diligenţă, iar după 187:2 prin căi ferate, el era o importantă răscruce pe dru
murile ţării . 16 şcoli primare, un gimnaziu de băieţi, o şcoală secundară de 
fete, o şcoală comercială , una normală şi una de meserii, la care se adăugau 
cîteva şcoli �i pensioane particulare, cîteva tipografii, o presă locală cu oare
care tradiţie, făceau din el un puternic centru cultural. În sfîrşit, şi aspectul 
lui începuse să se schimbe, construindu-se în părţile centrale case mari, con
fortabile, cu înfătisare modernă, urbană. 

Fată de toate' acestea, străzile rămăseseră cu mult în urmă ; fără ali
niere, strîmbe, presărate cu gropi, pline de praf sau de noroi. Pe vremea Răz
boiului pentru Independenţă, circula chiar o vorbă, pe care ziariştii străini 
aflaţi la Ploieşti s-au grăbit să o înregistreze : "Dumnezeu să te ferească de 
noroiul din Ploieşti, de foametea din Găieşti şi de frigurile din Goleşti. 1 

Pe lîngă gropi, praf şi noroi străzile oraşului mai erau bîntuite în dece
niile VII şi VIII şi de o calamitate, animalele, în special porcii, care, lăsate 
libere de stăpînii lor, cutreierau pretutindeni. Timp de cîţiva ani, Ploieştii 
au fost frămîntaţi de lupta pentru lichidarea acestei stări de lucruri, luptă 
pe care un întreg dosar o consemn�ază cu fidelitate. 2 

Prima filă o constituie o publicaţie a primăriei datînd din 17 octombrie 
1869, prin care se interzicea locuitorilor să lase liberi pe străzi şi pe pieţe 
rîmătorii lor. Publicaţia nu era destinată să fie afişată, ci după obicei, să fie 
citită de toboşarul oraşului. 

Impresia pe care o face este aceea a unui act dat la cererea organelor 
superioare, fără speranţa de a fi respectat. În ea se fac referiri la publicaţii 
mai vechi, pe care cetăţenii nu le-au ascultat. Mai mult, ea este repetată, 
în aceiaşi termeni, în ianuarie 1871 .  

Situaţia s-a schimbat cînd unii cetăţeni au început să se ridice ş i  e i  împo
triva acestei practici, sprijinind moral autorităţile comunale. Semnalul l-a 
dat Zaharia Antinescu, interesantă figură ploieşteană, institutor, profesor 

1 N. Iorga, " Ploieşlii în Ră:::boiul de Independenţă" ,  p. -t 
2 Arhivele Statului  din Ploieşt i ,  1 869, fond primăria Ploieşti, do,ar nr. 22, inv. nr. 1 .  
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onorar, memorialist, membru în nenumărate "comitete şi comiţii" .  Într-o 
petiţie adresată primăriei la 15 aprilie 1870, indica numele unor cetăţeni 
care locuiau în plin centru (Păun Cojocaru, Stan Cîrciumarul, moş Panu etc .) 
ale căror animale "traversează ziua, în amiaza mare, în mijlocul oraşului", 
fac stricăciuni în curţile locuitorilor, rîmă pe străzi, ba ameninţă să scoată 
oasele celor îngropaţi în j urul bisericii Sf. Gheorghe. urmarea imediată a 
acestei petiţii a fost o nouă publicaţie a primăriei din 25 aprilie ; pe lîngă 
recomandări, ca pînă acum, se trecea şi la ameninţări, dîndu-se un termen 
de trei zile, după care porcii găsiţi liberi urmau să fie prinşi, sacrificaţi, iar 
carnea vîndută în folosul · comunei. De astă dată primăria intenţiona să se 
ţină de cuvînt. După expirarea celor trei zile, ea a trimis o adresă şefului 
comenzii pompierilor, autorizîndu-1 să prindă şi să taie toţi porcii vagabonzi, 
carnea urmînd să fie vîndută la licitaţie de comisarii municipali. 

În aceeaşi zi, pompierii au trecut la acţiune, pornind să urmărească 
animalele chiar din centrul oraşului, de pe strada Franceză, lucru care nu 
s-a desfăşurat fără incidente. Nota nr. 53 a comenzii pompierilor arată cum 
s-au împotrivit locuitorii aplicării ordonanţei, ba chiar cum unul dintre ei , 
Pană Ioan Potcovarul, s-a luat după un pompier care, fugărindu-i porcul, 
ajunsese în str. Marin Brutaru şi l-a lovit cu ciocanul în cap, doborîndu-1. 

Lovitura a fost atît de puternică încît pompierul a trebuit să fie inter
nat în spital, iar vinovatul înaintat procurorului. 

Împotrivirea proprietarilor de animale se manifestă şi în alte forme. 
Cei avertizaţi refuzau să dea declaraţii scrise că vor respecta publicaţia, cei 
cărora porcii le fuseseră confiscaţi îi cereau înapoi cu vehemenţă, iar unii 
dintre ei, fie mituind pe pompierii paznici, fie profitînd de neatenţia lor, 
ră peau animalele. 

Dar şi tabăra cealaltă se îndîrjea. S-au înregistrat în această vreme 
foarte multe plîngeri către primărie ale unor cetăţeni şi grădinari, cărora 
porcii le stricau grădinile, ale unor negustori şi precupeţi cărora le erau răs
turnate tarabele sau le era mîncată marfa. Unii nu se multumeau numai 
să se plîngă, ci căutau să prindă animalele care le provocau st;icăciuni, ajun
gînd la adevărate ciocniri cu proprietarii lor sau încercînd să se despăgubească 
singuri. Cn oarecare Licsandru Grigorescu ia în stăpînire porcii pe care îi 
capturase pe locul său, refuzînd să-i restituie, iar :.VIarin Ene din mahalaua 
Sfatului vechi şi alţii, au trecut la o adevărată vînătoare cu puşca. 

Simţindu-se susţinute, autorităţile trec la măsuri mai hotărîte şi, după 
alte cîteva publicaţii, la 8 noiembrie 1870, dispun sacrificarea a doi dintre 
porcii prinşi, hotărînd vinderea cărnii în folosul primăriei şi fixînd chiar pre
ţul de 56 de parale ocaua. În zilele următoare, tăierile continuă, la 9 noiem
brie cu trei porci în greutate totală de 42 ocale, la 12 noiembrie tot cu trei, 
cîntărind 30 de ocale şi apoi cîteva luni de zile mai rar şi numai cîte unul. 

În plină ofensivă , încununată de succes, s-a produs o defecţiune pro
vocată de disensiunea între autoritătile comunale. 

Profitînd de interimatul de la primărie, la începutul primăverii anului 
1871 ,  şeful pompierilor, probabil pentru că i se cerea un efort deosebit şi i 
se crea o anumită nepopularitate, a refuzat să mai îndeplinească această sar
cină, pretextînd obligaţiile obişnuite ale oamenilor săi. Comisia interimară 
s-a declarat pînă la urmă de acord, şi la 30 iunie 1871 a cerut şefului poli-
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ţiei să preia lupta împotriva animalelor vagabonde folosind gardiştii de 
noapte. Poliţaiul însă nu a acceptat, declarînd la 1 / 13 iulie că oamenii de-abia 
îi ajung pentru paza oraşului, repetînd refuzul, la o nouă cerere, două zile mai 
tîrziu. Ulterior însă, spre sfîrşitul lunii, poliţia intră în acţiune, cu o deosebită 
violenţă, fie că găsea afacerea profitabilă fie că voia ca prin protestele cetă
ţenilor, să silească primăria să o desărcineze. Într-adevăr, reclamaţiile se 
ţin lanţ. Gardi�tii treceau şi în cartiere cînd oamenii nu erau acasă , intrau 
în curţi şi luau de acolo nu numai porci, dar şi păsări, speriau copiii, comi
teau tot felul de abuzuri. 

Terminarea interimatului de la primărie, instalarea noului primar �i a 
consiliului au pus capăt acestei stări de lucruri . S-a restabilit ordinea, iar poli
ţia şi pompierii au fost determinaţi că colaboreze. În  aceste condiţii se pare 
că s-a reuşit ca centrul ora�ului să fie curăţat de animale vagabonde, deoa
rece cererile care mai vin de la sfîrşitul lui 1871 încolo, se referă numai la 
cartierele mărgin:tşe (Sf. Dumitru, Sf. Ecaterina etc . ) .  
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ISTORICUL TIPOGRAFIILOR PRAHOVENE 

(DE LA ÎNCEPUT ŞI PÎNĂ AZI) 
C. M. R ÎPEANU şi N. I. SIMACHE 

Chemat de timpuriu la o viaţă economică înfl0ritoare, judeţul Prahova 
cunoaşte o dezvoltare deosebită în a doua jumătate a secolului la XIX-lea,. 
prin industria petrolieră. 

Aceasta este şi epoca în care ia fiinţă tiparul în oraşul Ploieşti, epocă 
cînd acesta, alături de rolul unui instrument de răspîndire a culturii, devine 
şi un mijloc de înavuţire pentru posewrul lui. 

Data înfiinţării primei tipografii în oraşul Ploieşti este controversată. 
După G. Ionescu 1, prima tipografie în Ploieşti a luat fiinţă în 1f4 1 ,  dar 

el nu arată numele acestei tipografii, sau al unei tipărituri ieşite din această 
tipografie. 

Pius Wallenstein 2, afirmă că prima tipografie din Ploieşti a fost a tatUui 
său, Gheorghe Wallenstein, înfiinţată în 1S66, dar ::\-1 . Sevastos 3 scrie că 
"în 1860 ia fiinţă primul stabiliment tipografic din Ploieşti" ,  fi: ri! a �r� ta 
însă cine era proprietarul tipografiei acestea şi fără a indica cevn tip{ rit aci. 

Grigore Creţu 4 tăgăduieşte însă existenţa unei tipografii în Ploieşti 
înainte de 1866. 

"Nu este de admis pentru Ploieşti data " 1841 " ,  propusă de G. Ionescu, 
directorul tehnic al tipografiei Carol Gobl ; că înainte de 1866 nici Carol (tatăl) , 
nici Gheorghe (fiul) Wallenstein, nici altul n-a avut tipografie în Ploieşti, 
o mai confirmă faptul că nu s-a aflat nici o tipăritură ploieşteană de pe atunci, 
cît şi cercetările făcute pentru mine de vechiul profesor, director al liceului 
local, N. Crapelianu". 

N. Crapelianu a fost profesor şi director al liceului din Ploieşti între 
1864-1899 5 şi , deci, era în măsură să ştie dacă era sau nu o tipografie în 
Ploieşti, în acea vreme. 

Care este adeYărul ? 
După părerea noastră , singurele afirmaţii întemeiate sînt ale lui Pius 

\Vallenstein şi Gr. Creţn .  

1 G .  Ionescu : Călăuza tipogtafului. 
2 Pius \Vallcnstein : Din monografia oraşului Ploieşti - România Yiitoare, 13 iulie 1914.  
3 :'-1 . Sevastos : JJ onografia omşului Ploieşti, p. 775. 
4 Gr. Creţu : Tipograjiile din Ronuinia de la 1 80 1  pînă azi, ( 7 909) , p. 18.  
" Stoica Teodorescu :  Isi uricul Liceului Sf. Petru şi  Pavel, Ploieşti. p. 353. 
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Nu se poate pune temei pe afirmaţiile lui M.  Sevastos, pentru că ele se 
contrazic şi deci nu corespund adevărului. 

La pag. 775 şi 776, M. Sevastos, citind pe N. Iorga 6, scrie că "primul 
ziar a apărut în Ploieşti, tipărit în limba bulgară" . Nu ştim la ce tipografie 
se tipărea acest ziar. Fapt e că el se tipărea cu litere slavone. 

După această foaie bulgărească, a apărut cel dintîi ziar românesc din 
Ploieşti : A qvila. 

Data apariţiei acestei gazete trebuie fixată între anii 1860- 1865. Tot 
în 1865 apare şi "Clopotulu, <;liariu politic săptămînal". 

Pe la 1860 ia fiinţă "primul stabiliment tipografic din PloiE'şti". 
Acest fapt, desigur, va contribui foarte mult la propăşirea tipărituri

lor, m ai ales a periodicelor" (pag. 776) . 
Publicaţia bulgărească de care este vorba se numeşte " V u l t u r u l" 

"<;liar cotidian politic" şi a apărut între 12  iulie 1876 şi 26 iunie 1877. A fost 
redactat de 1. Karşovschi, şi a fost tipărit la tipografia Costescu, înfiinţată 
la Ploieşti în 1872. Au apărut în total 76 de numere, în limba bulgară7 . 

Numerele 64-67 au fost tipărite la tipografia bulgărească "Panicikov" .  
A QVILA, primul ziar tipărit î n  româneşte la Ploieşti, apare după VUL

TURlJL, deci data apariţiei nu poate fi anterioară anului 1876. De altfel, chiar 
<lin lucrarea lui N. Iorga, M. Sevastos putea vedea că este vorba de o publica
ţie apărută după 1876 şi nu între 1860- 1865. 

În "Viaţa unui băiat de la ţară" - Marin Alexandrescu, născut între 
1837 - 8 la Gura Sărăţii, din Buzău, N. Iorga, povestind, după notele lăsate 
<le Marin Alexandrescu, peregrinările acestui "copil ajuns regele ciobanilor" , 
arată că acesta a devenit apoi "profesore" , "advocat" ,  "jurnalist" la Aqvila, 
întîia foaie de-acolo, după una bulgărească. 

�larin Alexandrescu fusese în Prahova după 1860, ca inspector şcolar, 
<iar nu-i plăcuse oraşul Ploieşti şi plecase imediat la Ocnele Mari. În 1876 
e în Bucureşti, însă, negăsind locuinţă "mai rău ca în Bărăgan, unde puteai, 
la oboseală, să te culci pe covorul lui Dumnezeu", se reintoarce la Ploieşti, 
între altele ca "jurnalist" la "Aqvila", dar şi ca "profesore" la Şcoala de arte 
şi meserii. Că nu în prima sa venire în Prahova, ca inspector după 1860, ci 
·de a doua venire e vorba cînd spune că a fost jurnalist la A qvila, ne-o măr
turiseşte un fapt care ni se pare concludent : M. Alexandrescu, la venirea sa 
în Ploieşti a doua oară, "are conflict cu muscalii, pentru că nu lăsase pe lău
tarul Dobrică să le cînte şi lor şi refuză întîia provocare la duiel în viaţa lui" .  9 

!{uşii sînt în Ploieşti din mai 1877 şi pînă în iulie acelaşi an, timp în care 
-se stabilise aici Cartierul General al armatei ruse, în războiul ruso-româno
turc, din 1877. 

Tot K. Iorga precizează şi mai lămurit data apariţiei acestui periodic. 
Vorbind de italianul De la Fanfulla-Niccollo Lazzaro - corespondent de răz
boi la Ploieşti în timpul războiului nostru de independenţă, N. Iorga spune : 

a os 

6 �. Iorga : L'n cioban dascâl, din epoca de tra.nziţie a culturii noastre. 
- :\lemoriilc Academiei Române, secţia istorică, Scria a I I I-a, Tom. I r , memoriul 9. 
7 Ncrva Hodoş şi A l .  Sadi Ionescu : Publicaţii periodice româneşti. Bucureşti, 19 13 .  
8 Iordan Alexandru : Contribuţii la istoricul tipografiilor muntene, p. 13 ,  Bucureşti, 1943. 
9 �. Iorga : op. citat, p. 9 
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"Între curiozităţi nu se uită ziarul "Aqvila Romana", che apare de trei ori 
pe septemîna". 

Ziarul, deci apărea în 1877, după VULTUUL, apărut în 1876 şi se numea 
AQVILA ROMANA, ci nu simplu A qvila. 

Ziarul politic CLOPOTUL poartă, în adevăr, data de 22 august 1865 
şi ca loc de apariţie Ploieşti, dar el nu poate fi considerat ca un periodic plo
ieştean, fiindcă nici nu se tipărea în Ploieşti căci nu exista tipografie în acest 
timp la Ploieşti şi nici nu-şi avea redacţia şi administraţia în acest oraş. Fiind 
o publicaţie interzisă, se tipărea, după Cezar Bolliac, în Elveţia. 

Spre a deruta autorităţile din ţară, ziarul apărea, cu fiecare număr nou, 
în altă localitate. Aşa, la 1 august 1865 are ca loc de apariţie Craiova, la 15 
august - Bucureşti, la 22 august - Ploieş ti, la 29 august - Buzău, la 5 
septembrie 1865 - Rîmnic. 

În lucrarea lui C.C. Giuresw, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, la pagina 
373 se poate citi : 

" În ianuarie 1866, acţiunea complotiştilor se intensifică" (c vorba de 
complotul pentru detronarea lui Cuza Vodă, n.n. ) .  

"Se răspîndeşte, în timpul nopţii, ziarul clandestin şi incendiar, "CLOPO
TUL", care îndeamnă la asasinat şi revoltă". 

În sprijinul afirmaţiei că pînă în 1866 n-a existat nici o tipografic în 
Ploieşti, vin încă două fapte : Intii, Analele statistice ale României pe 1863, 
care nu indid nici o tipografie în Ploieşti, deşi în alte oraşe, unde existau 
tipografii, le indică ; al doilea fapt este cererea adresată Primăriei Ploieşti de un 
Oprea Dumitrescu, la 26 februarie 1865. 

Cererea, aflata sub nr. 20 în dosarul nr. 5 pe 1865 al Primăriei oraşului 
Ploieşti, 12 arc următorul cuprins : 

"Subsemnatul, îndemnat de mai mulţi cetăţeni dintr-acest oraş, de 
mai mult timp şi mai ales, din norocire, chiar de unii din domnii consilieri, 
luai curajul şi mă hotărîi cu destulă speranţă, ca să fac o mică tipografie în 
acest oraş şi cred că punîndu-mi tot zelul şi activitatea, favorizat şi de timpul 
civilizaţiunii în care ne aflăm, voi putea reuşi, cu concursul dv. , al notabililor 
capitalii şi cu al onorabililor cetăţeni, în general. 

Încăperile necesare mi s-au procurat în hotelul "Prundarul", unde în 
scurt timp o voi stabili. 

Domnule primar, domnilor consilieri, viu şi către dv. ca acum, la înce
put, să fiu încurajat şi de dv. printr-o subvcnţiune pe care voi şti a o preţui, 
dînd în schimb un echivalent profit prin tipărirea a oarecăror acte de publi
citate ce comuna va avea de urgenţă. " 

1865, februarie 26, Oprea Dumitrescu 

Primarul de atunci, Marinescu, pune următoarea apostilă : 
"La cea diintîi şedinţă se va pune în vedere d-lor consilieri". 

10 X.  Iorga : Ploic,<lii în Războiul de Indrpcndt'llfă, 1928, p. 4.  
11  :Ncrva Holloş ş i  A l .  Sadi Ionescu : Op . citat, p.  1 33. 
12 Stoica Teodorescu : Istoricul m�şteşugurilor şi comertului ploieştean, p.  576 (în manus

cris). 
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Petiţia lui Oprea Dumitrescu este primul act în care se vorbeşte despre 
dorinţa de a se înfiinţa o tipografie în Ploieşti. Nu am găsit procesul-verbal 
al şedinţei în care s-a discutat cererea de subvenţie a lui Oprea Dumitrescu 
şi nu ştim ce s-a hotărît. Ceea ce putem afirma, cu certitudine, este faptul 
că această proiectată tipografie n-a funcţionat nici o clipă la Ploieşti. 

Aşa dar, cel dintîi stabiliment tipografic în Ploieşti este tipografia lui 
G. W allenstein, care, la 18 itmie 1866, obţine brevetttl de strănmtare a tipogra
fiei sale din Bucureşti în Ploieşti 13 • 

Această tipografie a funcţionat pe strada Franceză, pînă în toamna anu
lui 1872, tipărind ziarul .,Democraţia" al lui Candiano Popescu. 

Tot în arhiva oraşului Ploieşti, din 1871 ,  există o cerere a lui G. Wallcn
stein prin care solicită primăriei oraşului achitarea sumei de lei 14 1 ,  costul 
nnei facturi a lucrului executat. Nota poartă ti tulatura .,Primul Stabili
ment Typographic în Ploieşti", semnat G. \Vallenstein. 14 . Pînă în 1870, 
exista în Ploieşti numai această tipografic, care nu putea satisface singură 
nevoile oraşului şi atunci se recurge la tipografiile din alte oraşe, în special 
<:lin Bucuresti .  

}1.  Scv�stos (:Honografia oraşului Ploieşti, p. 779) , afirm{t că .. Începînd 
-cu anul 1870 tipăriturile se înmulţesc, ceea ce determină înfiinţarea unei 
noi tipografii cu denumirea Ttpografia Popomlui, dar nici de astă datiL 
nu dă alte amănunte asupra proprietarului sau să arate o lucrare tipărită 
la această tipografie . 

E drept că se simţea nevoia unei noi tipografii, dar aceasta se va înfiinţa 
abia în 1b72. Lucrul acesta se vede lămurit din următoarea cerere pe care, 
la 12 noiembrie 1870, direcţi unea ziarului . . Tt:pografttl Român", din Bucureşti, 
o adresează primăriei din Ploieşti 15 : 

.. Ştiţi aşa de bine, ca oricine, că tipografia este lumina, este civilizaţia, 
este libertatea. Toate sciinţele, toate ideile mari prin ca se propagă. Ea a 
imortalizat toate faptele renumite. Unde este tipografie este un centru, un 
focariu de progres. Ignoranţii fug, se depărtează ca vîrtej ul de locul unde 
·există o tipografie. Cugetările se comunică printr-însa cu iuţeala clectri
citătii. '

Acestea toate fiindu-vă cunoscute, domnule, nu ne îndoim că patrio
tismul de care sînteţi animat şi dorinţa de a se vedea şi în capitala distric
tului dv. înfiinţată o tipografic care să serve a satisface trebuinţele ce sînteţi 
nevoiţi a le face, să se execute în tipografii depărtate de dv. cauzîndu-vă 
întîrzieri si cheltuieli mari. 

Pc lî�gă aceasta, ea va servi a face cunoscut lumii geniurile ce pot să 
producă districtul dv. prin tipărirea operilor lor, geniuri ce actualmente 
nu se pot manifesta din lipsă de mijloace. 

Prin o bună înţelegere între onor. comitet permanent şi onor. primăria 
urbană, această greutate se poate înlătura, fără nici o greutate. 

Subsemnaţii proprietari ai unei foi speciale .,Tipograful Român", str. 
Academiei 19, ne obligăm a vă procura o tipografie cu un teasc ori două, 

13 Gr. Creţu : Op. citat, p. 17 
14 Stoica Teodorescu : Op. citat. 
15 Stoica Teodorescu : Op. citat, p. 637. 
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ori cu machină în care să se poată tipări cutare sau cutare formă cu litere 
care să serve la cutare sau cutare lucrare, după trebuinţele ce sînt în acel 
district si Yom fi la serviciul dv. 

Sub�emnaţii se obligă a vă procura oameni speciali care să conducă 
lucrările ce veti avea trebuintă . 

"Cu stima �ea mai perfectă 's. C. Scarlat Walter, P. Ispiresctt" 

Primarul ora�ului, V. Dragomirescu, pune următoarea rezoluţie : 
"Se va pune în vedere şi deciziunea Consiliului cu prilejul bugetului 

pe lt\71" .  

Din această petiţie, în  care apare ca al  doilea semnatar tipograful �i 
culegătorul de basme ale românilor P. Ispirescu, s-ar putea trage concluzia, 
la prima vedere, că în Ploieşti nu era la acea vreme nici o tipografie şi că 
primăria era ne\·oită să tipărească lucrările necesare serviciilor "în tipografii 
depărtate, cauzîndu-se întîrzieri şi cheltuieli mari" .  

Adevărul este că funcţiona tipografia lui G. Wallenstein, care am Yăzut 
că lucra şi pentru primărie, dar nu putea satisface toate nevoile oraşului. 

E aproape sigur că cererea de mai sus n-a primit un răspuns satisfădt tor, 
fiindcă nici în 1870, nici în 1871 ,  nu avem o nouă tipografie în Ploieşti . 

Abia în august 1872 începe să funcţioneze o nouă tipografie : Tlpografia 
IOAN G. COS TESCU, care va funcţiona pînă în aprilie 1882 în casa Buznea, 
din Str. Sf. Voievozi 144. La această tipografie s-au tipărit multe şi impor
tante periodice ; ea a jucat un rol aparte în timpul războiului de independcnţ<i .  

Fiind înzestrată cu  material bogat, la  această tipografie se tipăreau 
toate "ordinele", "comunicatele" şi "ordonanţele" :.\larelui Stat Major rus. 
De aceea, în tot acel timp, era păzită de o gardă rusească. "În curtea tipogra
fiei se ardeau apoi "ordinele" care nu trebuiau cunoscute de public" . lo 

Tipografia bulgărească ASEN DIM. PANICIKOV 

Această tipografie a fost numai o parte a tipografiei lui Panicikov, adusă 
de la Brăila în 1876 şi instalată în imobilul hotelului lui I van Kotlenscki . 

Tipografia era condusă de Hristo Ghenkov Kisiov, nepotul de soră al 
lui Panicikov. 

În această tipografie s-au tipărit, în limba bulgară, numerele 64-67 
din publicaţia " Vulturul" , redactată de Karsovski, restul numerelor fiind 
tipărite la tipografia Costescu. 

În tipografia Panicikov s-a tipărit şi "ENDI PENDENZA N A T IO
NA LA ", care continuă periodicul " Vulturul" , cum şi LEGIUNEA MILI
TA RA " a lui Raiciu Nikolov, rămasă neterminată din cauza izbucnirii răz
boiului ruso-turc. 

Această tipografie a fost mutată, în 1877, la Siştov. 17 • 

Tipografia PROGRESUL (C. T. Grigorescu, proprietarul ziarului Demo
cratul) a funcţionat din aprilie 1880 pînă în 1882, cînd a devenit proprietatea 
lui D. A. Drăghiceanu, care, cu inginerul I. Gheorghiu, au înfiinţat, în 1884, 
fabrica Progresul, "stabiliment de arte grafice, confecţiuni de hîrtie şi carton" . 

18 �I. Sevastos : Monografia oraşului Ploieşti, p. 679. 
17 Iordan Al. : Op. citat, p. 13. 
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Fabrica cuprindea două săli mari principale cu două aripi de-a lungul 
clădirii, avînd 6 săli mai mici, iar în fată mai multe încăperi pentru· 
birouri etc. Î n  aceste săli s-au instalat 8 sectiuni şi anume : 

1 . - Secţia tipografie, cu 1 1  maşini de tipar şi un mare asortiment de 
litere, avînd şi stereotipie ; 

2. - Secţia cromo-litografie, cu o maşină mare, două mici şi un aparat 
de reductie ; 

3. -
·
Secţia legătorie de cărţi, galanterie şi fabricaţiuni speciale de registre 

pentru contabilitate, este cea mai bogat înzestrată, avînd 38 de maşini dife
rite, un asortiment de litere şi ornamentaţii de alamă. Produsele legătoriei 
au fost premiate la expoziţia din 1900 de la Paris, cu medalia de argint ; 

4. - Secţia liniatură, cu 3 maşini americane de liniatură ; 
5. - Secţia de cartonaje şi cartonaje farmaceutice, cu 8 maşini speciale, 

precum şi cu o maşină pentru fabricat capsule farmaceutice ; 
6. - Secţia plicuri şi papetărie, cu 9 maşini mari, din care 2 pentru gumat 

şi uscat şi 7 maşini auxiliare care taie, presează şi gumează materialul nece
sar fabricaţiunii papetăriei şi plicurilor ; 

7. - Secţia fabricaţiunii pungilor, cu 2 maşini speciale, avînd o lungime 
de 6 metri şi alte 2 maşini pentru blindarea şi ambalarea pungilor ; 

8. - Secţia mecanică, cu 16 maşini diferite şi cu uneltele necesare pentru 
repararea maşinilor şi accesoriilor. 

În total 95 de maşini pentru tot felul de produse. 
În anul 1889, D. A. Drăghiceanu iese din tovărăşie şi în locul lui intră 

Dimitrie Hernea şi G. Rădulescu. 
În 1894, Hernea se retrage şi el, iar cei doi asociaţi rămaşi au continuat 

afacerea sub firma: 1. Gheorghiu şi G. Rădulescu. 
Colaboratori principali au avut pe C. Sfetea şi G. Steiner. 
În 1925 un puternic incendiu a distrus o mare parte din clădire şi din 

maşini, aşa încît tipografia n-a mai funcţionat. 1 8  
Î n  timpul existenţii sale, tipografia Progresul a cunoscut 4 greve ale 

lucrătorilor săi : în 1890 - prima grevă cunoscută în Ploieşti - apoi în 
1899, 1910 şi 192 1 .  

Tipograjia DEMOCRA TUL, înfiinţată de C .  T .  Grigorescu, a funcţio
nat în Piaţa Fructelor, începînd de la 26 august 1883 şi pînă în 1888, cînd a 
rămas lucrătorului tipograf Aron Trifu, iar după moartea lui a rămas fiului 
său Constantin Trifu, care, în 1922, a vîndut-o Şcolii militare de geniu din 
Bucureşti, aşa cum ne-a informat bătrînul tipograf C. Durnitrescu, care a 
lucrat la această tipografie. 

Gr. Creţu 1 9  , afirmă că în 1909 erau 7 tipografii în Ploieşti, dar nu ci
tează decît 5 :  G. Walle1tstein, Costescu, A sen Dim. Panicikov, Progresul şi 
Democratttl, dar din acestea, numai două - Progresul şi Democratul - mai 
funcţionau în 1909, din cele vechi. 

Care erau celelalte 5 ?  

1s G .  Filip : A lmanahul tipografic pe 7904 ; cf. şi D. C.  Ionescu : Un mic istoric asupra ti
pografiilor din România, partea a II-a, în A l manahul graficei rom:me pe 1 928, p. I I 7 .  

19 G r .  Creţn : O p .  citat, p. 23 ; cf. l\1 . Sevastos, op. citat., p.  79 1 , afirmă că erau 9 tipografii 
in Ploieşti în 1 909. 
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Nu putem preciza care este mai veche din cele pe care le vom enumera. 
Arătăm ordinea vechimii publicaţiilor după care ne-am condus în această 
enumerare. 

1 . - Tipografia MODERNA, proprietar Bercovici, a funcţionat în str. 
JI. Kogălniceanu şi exista la 18 august 1894, cînd tipărea periodicul Vocea 
Prahovei 20 . A funcţionat pînă în 191 1 ,  cînd moştenitorii lui Bercovici au 
vîndut masinile lui D. Dumitrescu-Toboc. 

2. - Tipografia L UAfiNA , a fost proprietatea lui Al. G. Radovici, care 
o cumpărase pentru nevoile Partidului social-democrat al muncitorilor din 
România, al cărui şef era. A fost vîndută în rate lui D. Dumitrescu-Toboc, 
socialist, fost lucrător la tipografia Democratul. Acesta a trecut împreună 
cu şeful său la liberali în 1899. În acest an, la tipografia "Lumina" , se tipă
rea Stindardul, ziar national-liberal 21 . 

Tipografia, care între timp - 191 1  - se mărise prin cumpărarea maşi
nilor tipografiei Modernă, a funcţionat în Palatul Băilor municipale pînă 
cînd s-a mutat în cl:ldirea sa proprie, din fosta str. Bucureşti 10, azi str. 
Democratiei. 

La t' mai 1945, D. Dumitrescu-Toboc închiriază tipografia sa lui Toma 
Petrache, zis Petrescu, lucrător şi conducător de tipografie, care, cu cererea 
nr. 9730/945, o înscrie în registrul de firme cu titlul : La arendaşul tipografiei 
L UMINA . 

Tipografia funcţionează cu această firmă pînă în 1948. 
3. - Tipografia PRAHOVA ,  fostă proprietate a lui Costache Nico

lescu 22 , a fost cumpărată de Gogu 1 .  Zamfirescu şi a funcţionat în str. Victor 
Tomoroveanu, de la 3 octombrie 1903 şi pînă la 16 iunie 1933, cînd, cu cere
rea înregistrată sub numărul 458 la Camera de Comerţ din Ploieşti, firma 
a fost radiată, tipografia fiind vîndută lui C. Ionescu, zis Savantul. 

4. - Tipografia A URORA , institut de arte grafice, proprietar Max 
Braunstein, a funcţionat din 1904 în str. Dr. Radovici nr. 5, pînă în 1933, 
cînd a trecut în proprietatea lui Marcu Ziegler, fratele soţiei lui Braunstein . 

5. - A şaptea tipografie ar fi tipografia PELEŞUL 23 , despre care nu 
ştim altceva decît că între 12  octombrie 1903 şi 30 noiembrie 1904, publica-sub 
conducerea unui comitet - Peleşul, ziar independent, odată pe săptămînă.  

Nu am putut dovedi a cui proprietate a fost aceasta tipografie ş i  cît 
timp a funcţionat. 

În lucrarea citată a lui Hodoş şi Al. Sadi Ionescu - pag. 525 - se scrie 
şi despre o tipografie BERCOVICI care, la 1 ianuarie 1903, tipărea Propa
ganda, supliment literar la ziarul conservator Propaganda din Ploieşti. Cre
dem că nu este vorba de o nouă tipografie, ci de tipografia }lodernă, proprie
tatea lui Bercovici. 

După 1909 numărul tipografiilor se măreşte în Ploieşti. Iau fiinţă urmă
toarele noi tipografii : 

20 Ncrva Hod os si Al. Sac.li Ionescu : op. citat, p. 788. 
21 I dem, p. 704

·
. 

' 

22 Informaţie dată ele C .  D u m itrcsc u ,  fost l ucrător la această tipografic �i la tipografia 
A U RORA. despre care, ele a ;;<'llWIH-a, ne-a dat informaţii preţioa se.  

23 C. Hogo� �i A l .  Sadi I o nesc u : op.  citat,  p. 488-490. 
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Tipografia CONC URENTA , proprietar Vasile Dumitrescu, înfiinţată 
la 2 ianuarie 1912.  A funcţionat, la început, pe str. Kogălniceanu, apoi pe 
str. Rudului şi în cele din urmă pe strada Vlad Ţepeş, nr. 2. Poseda o maşină 
plană, un boston, 7 maşini de legătoric şi folosea munca a 10 lucrători şi 
2 ucenici . 

Din 1929 şi pînă în 1938 a avut o sucursală la Cîmpina. 
În timpul bombardamentelor din 1944, tipografia a fost mutată la Slănic, 

de unde a fost readusă în Ploieşti în 1945, funcţionînd pînă în 1948. 
Tipografia RENAŞ TEREA , proprietară Evdochia C. Ionescu, a func

ţ ionat din 1�22 în str. Gh. Lazăr nr. 22. Tipografia era de fapt a soţului 
său, C. Ione.scu, zis Savantul, care avusese încă din 1905 o legătorie de cărţi. 
Fiind falit, a trecut tipografia pe numele soţiei sale. În 1933 cumpără şi maşi
nile fostei tipografii PRAHOVA a lui Gogu Zamfirescu. Cu o parte din maşini 
înfiinţează o tipografie la :\>1oreni pe numele fiului său J ean C. Ionescu, tipo
grafie care este vîndută apoi lui Ion Nae G. Voicu. 

Firma tipografiei RENAŞTEREA a fost radiată cu cererea nr. 1573 
din 7 martie 1939, adresată Camerei de Comerţ .  Ea va rămîne totuşi proprie
tatea lui C. Ionescu, dar, din diferite interese fiscale şi comerciale, ea va lua 
alte nume, cu alţi proprietari improvizaţi. De la 1 aprilie 1940, fosta tipografie 
RENAŞTEREA se desparte în două, spre a nu fi considerată mare indus
trie şi a plăti, astfel, cote mari la fise şi spre a se sustrage de la plata aju
torului de concentrare pentru lucrătorii plecaţi pe front. Aceste tipografii sint : 

Tipografia VIITORUL, trecută pe numele lucrătorilor tipografi G. Geor
gescu şi C. Georgescu - ultimul fiind nepotul lui C. Ionescu, adevăratul 
proprietar, C. Ionescu-Savantul, rămînînd procurist general. Această tipo
grafie funcţiona pe strada Alexandru al II-lea. 

G. Georgescu se retrage curind din firmă şi rămîne ca patron formal 
numai C. Georgescu, care, între timp, îşi procurase carnet de meşter şi, deci, 
putea să rămînă cu firma înscrisă pe numele său. 

A doua tipografie desfăcută din RENAŞTEREA era 
Tipografia MINERVA ,  tot a lui C. Ionescu-Savantul, dar trecută pe 

numele lui Lazăr Aldescu. 
A funcţionat în Pasajul Cooperativa. 
Cu sistemul celor două tipografii, C. Ionescu făcea două rinduri de oferte, 

pentru a tipări imprimate pentru instituţiile publice sau pentru intreprinde
rile particulare, cu două preţuri, unul mai mare şi altul mai mic, aşa că, ori 
care ofertă era acceptată, tot la el venea. Pe numele fiului său Jean C. Ionescu, 
Savantul mai înfiinţase o tipografie pe fosta strada G. Cantacuzino, tipogra
fie care n-a durat mult, fiind contopită cu RENAŞTEREA, din care s-au 
desfăcut apoi cele două tipografii : VIITORUL şi MINERVA .  

Tipografia SPERANŢA ,  proprietar Traian Ionescu-Lungu, a început 
să funcţioneze in 1912. La 18 noiembrie tipărea ziarul independent Straja, 
anul I ,  nr. 10, in care, pe ultima pagină, se făcea reclama tipografiei : "Este 
înzestrată cu maşinile cele mai perfecţionate, conduse prin forţă electrică. 
Litera cea mai modernă, furnizată de la cele mai renumite fabrici din Europa , 
execută în mod artistic atit în negru cît şi în culori, tot felul de lucrări tipo
grafice. Legătorie de cărţi şi stereotipie" . 
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.J Tipografia, de�i atît de bine înzestrată, a avut o existenţă scurtă, căci 
ratele nefiind plăti te, fabricantul �i-a ridicat maşinile şi tipografia a încetat 
să mai existe. 

Tipografia MINERVA ,  proprietar Moritz Sigmann, a funcţionat mai 
întîi la Cîmpina, între 1907-1912 şi, apoi din 1912, la Ploieşti pe str. Tîrgşor. 
După moartea lui Zigmann tipografia a fost condusă de soţia sa pînă în 1923, 
cînd a vîndut-o societăţii anonime Tipografia Românească. 

În  1916, la data intrării României în primul război mondial, existau 
în Ploieşti următoarele tipografii : PROGRESUL, DEMOCRATUL, LUMINA, 
PRAHOVA , AURORA, CONCCRENTA si MINERVA. 

În timpul războiului nemţii au ridica:t literele de plumb şi le-au topit 
pentru armament, aşa că în acel timp n-a funcţionat în Ploieşti decît tipo
grafia A ztrora, la care lucrau soldaţi germani, pentru nevoile armatei, şi tipo
grafia Prahova, condusă de Costache Nicolescu, ca responsabil. La această 
tipografie se tipăreau cartelele de pîine pentru populaţie. 

După război încep să funcţioneze şi alte tipografii afară de cele arătate 
mai sus. 

Tipografia VOINŢA PRAHOVEI, proprietar Mircea Ionescu. Această 
tipografie a funcţionat mai întîi la Cîmpina şi apoi la Sinaia, de unde s-a 
mutat la Ploieşti, în 1918. 

Murind Mircea Ionescu, în 1925, tipografia rămîne proprietatea lucră
toarei tipografe Elena Ionescu-Mariţiu, care fusese înfiată de Mircea Ionescu. 
Tipografia a funcţionat sub aceeaşi firmă pînă la naţionalizare. 

Tipografia COMER ŢUL UI, proprietar Alexandru Nicolescu ; a fost 
înfiinţată în 1919 cu o maşină plană nr. 5 şi a funcţionat, la început, într-o 
cameră a Băncii Comerţului, Paxino, pînă în 1922, cînd s-a mutat în localul 
propriu, din str. I .  Romanescu, nr. 14. 

In 1926 tipografia a fost înzestrată cu o maşină plană "PETIT REIN
HARDT", cumpărată din Germania. 

Murind Al. Nicolescu în 1933, tipografia este condusă de soţia sa, Alexan
drina Nicolescu şi de un frate al ei, Nicolae Cives, pînă după bombardamen
tul din 1944, cînd, retrăgîndu-se N. Cives, care înfiinţează tipografia CUL
TURA , locul său îl ia Angelo Cives, fratele său. Sub această conducere, 
tipografia a funcţionat pînă la naţionalizare. 

Tipografia ROMÂNEASCĂ, str. Kogălniceanu nr. 14, societate ano
nimă, capital social 500 000 lei în 1000 acţiuni, începe să funcţioneze din 
1923, avînd ca preşedinte pe profesorul D. Munteanu-Rîmnic, iar condu
cător tehnic pe D. Miricescu şi apoi pe G. Nicolov . 

. Maşinile au fost cumpărate de la Anca Sigmann ; erau fostele maşini 
ale tipografiei MINERVA. În  1940, tipografia a fost vîndută lui Gh. Preo
ţescu, care schimbă firma în tipografia PRESA NOASTRĂ. 

Tipografia ANCORA , proprietar Marcu Siegler, a funcţionat în str. 

Dr. Radovici, nr. 5. Nu este alta decît tipografia AURORA a lui Max Braun
stein. :\!urind acesta, soţia sa vinde tipografia fratelui său, Marcu Siegler, 
care, la rîndul său, o vinde, la 8 octombrie 1932, lui Leon Florescu şi Jak 
Bercovici, ginerii lui Braunstein. Tipografia devine firmă socială, cu un capi
tal de 20 000 lei, �i începe să funcţioneze, în această formă, la 28 octombrie 
1932. 
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La 21  decembrie 1939 acestia o arcndează lucrătorului Constantin Simeon 
zis Simionescu - şi funcţion�ază tot sub firma ANCORA. Între timp, la 
17  ianuarie 1941 ,  proprietarii o vînd lui :\fihail Bobeică, dar rămîne arendată 
în continuare lui Constantin Simeon, pînă la naţionalizare. 

Tipografia PRAHOVEANĂ, proprietar Ion Nae G. Yoicu, a funcţio
nat mai întîi la �Ioreni, iar din 1934 a fost mutată în Ploieşti, pe str. Romană 
nr. 80. La 1 februarie 1936, a fost arendat[t fraţilor ::\'Iărculescu, care îi schimbă 
firma în tipografia PROGRESUL GRAFIC, fiind trecută pc numele lucră
torului G. P. Ionescu, întrucît fratii Mărculescu, fiincl librari, nu aveau carnet 
de meşteri tipografi. ' 

După afirmaţia lui Lică Mărculescu, în 1940 tipografia a fost arendată 
lui Petre Frînculescu, sub aceeaşi firmă Progresul Grafic, pînă la 1946, cînd 
Voicu o vinde lui Ştefan Vasilescu, care îi schimbă firma în tipografia Urgenţa. 

Tipografia A V lNTUL GRAFIC, proprietar Ştefan Zinculescu, înfiin
ţată la 28 aprilie 1928, pe str. Cîmpinei nr. 39. N-a funcţionat decît pînă în 
1929, căci neputînd plăti ratele, maşinile au fost vîndute lui Ion Ardeleanu şi 
Petre Ştefănescu, care au înfiinţat tipografia Cartea Românească. 

Tipografia RA PID, proprietar D. Miricescu, fost lucrător tipograf, <L 
funcţionat pe str. Tîrgşor. Ia fiinţă în 1925, cu maşini noi şi literă frumoasă, 
fiind una din cele mai bine înzestrate tipografii din Ploieşti. În 1933, cu cere
rea nr. 4957, a fost înregistrată sub numele de Tipografia A R TA ,  nume sub 
care a funcţionat pînă la naţionalizare. 

Tipografia cooperativă TEMEIUL,  a luat fiinţă în 1925, preşedinte 
fiind avocatul I .  G. Obrocea, iar director N. Provian. A funcţionat pe str. 
M .  Kogălniceanu. 

La 28 ianuarie 1928, tipografia a fost cumpărată de Federala Băncilor 
Populare şi ia denumirea de Tipografia FEDERALA PRAHOVEANĂ. 

Din 1929, conducător tehnic al tipografiei este lucrătorul tipograf Vasile 
Leonte care în 1938 cumpără această tipografie, ce se va numi în viitor Tipo
grafia V. LEONTE. 

În 1946, Vasile Leonte arenclează tipografia lucrătorilor săi, fiind con
dusă de lucrătorul tipograf C. Dumitrescu, pînă la naţionalizare. 

Tipografia UNIREA , societate în nume colectiv, a funcţionat pe str. 
Justiţiei nr. 6, înregistrată pe numele C. Constantinescu, Cristea }lihăilescu 
şi Gheorghe Preda. 

La 18 decembrie 1927, conform cererii înregistrată la Camera de C<!lmerţ 
sub nr. 1494, firma este radiată, dar reînscrisă imediat sub aceeaşi firmă, numai 
pe numele lui C. Constantinescu şi Cr. Mihăilescu. Tipograiia a funcţionat 
pîn{t la sfîrşitul anului 1948, cînd tipografiile s-au comasat. 

Tipografia CA RTEA ROMÂNEASCĂ, societate în nume colectiv, pro
prietari Ion Ardcleanu şi Petre Ştefănescu, librari, conducător tehnic fiind 
Mihail Zoiade. A funcţionat din 1929 lîngă palatul Telefoanelor pînă la bom
bardamentul din 1944, cînd a fost avariată. La 25 noiembrie 1945 maşinile 
au fost vîndute lui Vasile Leonte şi Elenei Ionescu, care au înfiinţat Tipo
grafia TIPA R UL, întreprindere ce a funcţionat pînă la naţionalizare. 
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Tipografia PRESA NOASTRA, proprietar G. Preoţescu, a _funcţionat 
din 1940 şi pină în 1944, în localul şi cu materialul Tipografiei RO:\IANEASCĂ, 
de la care a fost cumpărată. Din 1944 ca trece sub administraţia Comisiei 
locale sindicale, care o transformă în tipografia Presa muncitorească, deşi, 
în 1948, ea apare, la comasare, tot cu firma Presa noastră. 

La începutul celui de-al doilea război mondial, în Ploieşti existau urmă
toarele tipografii : 

LU�IINA, CONCURENTA, AURORA, VOINŢA PRAHOVEI, CO
l\IER'fCLC I ,  CARTEA R01\L�NEASCĂ, PRESA NOASTRĂ, ARTA, 

UNIREA, PROGRESUL GRAFIC, VASILE LEONTE, VIITORUL, 
l\llNERVA. 

După 1944 intervin schimbări în unele tipografii existente şi iau fiinţă 
altele noi . Astfel, tipografia Presa Noastră este preluată de Comisia locală 
sindicală şi este condusă de G. Georgescu, preşedintele sindicatului tipogra
filor din Ploiesti. Aici se tipăreau manifestcle Partidului Comunist si toate 
tipăriturile sin�licatului. ' 

Tipografia L Ul\liNA este arendată lui Toma Petrescu, care-şi schimbă 
firma "La A rendaşul TIPOGRAFIEI L UMINA . Sub această firmă func
ţionează de la 1 mai 1945 şi pînă la naţionalizare. 

Tipografia C ULT URA , pe str. Democraţiei, este înfiinţată în 1945 de Ni
colae C1ves, cu maşini cumpărate de la fosta ti pografic JI RA CEK din B11zău. 

Tipografia CA RAGIALE, proprietar G. �erbăncscu, a funcţionat pe 
str. Caragiale, fiind vîndută apoi lui G. Plopeanu, care, la rîndul lui, a trecut-o 
Fabricii de hîrtie Scăicni , unde se află şi astăzi. 

Ttpografia URGEN ŢA , inscrisă la 1 ianuarie 1946 pc numele lui Şte
fan Vasilescu. După declaraţia lui, tipografia <:.r fi fost a lui D. Moldoveanu, 
care mai ave�t o tipografie şi la Tîrgovişte. După spusele lui Lică l\Iărculescu, 
această tipografie ar fi funcţionat cu maşinile cumpărate de Ştefan Vasilescu, 
de la Ion Nae G. Voicu. A funcţionat pe str. Văleni nr. I l  pînă în 1948, cînd 
a fost donată statului. 

T1pograjia ANTON S TOICA , a început să funcţioneze în str. Cavafi 
cu maşmi cumpărate din Bucureşti şi a funcţionat din 1947 şi pînă la coma
sarea din 1948. 

Ttpografia DEAfOCRA TUL,  patroni I. Ardeleanu şi Petre Ştefănescu, 
a început să funcţioneze în 1947, pc str. Romană. 

Existau în Ploiesti inainte de comasare si nationalizare următoarele 
tipografii : 

' ' ' 

LA ARENDAŞUL TIPOGRAFIEI LUMINA, CO:\IERŢULUI ,  CON
CURENŢA, ANCORA, VOINŢA PRAHOVEI, TIPARUL, ARTA, VASILE 
LEONTE, PRESA NOASTRĂ, CARAGIALE, CULTURA, UNIREA, UR
GENŢA, ANTON STOICA, VIITORUL, MINERVA şi DEMOCRATUL. 

La fabrica de încălţăminte . . �Iociorniţa", pe strada Vasile Lupu, exista 
încă o tipografie, care, însă, n-a apucat să fie pusă în funcţiune de proprie
tar, ea fiind naţionalizată .  
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Imobilul din Ploieşti, str. V. Roaită, unde a funcţionat tipografia .. Unirea" 

Vălenii de Munte. In clădirea din stînga se afla tipografia 
.,Datina Românească" 
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TIPOGRAFIILE DIN CELELALTE LOCALITĂŢI ALE 
JUDEŢULUI PRAHOVA 

Istoricul celorlalte tipografii din judeţul Prahova, îl facem în ordinea 
alfabetică a localităţilor în care au funcţionat aceste tipografii. 

BREAZA DE SUS 

Tipografia I. BA BOIANU, mutată în 1902 de la Sinaia, funcţionează 
în această localitate pînă la 31 iulie 1904 cînd este mutată la Cîmpina. 

Între 19 octombrie �i 21 decembrie 1903, tipăreşte ziarul independent 
Brcaza. 

Tipografia GLIJI, proprietatea generalului Ion l\Ianolescu, funcţio
nează pentru nevoile întreprinderilor Glim, după primul război mondial 
�i pînă la naţionalizare. Tipărea numai afişe, cărţi de vizită, etichete etc. 

B UŞ TENI 

Tipografia V. TEODORESC U, existentă în H)21 ,  cînd tipărea perio
dicul " Tricolorul" ,  iar în 1925, Voinţa. 

Murind V. Teodorescu, tipografia este vîndută lui Buznea, care-i schimbă 
firma în Tipografia BUZNEA , ce a funcţionat pînă la naţionalizarea tipo
grafiilor. 

Cl.UPINA 

Tipografia I. BA BOIANU, adusă de la Breaza în 1904, dar în acelaşi 
an este mutată la Sinaia, de unde fusese adusă la Breaza de Sus. 

Tipografia MIRCEA IONESCU, a funcţionat între 1907 - 1912, cînd 
a fost mutată la Sinaia. 

Tipografia MUNTENESC U  şi GOLOGAN, a funcţionat în str. Muni
cipală nr. 37 şi a fost înfiinţată în 1909, cu maşinile tipografiei I. Baboianu, 
care era socrul lui Gologan. În 1925 o parte din tipografie a fost vîndută 
lui N. Iorga, la Vălenii de Munte, iar altă parte a rămas la Cîmpina, pînă în 
1929, cînd a fost mutată la Braşov. 

Tipografia GUTENBERG, proprietar M. Gheorghiu, a fost înfiinţată 
în 191 1  şi a funcţionat pe str. Carol nr. 8 1  pînă în 1952, cînd a fost desfiinţată, 
ma�inile fiind vîndute la Ploieşti, Tîrgovişte, Braşov şi Cîmpina şi Soc. Steaua 
Română. 

Tipografia J,WRITZ SIG}'vfANN, de mică importanţă, a funcţionat 
din 1907 pînă în 1912, cînd a fost mutată la Ploieşti. 

Tipografia STEA UA RONIÂN Ă, a luat fiinţă cu maşini cumpărate 
de la M. Gheorghiu - Tipografia Gutenberg - şi executa lucrări necesare 
industriei petroliere locale. 

Tipografia I. STEFANESCU, înfiinţată de I. Stefanescu în 1931 ,  a 
funcţionat pînă în 1948, cînd ma�inile au fost mutate la Ploieşti. 
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.MORENI 

Tipografia ]EAN C.  IONESCU, funcţionează din 1933 şi pînă în 1934 
cînd este vîndută negustorului Ion Nae G. Voicu, care o transformă în tipo
grafia PRA HOVEANU, mutată în acelaşi an la Ploieşti. 

SINAIA 

Tipografia I. BA BOIANU, a funcţionat de la 4 iulie 1890 şi pma m 
1902, cînd a fost mutată la Breaza de Sus şi apoi la Cîmpina, de unde a fost 
readusă la Sinaia în 1904. Tipografia a trecut apoi în proprietatea ginerelui 
său, Gologan, care, în 1909, o mută la Cîmpina sub firma .. .M�tntenescu şi 
Gologan" , primul fiind asociat. 

Tipografia UNIREA , proprietar N. Jugănaru. Nu ştim precis data 
înfiinţării şi cît a funcţionat, dar între 19 iulie - 19 octombrie 1898, tipărea 
.,Sinaia" ,  periodic transformat în .,Informatontl Prahovei", de două ori pe 
săptămînă, care continuă să apară şi între 18 martie 1899 şi 5 octombrie 
1903. 

Tipografia .MIRCEA IONESCU, mutată în 1912 de la Cîmpina şi apoi 
în 191b este mutată în Ploieşti sub firma VOINŢA PRAHOVEI, tipografie 
care în 1925 rămîne proprietate a Elenei Ionescu-3-lariţiu, înfiiată de Mircea 
Ionescu. 

V ĂLENII DE .MUNTE 

A fost cel mai important centru tipografic din judeţul Prahova, pma 
în 1940, cînd a fost asasinat, de legionari, cărturarul Nicolae Iorga, anima
torul cultural al acestui centru. 

Tipografia NEAMUL R011L:iNESC - societate anonimă pe acţiuni, a 
fost înfiinţată la 24 aprilie 1908 de simpatizanţi ai profesorului �. Iorga. 
Această tipografie a funcţionat în Vălenii de Munte pînă către sfîrşitul anu
lui 1916. 

În 1919 tipografia a fost transportată la Bucureşti şi contopită cu tipo
grafia înfiinţată la Iaşi în timpul războiului şi cu tipografia Gologan din Bucu
reşti au alcătuit tipografia C UL TURA POPORUL UI ROMANESC, insta
lată în str. Lipscani. 

În timpul primului război mondial n-a funcţionat nici o tipografie în 
Vălenii de Munte. 

La sfîrşitul anului 1920 ia fiinţă un mic atelier - Tipografia .. TELEA
]ENUL",  pe str. Carol nr. 139, din iniţiativa harnicului învăţător Dim. I .  
Brezeanu. 

Teleajemtl, foaie pentru popor de învăţămînt şi gospodărie publică şi 
privată, Anul I, nr. 1 din 18 ianuarie 1920, cuprindea articolul Tipografia 
. . TELEA]ENUL",  în care, după ce se arată rostul unei tipografii, se spune : 
.,ne-am adunat din toate părţile economiile, ne-am lipsit pe această vreme 
de îngrij itoare şi de unele lucruri neapărat trebuincioase şi am înfiinţat 
Tipografia .,Teleajenul" , care este menită să lucreze în deosebi pentru lumi
narea şi prosperitatea poporului din părţile locului. 

l\Iidi şi neîndestulată cu cele trebuincioase, sperăm că fiind încurajată 
de toţi oamenii de bine care-i înţeleg fiinţa, această tipografie va ajunge cu 
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vremea să stea la sfadă şi cot la cot cu cele mai de seamă tipografii provinciale 
din tară si de aiurea. 

Nu s� încumetă să umple golul lăsat în Văleni de Tipografia ,.Neamul 
Româlilesc", căci nu dispune ele asemenea mijloace, dar nădăjduieşte să 
pătrundă cu tipăriturile sale cît mai adînc în păturile sociale din satele ele 
prin prejur. 

Şi dacă ne vom atinge scopul, sau vom lăsa urmaşilor noştri o îndrumare 
sigură către ei, vom fi fericiţi " .  

Începutul era, în adevăr, foarte modest. Se reducea la o maşină mică , 
tip Boston. Conducătorul tipografiei era Al. Teodoru, care lucrase la Tipogra
fia Neamul Românesc. 

Ea avea să îndeplinească modestele nevoi locale pînă în 1924 cînd vechile 
maşini aduse de la Văleni, împreună cu cele de la Iaşi, sînt din nou duse la 
Vălenii de Munte, alcătuind ,.ASEZĂMlNTUL TIPOGRAFIC DA TINA 
ROMÂNEASCĂ",  care a funcţi�nat pînă în 1940, cînd tipografia a fost îm
prăştiată. 

Tipografia avea o maşină "Tipograf-Linotip", 2 maşini plane nr. 10 
şi o maşină plană nr. 12. Şeful atelierului era Onciu. 

Avea şi o secţie de legătorie cu o maşină ele cusut cu aţă şi o maşină 
Rapid de cusut cu sîrmă, în afară de maşinile auxiliare. Şeful atelierului de 
legătorie era Al. Teodoru. care ne-a completat informaţiile despre această 
tipografie. 

Multe din publicaţiile şi cărţile lui N. Iorga şi ale altor valoroşi scriitori 
au fost tipărite în condiţiuni ireproşabile la această tipcgrafie. 

SITCATIA TIPOGRAFIILOH. DUPĂ 1948 

Pentru desăvîrşirea revoluţiei culturale în ţara noastră, ca o consecinţă 
a revoluţiei politice, economice şi sociale, produsă după 23 August 1944, 
trebuia c:;t tiparul să înceteze a mai fi un mijloc de îmbogă ţire şi să fie un in
strument cultural, pus în slujba poporului. 

În decembrie 1948, tipografiile au fost comasate sub o administraţie unică, 
cu denumirea TIPOGRAFIA MINERVA ,  toate celelalte tipografii fiind 
considerate ateliere. 

La 1 ianuarie 195 1 ,  unitatea tipografică din Ploieşti a fost naţionalizată, 
fiind pusă sub conducerea Centrului Poligrafic nr. 3 din Bucureşti, unitatea 
din Ploiesti fiind numită "Filiala 13 Ploiesti" .  

La ! 'ianuarie 1953 filiala a devenit înt�eprindere autogestionară, avînd ca 
for tutelar Ministerul Culturii. 

De la 1 aprilie 1957 întreprinderea a trecut la Sfatul popular al regiunii 
Ploieşti, iar de la 1 aprilie 1958, ca întreprindere autogestionară sub condu
cerea Sfatului popular al oraşului Ploieşti, sub firma : 

INTREPRINDEREA POLIGRAFICĂ PLOIES TI 
Întreprindere industrială de stat 

' 

De la acea dată întreprinderea funcţionează într-un local mare, spaţios şi 
higienic, pe str. Vasile Lupu nr. 45. Arc o secţie tipografică împărţiUt în 
următoarele sectoare : zeţărie, maşini plane, linotip, paginaţie, stereotipie, 
rotativă şi legătoric, fiecare sector avînd specificul lui. 
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În  întreprindere lucrează peste 300 salariaţi, avînd ca personal de cotJ..: 
duce�e un director, un inginer şef şi un contabil şef. 

In această tipografie se tipăreşte, din 1952, cotidianul "Flamura 
Prahovei" , în 35.000 exemplare. 

be la 1 aprilie 1955 a funcţionat şi o secţie de tipografie pe lîngă "Combi
natul industrial orăşenesc "Progresul", str. S. M. Kirov. nr. 141 .  

Astăzi, Combinatul Progresul nu mai are secţie de tipografie ş i  legătorie. 
În judeţul Prahova, mai funcţionează la Cîmpina două tipografii - o  

subunitate a Întreprinderii poligrafice Ploieşti şi o secţie poligrafică a Mini
sterului Petrolului, una la Buşteni, la fabrica de hîrtie, şi alta la fabrica de 
hîrtie Scăieni, toate servind numai interesele acestor întreprinderi. 

Din iulie 1963 "1 ntreprinderea Poligrafică Ploieşti aparţine Comitetului 
de Stat pentru Cultură şi Artă - Centrala Industriei Poligrafice, sporindu-şi 
inventarul cu o rotativă nouă cu 2 role de tip Plamag, cu toate maşinile anexe 
pentru tipărit ziare, o maşină plană de tipar automată, o alta plană cu aparat 
de pus coaie, noi maşini de cusut cu sîrmă , model 1966, şi două maşini auto
mate de tăiat hîrtie. 

Tipăreşte, în prezent, cotidianele : Flanwra Prahovei, Viaţa Buzăului, 
Dîmboviţa şi alte periodice săptămînale, ca Af etalurgistul. Are subunităţi 
în oraşele Buzău, Tîrgovişte şi R. Sărat. 
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UNELE LUCRĂRI APĂRUTE ÎN TIPO GRAFI1LE PRAHOVENE 

Titlul lucrării 

- Lege pentru înfiinţarea unui nou 
sistem monetar si fabricarea manetei 
naţionale 

' 

- Discursuri pronunciatc cu ocazia adu-
nărilor electorale 

- Democraţia - ziar 
- Amiculu scolei - revistă 
- ::\listercle 

'
politice ale oraşului Plo-

ieşti 
- Privire la trecutul poporului român 

- Expunerea situaţiunii judeţului Pra
hova pe 1873 

- Elementele de pedagogie şi meto
dologia teoretică şi practică pentru 
usul institutorilor şi învăţătorilor 
primari 

- Stilu epistolariu 
- Pharul sau bunele exemple ale pă-

rinţilor mult folosesc fiilor 
- Activitatea Secţiunii de Prahova a 

Societăţii pentru învăţătura popo
rului român 

- Comerciul cu operaţiunile lui şi 
ţinerea registrelor in partide simple 
şi duble 

- Vocea Prahovei - săptămînal 
- Monitorul oraşului Ploieşti 
- Luptătorul - ziar 
- Moderaţiunea - ziar 
- Prahova - ziar conserYator 
- Arithmetica elementară 
- Statistica urbei Ploieşti cu o des-

criere a Ploieştilor �i în scurt a 
jud.  Prahova 

- Xoţiuni de Economie Politică şi Fi
nanţe 

- S ub imperiu - memoriile unui re
publican, de A. Hanke - traducere 

- lh1 oaspe filo-rom{m - schiţă literară 

Autorul 

Alexandrescu, :u. 
Candiano, Popescu AI. 
Eliade, P.I. 

Drăgulincscu Thoma 
Iennescu, C. 

Eliade, P.I. 
Romanescu, I .I .  

Antinescu, Z. 

Iennescu, C. 

Eliade, P.l .  
Ienncscu, C. 

Vn comitet 

Crapellianu , N .  

Gîrleanu, Ion C. 

Pretorian, Al. 

Gîrleanu, Ion C. 
Antinescu, Z .  

Anu l 
tipă- Tipografia 
ririi 

1 867 Gh. Wallen
stein 

' 1868 
1 869 
1869 

1870 
1873 

1874 

1874 
1874 

" 

Ioan Gh. Cos-

I tescu 

1874 i 

1875 

1875 
1 875 
1875 
1876 
1876 
1876 
1877 1 
1880 

1 1 
1881 Ioan Gh. Cos- i 

! tescu 

188 1  : 
1882 Progresul 
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Titlul lucrării Autorul 

· ----------------------------------------------

- Flori de pe Carpaţi 
- Extracţie din istoria Românilor 
- Hetorica 
- Curs elementar de 1. germană 
- Sistemul verbal 
- Preumblările la Sinaia 
- Instrucţiuni relative la adminis-

trarea şi conducerea comunelor rurale 
- Autobiografia mea 

- Basme, snoave, ghicitori - culegeri 
- }fănăstirea Găvanu 
- Întîia carte de scriere şi citire 

- Încă trei ani de viaţă - supliment 
la opera Autobiografie 

- Cna alta - anecdote 
- Materialismul şi origina vieţii 
- Un consiliu bătrîncsc pentru bătrîni 

şi pentru cei ce vor deveni bătrîni 

- Ştefan cel Mare pe patul de moarte 
- Dorul de ţară 

--- Elemente de geografia jud.  Prahova 
·-- J)e peste prag - dramă in 3 acte 
- Pentru Neatirnare -· roman război-

nic - a  I II-a mie 
- Un om pierdut -- conferinţă 
- Curs de fortificaţie 
- Carte de citire pentru cls. a IV urbana, 

ed. a I I I-a, 

- Carte de citire pentru divizia a III-a 
rurală 

- Jocuri şcolare şi jucării pentru 
copii 

- La fraţii de la Pind - note de 
excursie 

- Starea sanitară a judeţului Prahova 
pc 1 9 1 0  

- Lacrămi de  copil - versuri 
- Din trecutul Ploicştilor 
- Călăuza oraşului Ploieşti 
- Noţiuni de chimie elementară şi ex-

perimentală, el .  a IV -a secund. 

- Heclădirea spitalului Boldescu 
- Geografia judeţului şi a urbei Ploieşti 

Antinescu, Z. 
Drăgoşescu, B .  
Negoescu , Cristu 
Maurcr, l. 
Maurer, l. 
Nifon, iermonahul 

Prefectura jud. Prahova 
Antinescu, Z .  

Popescu-Ciocănel 

Ionescu, G. S . ,  Tomescu, 
Gh. ,  Vlădescu, I .  

Antinescu, Z .  
Băicovano, X. 
Arzic: St .  

(Un bătrîn cu experienţă· 
(Antinescu, Z.) 1 

Silvan Gh. (Becescu) 
Smara (Srnaranda Gheor-� 
ghiu) 

Enescu, George S .  
Lovinescu, Eugen 

Silvan, Gh. 
Becescu ,  Const. J .  
Arbore, Em. - maior 

Coşbuc, G. ,  Dima, G.A. 
Costescu, N. G. şi Stoie-, 
nescu, G. 1 Coşbuc, G. ,  Dima, G . , 
Costcscu, N. şi Stoicne
scu, G 1 

Pavlov, Paul I .  

Dern-Agraru, I .  

Nicolae Gh., doctor 
Morcovescu, St. P. 
Zagoriţ, Gh . 
Carapancea, D. 

1 Constantinescu ,  Gh. 

' Iennescu, C.  

Anul 
tipă-
ririi 

1882 
1882 
1883 
1885 
1886 
1886 

1890 
1896 
1897 
1898 
1898 

1899 

1899 
1893 

190 1  
1904 

1904 
1905 
1906 

1906 
1908 
1909 

1909 

1910 

1910  

19 12  

19 12  
19 12  
19 14  
1914  

1914  
f .a. 

(Edit. Z .  Nicolau) Ionescu Junior, Iosiph şi 

Crapeleanu, C. D. 1 1885 
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Titlul l ucrării 

--- Elemente de agricultură şi grădinărie 
(Ed. III-a . Editura Z. Nicolau) 

- Curs teoretic şi practic de 1. fran
ceză - Partea întîia 

- Diverse . . .  
- Misiunea femeii p e  pămînt. Femeile 

celebre din antichitate 
- Elemente de mineralogie (Ed. Librăriei 

G. Cărjeu 
- Curs practic şi teoretic de limba ger

mană, pentru uzul elevilor începători 
(Edit. libr. Nicolau, Z.) 

- Curs elementar de aritmetică prac
tică 
(Ed. I-a. Editura libr. Nicolau, Z.) 

- Geografia judeţului Prahova 
- Ortografia limbii române 
- Legende istorice şi poezii naţionale 

şi morale (Editura Nicolau, Z) 
- Gramatica limbii elene - Etimolo

gie. Partea a II-a (Edit. Nicolau, Z.) 
- Curs de gramatică elementară pentru 

usul şcoalelor secundare 
Elemente de istorie sacră 

- Gramatica limbii franceze, part. 1.  
(Edit. libr. Nicolau, Z.) 

- Călăuza judecUorului de pace 
- Gramatica limbii franceze, partea 

a Il-a 
- Genul enigmatic in literatura popu

lară românâ 
- Istoria economiei politice, ed. a Il-a 
- Manual de sintaxă latină pentru clasa 

a III-a secund. (Cărjeu) 
- Gramatica latină pentru cls. I I-a 

secund., ed. I II-a. 
- Satul - revistă enciclopedică 
- Politica şi şcoala 
- Anuarul băncilor populare din Ro-

mânia 
- Tcişani - foaie lunară 
- Sinaia - Predeal ; de două ori pe 

săptămînă 
- Munca şi comerţul Prahovei, săptăm. 
- Dicţionar turc-român 
- Abecedar român 
- Început de geografie (pentru clasa 

a I I-a primară) şi geografia judeţului 
Prahova. 

- Carte de citire pentru uzul şcolilor 
române israelite 

- Studii literare 
- Profeţia lui Obadia-traducere 
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Autorul 
i Anul ! tipă

_
- Tipografia 1 nru 

_____ __c_ ______ _ 

Alexandrescu, l'. 

Maurer, I .  
Ncgoescu, Cr. 

Antinescu , Z. 

}licesscu, N.I. 

Segall S, institutor 

Spirescu, Bucur 
1 lennescu, C. 

Romanescu, l .  

MiM.ilescu, A.I. 

Nisipeanu, Ilie R. 

Spirescu, B. 
Ştefănescu, Eufrosin 

Teodoru, A.D. 
Ştefănescu Priboy 

Teodoru, A.D. 

Moruzi, Ioan A.C. 
Pretorian, A. A. 

Manuelescu, P. 

Manuelescu, P. 
Brezeanu, D.I.  
Raica, T 

Brezeanu, D.l. 
Brezeanu, D.I .  

Ionescu, Mircea 
Ionescu, Mircea 
Popescu-Ciocănel, GH. 
Ionescu, G.S.  

Brezeanu, Dim, 1 .  

Gold, A.S. 
Raica, Th. 
Popescu-Mălăieşti, 1. 

1887 

1887 
1887 

1888 

1888 

1890 

1890 
1890 
1891 

1892 

1892 

1893 
1893 

1893 
1894 

1894 

1896 
1896 

1897 

1898 
1898 
1903 

1903 
1904 

1905 
i906 
1908 

Democratnl 

1883 .Tip. Modernă 
1 
' 

1892 
i 

1896 : 
1897 i 
1900 1 
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Titlul 1 ucrării 

- �ecesitatea con lucrării 
român cu cel străin în 
petrolului. 

elementului 1 
exploatarea 

- Lacrimi - versuri 
- Omorul ritual 
- Curs de contabilitate 
- :\tiomeopedia sau cum putem învăţa 

o limbă străină la fel cum se învaţă 
limba maternă 

- Şcoala viitoare - revista învăţă-
torilor 

- Stindardul - ziar naţional liberal 
- Datine şi credinţe naţionale, cont. 
- Praftoriţa - ju rnal la modă 
- l n document - Primul congres al 

învăţătorilor din Homânia ţinut la 
Ploieşti in zilele de 28, 29 şi 30 dec. 
1898. 

- Cele mai bune poveţe părinteşti 

- Geografia economică a României, a 
Europei cu posesiunile Europei din 
celelalte continente. Ed. 1. 

- Caet de sarcini pentru executarea 
planului oraşului Ploieşti de către 
Institutul geografic · al armatei 

- Viaţa modernă în raport cu educaţia 
morală 

- Din istoria culturală naţională 
- Ploieşti - ziar săptămînal 
- "Prinos" lui Cuza · Vodă şi .,Faptul 

Unirii" . 
- Congresul de la Constanţa 
- Război sau neutralitate - răspuns 

d-lui Dobrogeanu-Gherea. 
- Să nu te superi că glumesc, revistă 

umoristă. 

- Gazeta Ploieştilor 
- Buletinul oficial al Camerei de comerţ 

şi industrie Ploieşti 
- Buletinul oficial al municipiului Plo

ieşti 
- Procesul profesorilor din Ploieşti 
- J udecarea profesorilor sub "omul 

scoalci" 
- :<\părarea domnului profesor I .  Lu

pescu , pronunţată la Comisia de 
j udecată a profesorilor secundari şi 
superiori ciP la 20 sept . 1902. 

- Elemente ele statistică şi demogra
fic 

- Carpaţii - ziar conservator 
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1 
1 
1 

1 
1 

Autorul 

Alimăneşteanu, C 
Minescu, Maria (:\'laxim) 
Brezis, I .H.  
Voiculescu , Toma 

Soco lin, 

Comitet 

1 Anul 
tipă

' ririi 

1901 
1904 
19 1 1 
1 9 1 1  

19 13  

Tipografia 

Modernă 

1898 1 
1899 Tip. Lumină 
1899 ! Ionescu Qintus, I. 

Pruşan, N. 

Timuş, ::\lihail . 
Constantinescu, C. ,  
văţător. 

Lăzărescu ,  Andrei 
cobescu, Nic. 

Chirică, G. 
Wallenstein, Pius 
Dumitrescu, D.  

Pruşan, N. 
Ionescu-Lungu, 

Becescu-Silvan, Gh. 

şi 

Fernic, l şi Dragomi
rescu , C.M. 

Comarnic, Gr. 

H.aica, Th 

l3oltu�. Lucian, G. 

Boltu�. Lucian, G. 
Barzon , T.C. 

1900 : 

1901 
în-

1901 
1 
1 

Ia-

1902 

1 904 
1 905 
1 905 

1 909 
19 1 1 

19 15  

1 928 
1936 

1 94 1  

1 946 
1904 Praho\·a 

!90-1 

190-l 

1 90-1 
1 90-1 
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Titlul lucrării 

- 24 Ianuarie - conferinţă 
- Industria naţională sau nercgulari-

tăţile de la Primăria oraşului Plo
ieşti. 

- Noţiuni asupra fabricaţiunii petro-
lului. 

- Origina şi rolul social al boierilor 
- Ştirea - săptămînal 
- Luptătorul - ziar independent 
- Cetatea de codri " Sinaia". Ed. I I ; pro-

ză şi poezii. 

- Poezii 
- Versuri 
- Cum trăim, studiu de moravuri 

din viaţa noastră publică şi privată 

- Politica externă a guvernului 
- Poezii 
- :\1onografia corn. Chiojdeanca 
- Anuarul Liceului Sfinţii Petru şi 

Pavel pe 1921 /22. 
- Buletinul Municipiului Ploieşti 
- Poiana viitoare - revistă 
- Sarmizegetuza 1. 
- Flacăra - revistă 
- Monografia corn. Păcureţi 
- Calcidoscopul organic al jud. Prahova. 

Portrete Prahovene. 
- Buletinul oficial al Asociaţiei gene

rale a învăţătorilor din România 
- Expansiunea economică a României 
- Călugărcnii sub o î nfăţişare nouă 

- Radu de la Afumaţi - monografie 
istorică 

- Perspective - versuri 
- Curentul Prahovei - ziar politic in-

dependent 

- Cuvintul Prahovci - ziar 
- Harta munţilor Carpaţi dintre Ma-

ramureş şi �loravia 
- Călăuza oraşului Ploieşti 

- Îndreptarea - revistă lunară 
- Economic politică pentru cls. a VII-a 

seminarii şi şcoli normale 
-- Istoricul Liceului Sf. Petru şi Pavel 
- Discurs asupra metodei, de Rene 

Descartes, trad. 
- V eline - versuri 

1 30 

Autorul 

Rădulescu, Andrei 

Constantinescu, M .  

Parligas, Tr.D. 
De un democrat 
:\iărgincanu, Har. 
Paraschivcscu, Cătălin 

Hoitan, RN. 

Mănciulescu, D.I.  
Pop, \'. 

Zevedei, l . S .  

Becescu, Silvan, Gh 
Dumitrescu, G. 
H.ădulescu, Andrei 

Constantinescu, Gh. 
Mateescu, 1. 
Zagoriţ, C. ·colonel 
Tudosie, 1. 
Nicolescu-Păcurcţi, A. 

Rioşianu, Al. S .  

Ioncscu-Lungu, C.  
Ştefănescu-Galaţi, S. 
Zagoriţ, C. col. 

Palade, T. 

Ionescu, St. V. 

Roşu, T. 1 .  

Călin, 1 .  

Zagoriţ, C .  
Alexandrescu, Gh.  Gh. 

Un comitet 

Dedulescu, P. 
Teodorescu , Stoica 

lancu-Ghidu, George 
Mihăilescu, Titus, 

Anul 
i tipă- , Tipografia 
! ririi 

1905 

1922 
1 927 
1929 
1937 
1937 
1 9 1 2  

1 9 1 2  

1 9 1 2  
i 19 14  

Tip. Isbînda 1 
Tip. S

·�eranţJ 
1 1 940 Tipografia 

Vasile 
Leonte 1 

1 
1 923 Tip. Româ- : 

nească. 
1925 

1930 

1 1 93 1  

1939 
1 925 Tip. 

jţului 
1936 

1 937 
1940 

i 194 1 
i 1 945 
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Titlul lucrării 

- Curierul Liceului Sf. Petru şi Pavel 
- Genurile poetice ; tablou sinoplic 
- Genurile prozaice - tablou sinoptic 
- R1!.dăcini şi lut - versuri 
- Noţiuni de stilistic1!. literară. 

- Citiţi-le la un pahar de vin, "versuri 

- Spovedanie 
- Curierul seniorilor - revistă 
- Un apostol al moţilor 
- Anuarul Liceului Sf. Petru şi Pavel 
- O datorie împlinit1!. - omagiu d-lui 

praf. Aurelian :Moşoiu cu ocazia ie
şirii sale Ia pensie 

- Acţiunea Prahovei - ziar 

- Ploiestii noi - ziar independent 
- Cuvî�t şi fapt1!. 
- Veac nou - revistă 

- Colindele 
- Opinia liberă - ziar 
- Prahova - revist1!. 
- Muguraşi - revistă 
- Buletinul Camerei de comerţ Ploieşti 

- Tablou sinoptic şi cronologic al lit. 
române, sec. XVI, XVII şi XVIII-lea 

- Siluete - versuri 
- Îndrumări morale - călăuza elevilor 

şi diriginţilor de clase 
- Păstorul cel bun - prelucrări 
- Acţiunea - ziar 
- Cimpina - ziar-revistă 
- Sarmizegetuza I I  
- Istoricul cartierului Bereasca 
- Micul semănător - revistă 
- Presa - ziar 
- Mărţişorul - revista şcolară. 
- Gina - schiţă 
- Călugărenii sub o nouă înfăţişare 

- Prahova noastră - revistă 
- Gînd prahovean - revistă 
- Haz de necaz - cpigrame 
- Viaţa şi opera lui Radu Popescu 

- Noţiuni de compoziţie 
- O seamă de cuvinte - versuri 
- Influenţa literaturii ruse şi sovi-

etice asupra scriitorilor români 
- Dumbrava cu dor - versuri 
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Autorul 
Anul 
tipă
ririi 

1 1945 
E?ciu, C. şi Rîpc�m� , C.�111' 1964 
R1peanu C.:\1. Şl EnClu, C. 1 9411 
Nicolae Trestieni, AL. 1946 
Rîpeanu, C.M. şi R .  lo· 

nescu, Grigore, i 
Fernic, Ionel 1 

1947 
193 1 

Ionescu-Lungu, C .  
Negulescu, T. 

1 1 
1 1 

1 Petrescu-Sava, Gh . 
Teodorescu, Stoica 

! 

193.f 
1934 
1 936 
1 937 

Dinu, Nicolae 

Petcu , C. 
Popescu Strej nic, 
Alexiu, St. şi 

neanu H. 
Enciu, C. 
Dinu, N. 
Tudosie, I. 
Rîpeanu, C.l\I. 
Papina, Stelian 

1 
i 1937 

1929 

1932 
Al. 1933 
Mărgi-

i 1934 
1 946 
1930 
1934 
1 934 
1 942 
1 944 

! 
!Tip. Lib. 1 
! Cartea Ho-, !mî ncască 1 

1 

1 .. ! 

1 .. 
Tip. D. 
cescu. 

r 1 
f 1 

!\Iiri-� 
1 .. 
! 

:Tip. Unirea 

Unirea: 
i 

Rîpean u ,  C.M. 
Enciu, C. 
Tănăsescu , Cr. 

19.f6 1 
1946 

Rîpeanu , C.M. 
Rîpeanu, C.M. 
Dinu, N. 
Tudor, ?IL Al. 
Zagoriţ, C. 
Tomescu ,  Gogu 
Gogu, G.D. 
Fulga, H.F.  
Stamate, \"icter 
Stroescu ,  T .  
Zagoriţ, C .  

Nieulescu-\'ătăşoiu ,  I.  
Seereţeanu ,  Leonida 
Ionescu- Qintus, Mircea 
Simache, N.I.,  Cristescu, 

Tr. 
Rîpeanu, C.M. 
Popescu, Paul, D. 

Enciu, C. 
Tomoioagă, M. 

1946 
1 946 
1936 
1 928 
1 937 
1938 
1 944 
1 944 
1945 
1946 
1940 

1937 
1 942 
1 942 

1943 
1944 
1 946 

1 947 
1 946 

1Tip. Voinţa.� 
IPrahovei 1 

i 1 

1 

1 !Vasile 
; Leonte 1 
Presa noastră 

1 
1 

.. 
Rapid 
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Titl•JI l ucrării Autorul 
Anul 
tipă- Tipografia 

ririi 
----------- - - - ------- ----- - ---- -----�--_!__ ___ _ 

- J u nimea şi Titu Maiorescu - studii 
- Nicolae Bălcescu - conferinţă 
_ Din activitatea mu zeelor noastre -

revistă 

_ Răscoalelc ţăranilor din reg. Ploieşti 
_ Din folclorul nostru -- Cîntecul şi 

portul popular 

_ Opere alese 
_ Să ne cunoaştem trecutul istoric al 

j udeţului 
_ Flamura l'raho\·ei 

_ Yiaţa Buzăului - cotidian 

- :\fetalurgistul - săptămînal 
- Breaza -- ziar independent 

- Tricolorul 

- \'oinţa - ziar 
- Influenţa mediului geografic şi is-

toric asupra dezvoltării popoarelor 

- Ştiinţă pentru toţi 
- ?llonografia oraşului Cîmpina 
- 2\lonografia Telegii 
- Cîmpina - ziar săptămînal 
- Traian - ziar independent 
- Călăuza viitorului - revistă 
- Guriţă - ziar - revistă 
- Strada - ziar liber 
- -- Istoria bisericii, voi .  1 şi I I  

- Ţara românilor l .  România j ud .  
Prahova 

- Războiul pentru independenţă 
- I storia comerţului românesc 
- Romînii, vecinii şi chestiunea Orien-

tului apropiat 
- O luptă literară, voi. 1. 

- I storia literaturii române�ti. voi. 1, 
I I  şi 1 I I  

Ploieştii in războiul d e  indepen
denţă 

Enciu, C .  
Enciu, C 

Simache, X . I .  

Simache, N . l .  

Ionescu, Gh.,  Simache,! 
N . l .  

Danielescu , I Cr. 

Simache, N.I .  
Organ a l  Comit. J ud. Pra

hova al P.C.R. şi al C.P. J . '  
Organ al Comit. j u d .  

Buzău al P.C. R. 

L'zina l Mai 

Teodorescu, Stoica 

Anestin, V. 
Teodorescu, Stoica 
Teodorescu ,  Stoica 
Un comitet 
Un comitet 
Un comitet 
Cn comitet 
Miu, Teodor, Al .  
Iorga, N. 

Iorga, N. 
Iorga, N. 
Iorga, N. 

Iorga, N. 
Iorga, N. 

Iorga, N. 

lorga, N. 

1 946 
1 946 

1 957 

1 957 

!Rapid 1 .. 
1, Întrep. Polig.: 
,Ploieşti 1 ! . . 1 ! 

1957 1 
1957 

1958 

1957 

1 968 

1903 

1921  

1925 

1921 

1924 
1 924 

i ·  . 1 Intrep. Pohgr1 
' Ploieşti J 1 1 Baboianu ! 
! Breaza : 
;Tip. V. Teo-· 
'dorescu-Buş- 1 
teni ! 

i i 
1 Guten berg-! Cimpi�' 

Muntenescu G 1894 
1903 1 
1903 
1904 
1924 
1 908 
1909 

1 
i Yăle1;i de 
1 J.\1unte - Nea-. i mul Româ-: 

1910  
1 9 1 1 
19 12  

1 9 1 2  
1924 

1 925 
1928 
1 933 

1 
1 
1 

i 

ne se 

: Datina Ro-
' mânească 

1 928 i 

1 33 
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Titlul lucrării 

- Istoria poporului român - traduc. din 
1. germană de Otilia Enache I onescu 

- Istoria literaturii românesti, intro-
ducere sintetică 

· 

-- Cărţi reprezentative din ,·iaţa ome
nirii ·- voi . al IV-lea 

- Isprava 
- Istoria arhitecturii din ::\luntenia şi 

Oltenia. Voi . I ,  I l  şi I I I .  
- U n  student român î n  străinătate 

acum o jumătate de veac - maramu
reşanul Artenio Andcrco - jurnalul 

- La France de terre sainte 
- Istoria l iteraturii româneşti contem-

porane, voi . I .şi I I  
- Buletinul Comisiei monumentelor is

torice 

- Istoria românilor - voi. I-XI 
- Lipsuri şi îndreptări ploieştene 
- Homânia, cum era pînă în 1 9 18. Ro-

mânia muntcană 
- România cum era pînă în 1918- ::\Iol

dova. şi Dobrogea 

Autorul 

Iorga, � -

I orga, i--i . 

Iorga, N. 
Iorga, N. 

Ghica-Budeşti, 1 .  

Iorga, �-
Iorga, �-

I orga , X. 

Iorga, N. 
Iorga, N. 

Iorga, N. 

Iorga, � -

Anul 
tipă- Tipografia 

ririi 

1928 Datina Ro-
mânească 

1929 

193 1  
1932 

1933 

1934 
1934 

1 934 

1936 

1936 
1938 

1 939 

1940 
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DIN ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ A LUI D. 1. BREZEANU 
Prof. :vl ! H AIL \' ULI'ESCU 

Încercăm prin cele ce urmează să omagiem activitatea bogată �i multi
laterală a unui fiu al comunei Tei�ani, învăţătorul Dumitru 1 .  Brczeanu, 
de la a cărui naştere s-au împlinit în anul 1968, 100 de ani. 

În articolul de faţă va fi abordat un singur aspect al prestigioasei acti
vităţi desfăşurată timp de şapte decenii pe ogorul �colii şi al culturii de Dumi
tru 1. Brezeanu, şi anume activitatea sa publicistică, impresionantă ca volum 
şi interesantă ca problematică. 

A colaborat activ la revistele : "Viaţa", editată de Vlahuţă, "Neamul 
românesc" scoasă de Iorga, "Şcoala Prahovei", "Brazda" şi alte publicaţii 
care se adresau cu precădere satului, învăţătorilor şi ţăranilor. 

Articolele �i lucrările publicate în aceste reviste ar face, ele singure, obiec
tul unei comunicări de dimensiunile celei de fată ; de aceea voi sublinia numai 
aspectul ce mi se pare esenţial, �i anume ' pledoaria înflăcărată pentru 
ridicarea culturală şi economică a satului, apelul adresat intelectualilor din 
mediul rural de a se dărui operei de luminare a ţărănimii. 

Şi trebuie spus că a existat, în ceea ce-l priveşte pe D.I .  Brezeanu, o 
strînsă legătură între vorbă şi faptă. Nu s-a limitat să emită idei, ci s-a ocu
pat direct de punerea lor în practică. Şi exemple sînt multe. A militat pentru 
înfiinţarea băncilor populare şi a înfiinţat asemenea organisme economice ; 
a militat pentru înfiinţarea de biblioteci populare, societăţi culturale şi a te
n ee populare şi le-a înfiinţat el mai întîi în satul din care s-a ridicat. 

A considerat că şi prin intermediul cuvîntului scris se poate contribui la 
luminarea maselor de obidiţi, apăsaţi de arendaşi şi moşieri, şi a editat pe 
cheltuială proprie o serie de publicaţii : "Teişanii" ( 1 904) , "Teleajenul" (1920) , 
la care se adaugă "Curierul băncilor populare" ( 1903) , primul periodic de acest 
fel din România. A fost unul din fondatorii publicaţiei "Revista învăţători
lor şi învăţătoarelor din România" , editată la Buzău. Vom începe referirile 
la cuvîntul scris in gazetele tipărite pe cheltuială proprie şi cu majoritatea 
articolelor semnate de cele mai multe ori de fondator şi de mult iubita-i tova
răşă de viaţă, cu revista "Satul'' al cărei prim număr apare în aprilie 1898. 

Coperta cuprinde, pe lîngă titlu, menţiunea "Revistă enciclopedică pen
tru vulgarizarea (popularizarea, n.n. ) ştiinţelor utile printre săteni". Costul 
unui număr era 30 de bani, iar abonamentul 3 lei pe an. 

Redacţia şi administraţia era fără îndoială în casa fondatorului (în comuna 
Teişani, plaiul Teleajen, judeţul Prahova) iar tiparul era executat de tipo
grafia "Democratul" din Ploieşti. 
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Articolul "Pentru ce ? "  semnat de D.I .  Brezeanu, schiţează programul, 
scopul acestei reviste. 

Articolul citat se referă în prima parte la starea culturală a ţăranului : 
"Iată pentru ce, săteanul nostru, care formează - cum zic toţi - talpa 

casei, ar vrea si el să facă multe si ar putea să facă si mai multe îmbunătă
ţiri în traiul său, în gospodăria s� întreagă, dar nu ştie. Şi nu ştie pentru că 
n-a avut de unde să înveţe şi ce n-a învăţat cum o să ştie ; iar ce nu ştie, 
cum o să facă ? " .  Referindu-se la intelectualii satului de atunci chemati să 
lumineze poporul, autorul notează : " . . .  (ei) n-au prea fost în stare să-i ' dea 
povete �i să-1 ajute căci au fost si ei tot asa de săraci ca si el. Iar dac-au mai 
�tiut ' �i ei, ce bruma au mai şti�t, n-au făcut căci n-au � vut cu ce, ori n-au 
avut unde să facă" .  

Autorul consideră că "bibliotecile populare şi ateneul rural sînt mijloacele 
cele mai eficiente de culturalizare a ţărănimii, iar revista îşi pune şi inimCt 
şi suflet pentru organizarea lor". 

Deci un prim scop mărturisit al publicaţiei în discuţie era organizarea 
unor aşezăminte de cultură săteşti : biblioteca şi ateneul rural, căminul cul
tural de mai tîrziu. 

În continuare, revista "Satul" îşi propunea "să scrie mult şi bine tot 
despre nevoile şi trebuintele sătenilor : să-i invete cum să se cultive, cum să-si 
crească copiii, cum să fa�ă societăţi şi să se folos'ească de ele, cum să se poarte 
între ei , ca sl se mai lase de ale certuri şi j udecăţi pe la j udecătorii şi tribu
nale, unde-şi duc şi paraua a mică ; cum să-şi îngrijească de sănătate, de casă, 
de masă . . .  în fine de tot ce au trebut.ltă , ca să-si croiască o viată mai bună 
şi mai a trăi căci prea o duc amărît de

' 
tot" .  

' ' 

Fondatorul concepuse revista " Satul" şi ca un organ de presă în care 
ţăranii să-şi scrie păsurile lor : 

"Sătenii mai au şi ei cîte o plîngere de făcut, cîte o nevoie de adus la 
cunoştinţa aleşilor lor şi a stă pîni rei şi dacă n-au jurnalele lor, revistele lor, 
n-au nici cum să o facă, căci le cam stau uşile-mpotrivă pe la cinstita ocîr
muire şi pe la j urnalele din cele oraşe" . 

Şi, ca un corolar, revista îşi propunea să discute şi să susţină "toate tre
buinţele timpului de acum, pentru propăşirea culturală şi economică" .  

Articol-program însufleţit, izvorît dintr-o inimă mare ş i  menit să  între
ţină vie flacăra culturii în lumea satelor. În esenţă programul ce şi-1 propunea 
revista era amplu şi de laudă, urmărind să sprij ine înfiinţarea de instituţii 
culturale în mediul rural, si contribuie h educarea stiintifică si etică a 
cetăţenilor, si p:.I'Jlic;; lu:ră.ri ale br �i s i  susţină i�ter�sele �itale ale 
acestora. 

Revista a apărut timp de doi ani - 1898-1899 - şi în mare măsură 
a urm:irit îndeplinirea programului cuprins în articolul "Pentru ce ? ", publi
cat în primul număr al revistei. 

Cine cercetează această revistă întîlneşte articole cu o problematică 
variată, ca de exemplu : 

"Societăţile sătenilor - folosul lor" (semnat Dumbrezeanu) în care se 
pledează pentru înfiinţarea unor asociaţii economice ale sătenilor care să 
arendeze direct de la moşier pămîntul pentru a elimina pe arendaş care "o 
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stoarce cît o are şi dacă i se împlineşte îşi ia tărtăbuţele şi pleacă cu punga 
plină unde o găsi alta mai bună . 

.,Atheneul rural" (în nr. 5 şi 6, august-sept. 1898) în care arată că sătea
nul .,are nevoie acum de un puternic curent de deşteptare ca să poată fi 
mişcat în masă şi îndrumat către progres" (., Satul " nr. 5 şi 6) 189S, p. 2) . 

El subliniază ca o necesitate stringentă existenţa unei instituţii de cul
tură . ,care să se ocupe cu chestiuni de actualitate, să le privească dintr-un 
punct mai înalt de vedere, să aprofundeze ştiinţa în mersul lor către progres 
si să stabilească relatiuni între una si alta. 
' Această instituţi� (subliniază autorul) ar fi "Atheneul rural" sau .,Uni-
versitatea populară" .  

Î n  acelasi articol sublinia că .,Atheneul rural, limanul mîntuirii natio
nale, politice ' şi economice nu se poate înfiinţa fără apostoli" ,  însă pînă la 
venirea şi stabilirea unor asemenea cărturari pasionaţi luminători ai satului, 
D. 1. Brezeanu nu vede altă soluţie decît venirea unor cărturari de la oraş, 
cărora le adresează o patetică chemare : .,descindeţi voi medici, profesori, 
judecători, avocaţi, agronomi, artişti de toate branşele, voi care posedaţi 
lumina cu voi, descindeţi pînă în fundul satelor noastre, cercetaţi nevoile, 
ranele poporului celui mare, operaţi, vindecaţi, luminaţi pe săteni, pe această 
gloată a naţiunei pe care cu toţii o numim talpa casei . . .  studenţimea univer
sitară , această tinerime înflăcărată pentru binele naţional, să iasă în ajutor, 
să colinde satele şi învăţătorii le vor ieşi înainte şi le vor prepara calea pre
tutindeni" .  

El concepea atheneul rural ca  pe o instituţie condusă de  un comitet 
format din 5-7 oameni activi, care : .,ar putea organiza un program de con
ferinţe pe timp de iarnă, duminica şi sărbătoarea, cu ocaziunea bîlciurilor 
şi altor serbări populare, cu privire la toate ştiinţele folositoare" (Rev. Satul, 
1&'98, pag. 8) . El enumără ca obiective de realizat prin .,Atheneul rural" : 
educaţiunea şi instrucţiunea în familie, educaţiunea morală şi civică, econo
mia rurală , igiena privată şi publică" .  

În articolul "Bibliotecile populare" (Satul, nr. 8 şi 9, 189S) pornind de 
la constatarea că : "De toate găseşte omul mai lesne : pîine, apă, bani etc. , 
dar idei dătătoare de viată, cunostinte trebuincioase nu găseste nicăieri" 
("Rev. Satul, 1898, pag. 8 şi 9) . Aut�rul' pledează pentru înfiinţar�a de biblio
teci populare, indemnind intelectualii satului "să pună bazele bibliotecii 
comunale, să organizeze şedinţe şi săli de lectură la şcoală, cel puţin într-una 
din seri pe săptămînă, şi folosul va fi apreciat, preţuit, căutat de la sine de 
săteni, fără să tot fie proorocit de cei ce propun aceste organizări" . 

Dotarea unor asemenea biblioteci o vedea realizată mai ales prin dona
ţii şi aproape în fiecare număr al revistei "Satul" apar ,)Iulţumiri publice" 
adresate unor asemenea donatori. Ca soluţie de început propunea ca "acolo 
unde nu sînt începuturi de biblioteci, dacă 20 de amatori ar procura fiecare 
cîte una (cîte o carte) ar putea în schimb să le citească pe toate, împrumu
tîndu-le prin mijlocirea bibliotecii" . 

Nu este în intenţia mea să recenzez amplu conţinutul revistei .,Satul" 
şi dacă totuşi m-am lăs3.t furat de unele articole prezentate destul de larg 
aci, explicaţia nu este alta decît generozitatea ideilor cuprinse în ele, idei 
care în esenţă le vehiculăm şi noi azi în dorinţa de a avea o participare largă 
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a sătenilor la activitatea căminului cultural, a bibliotecii comunale, institu
ţii subvenţionate de statul socialist, înzestrate cu tot ceea ce este necesar 
pentru o activitate culturală susţinută. 

Dacă acum 70 de ani statul burghezo-moşieresc nu acorda nici un sprijin 
unor asemenea instituţii de cultură pentru că. nu era interesat în luminarea 
maselor şi era necesară intervenţia unor oameni pasionaţi, iniţiativa parti
culară a unui învăţător, aşa cum a făcut D. I .  Brezeanu, azi statul socialist a 
luat pe seama sa înfiinţarea şi dotarea aşezămintelor cul turale care aşteaptă 
să fie cît mai des frecventate de cetăţeni, pentru că sînt ale lor şi spre binele 
lor infiintate. 

Înai�te de a trece în revistă şi alte publicaţii realizate de D. I. Brezeanu, 
trebuie să mai menţionăm şi un citat din articolul "Un apel" ,  semnat de 
l\Iaria Andreescu, pe atunci tinără învăţătoare în Teişani, iar un an mai tîr
ziu sotia, tovarăsa de viată, a învătătorului D. I .  Brezeanu. 

Adresîndu-s� îndeoseb'i invăţăto�relor, autoarea scria : "Scumpelor mele 
colege, învăţătoarelor de pretutindeni, le atrag atenţiunea şi mă adresez lor cu 
căldură să prindă condeiul în mînă şi să faca tot ce-or putea, pentru îmbună
tăţirea soartei, pentru înălţarea morală şi culturală a femeii de la sat şi să răs
pîndească revista aceasta . . .  printre ami cele şi cunoscutele dumnealor" . 

În final, dînsa recomanda revista "Satul" ca o armă cu care să ne răz
boim cu ignoranţa" (Rev. Satul /1898, p. 32) . 

Chiar dacă citatul nu e amplu, el demonstrează o comuniune de idei 
a celor ce aveau să străbată împreună drumul unei vieţi pilduitoare de familie. 

De fapt , revista "Satul" care i-a unit şi mai mult pe tărîmul ideilor, 
va însera în prima pagină a numerelor 1 1  şi 12 din febr.-martie 1899 un anunţ 
de familie : "Dumitru I. Brezeanu şi Maria Andreescu --- logodi ţi (Teişani
Izvoarele) Văleni, 21 febr. 1899. 

* * * 
La 1 septembrie 1904 apare nr. 1 din "Teişanii" cu subtitlul "Foaie lunară 

de învăţămînt şi gospodărire", "redactată de un comitet", sub auspiciile 
societătii "Sirius" si a băncii "Leul" din comuna Teisani. 

în' articolul d� fond, articol program intitulat "Către teişăneni", redacţia 
isi informează cititorii asupra telurilor publicatiei, si anume : "Avem să ne 
�cupăm în această gazetă desp�e şcoala comun�i . . .  despre trebuinţele comu
nii în genere şi pe cît ne va fi cu putinţă vom scrie şi istoricul lor, aşa ca 
să stie si copiii cum au trăit strămosii nostri . . .  sfaturi vom da tuturor de chi
pul cu�1 să facem ca noi şi comun� noa�tră să fim totdeauna model, să fim 
sănătosi, curati, multi si buni. Să facem să piară din comuna noastră cer
turile, 'vorbele' de ră�. duşmăniile, iar de furturi, de omoruri, de puneri de 
foc, de stricăciuni de holde şi de livezi etc. nici să nu se mai pomenească 
pe pămîntul comunei noastre, dacă vrem să ne fie comuna de cinste . . .  " (Tei
şanii" nr. 1 /1904) , pag. 1 ) .  În aceeaşi primă pagină, sub titlul "Şcoala" se 
adresează sătenilor un călduros îndemn de a-şi da copiii la şcoală - pentru 
că, spune autorul "vai de omul care avind şcoală în comună nu-şi trimite 
copiii să înveţe" .  Articolul se cont nuă cu lista nominală a absolvenţilor şco
lii din Teişani între anii 1894-1904 (47 de absolvenţi din care 37 băieţi şi 
10 fete) . · 
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Articolul "Seceta şi porumbul" din acelaşi număr sfătuieşte ţăranii să 
nu mănînce porumb crud şi mucegăit, pentrucă "cine se hrăneşte cu porum
bul crud şi mucegăit se îmbolnăveşte de pîrleală sau pelagră (din iele) . Şi 
boala aceasta este aşa de rea că îi sileşte pe bolnavi să se omoare singuri : să 
se înece, să se spînzure . . .  " şi-i in formează pe ţărani că "Banca populară "Leul" 
din comuna noastră" (Teişani, n .n.) a şi cerut 4 vagoane de porumb, "pe care-I 
dă sătenilor" pe datorie, ca ei să nu fie siliţi din lipsă "să-1 culeagă pe al lor 
după cîmp crud". (Teişanii nr. 1 1 1904) . 

Gazeta cuprinde sfaturi privind creşterea şi educarea copiilor, note sati
rice la cei lenesi si cei abonati la judecă ti (ex. "Răzoarele" : "Bată-le de ră
zoare ! Moşiile �înt ale proprietarilor şi răloarele ale avocaţilor. Şi facem rămă
şag să dovedim să nu produc moşiile pentru proprietari, cît produc răzoarele 
pentru avocaţi" ) .  

Din ultima pagină a primului număr a l  revistei "Teişanii", cititorii află de 
constituirea, în 1902, pe lîngă şcoală, a societăţii filantropice-culturale "Sirius" , 
"care are de scop să adune capital cu care să ajute pe copiii săraci cu cele 
trebuincioase la şcoală. Numele de Sirius este numele unei stele, cea mai lumi
noasă după cer. Membrii societăţii depun cîte un leu pe an, banii depuşi nu 
.se cheltuiesc ci se depun la dobîndă şi numai dobinda se cheltuieşte" .  Din 
aceeaşi notiţă aflăm că în răstimp de doi ani societatea " Sirius" dobîndise 
un capital de 128 lei. 

La 1 octombrie 1904 apare nr. 2 al gazetei "Teişanii ",  în care se men
tionează initiativa doctorului Victor Crăsescu din Teisani de a fi infiintat 
prima infir�erie rurală din ţară şi de a fi constituit în '1903 societatea fil�n
tropică "Crucea Roşie Rurală" .  Articolul pledează pentru înfiinţarea unui 
spital sătesc în casele donate de fraţii Dumitrescu-Delateişani, unde ar putea 
fi trataţi cei 20 de pelagro;;i din comună, precum şi bolnavii din Olteni, Homo
rîciu şi Izvoarele. 

Gazeta se ridică împotriva beţiei, arătînd că "Contactul îi sălbăticeşte 
pe oameni, numai cînd ei se adună la cîrciumă", publică statistica şi istori
-cul comunei, ridică din nou problema bibliotecii comunale, care deşi avea 
peste 400 de volume era slab frecventată şi înserează în pagina a 3-a, sub 
titlul "De ale şcoalei" ,  regt1li pentru părinţi referitoare la îngrijirea copilului 
-ce frecventează şcoala ("să-1 îmbrace pe copil ca să nu sufere de frig . . .  să-1 
încalţe. Hainele şi încălţămintea nu trebuie să fie scumpe, dar să fie pe cît 
se poate de curate . . .  Îi sfătuieşte pe părinţi să nu tolereze copiilor să mintă, 
să nu se încîrduiască pe uliţe cînd n-au ore de şcoală" etc. etc . ,  sfaturi preţioase 
care ar prinde bine şi azi pentru unii părinţi care manifestă o condamna
bilă nepăsare faţă de copiii lor, uitînd că principala datorie a unui părinte 
este binele copilului său. 

Într-o rubrică satirică intitulată " Întrebări şi răspunsuri" ,  sînt ironi
zaţi cei căzuţi în patima beţiei. Iată doar două exemple : "C nde este centrul 
(mijlocul) satului ? 

La cîrciumă. 
- De ce ? 
- Pentrucă la cîrciumă se dă pe faţă inima omului care este mijlocul 

{centrul) corpului şi se tulbură capul şi picioarele care sînt marginile . . .  " 
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sau : 
- "De ce se duce moş Ene pe cinci poteci acasă ? 
- Pentrucă este dator şoseaua (prestaţia, n.n.) pe cinci ani în urmă ." 

(Teişanii, anul l. nr. 2 joct. 1904, p. 4) . 
Şi acum, un ultim popas : gazeta "Teleajenul", foaie pentru popor, de· 

învăţămînt şi gospodărire publică şi privată" ,  tipărită la Vălenii de Munte� 
începînd cu ianuarie 1920, sub direcţia lui D. I. Brezeanu. 

Gazeta se înscrie pe aceeaşi linie ca şi cele anterioare, adresîndu-se îndeo
sebi satului, rezervînd de astă dată însă mai mult spaţiu grafic unor pro
bleme de ordin economic. 

Din multitudinea aspectelor interesante, cuprinse in această gazetă , am 
ales două si anume : 

"A ver�a publică . Cum o respectăm noi românii" şi "Poli ti că" .  
În primul articol semnat de  directorul gazetei se atrage atenţia asupra 

faptului că "în avutul public avem fiecare dintre noi cîte o mică părticică, 
s-a făcut cu banul nostru al tuturor. Atunci (se întreabă autorul) de ce nu 
avem milă, de ce să nu-l cruţăm, de ce să nu- 1 ocrotim chiar", întrebări deosebit 
de actuale şi azi la adresa celor care degradează bunurile obşteşti, îşi însu
şesc fără ruşine din averea obştească, dar cu bunurile lor personale sînt deo
sebit de grijulii, zgîrciţi chiar. Ca exemplicare, autorul scrie în continuare : 
"Există un pod de piatră peste un rîu ? Dacă piatra ascute bine, toţi ne ascu
ţim bricegele şi cuţitele pe parapetul podului şi în 3--4 ani parcă 1-au ros svîr
colacii. Ce să mai vorbim despre bieţii pomi sădiţi pe marginea drumurilor. 
ca să ne dea aer sănătos şi umbră pe arşiţa de vară ! Ori lăsăm copiii să se 
dea huţa pe ei, ori facem beţe pentru apărat de cîini, ori restee la juguri, or 
cîte de toate ; iar pomii pe marginea drumurilor în ţara Românească nu s-or 
mai prinde" . 

În articolul "Politica" este satirizată "Liga poporului ," fracţiune de 
orientare averescană. Autorul notează : "A fost multă ţărănime de prin satele 
vecine. Oratorii au pomenit neîntrerupt numele generalului Averescu. Ţără
nimea se adunase însă ca să-1 vadă" ,  şi articolul se încheie cu o fină ironie 
care înglobează o mare doză de sarcasm la adresa trepăduşilor de atunci : 
"din discursuri (ţăranii, n.n.) au înţeles numai că dacă generalul ar lipsi din 
fruntea ligii, liga n-ar mai face două parale" . 

* * * 
S-ar cuveni ca în acest final de comunicare să formulez unele concluzii 

asupra activităţii publicistice a lui D. I .  Brezeanu, cerinţă necesară dar difi
cilă de realizat în dimensiunile unei comunicări, de aceea voi creiona unele 
aspecte fără a avea pretenţia unei concluzionări definitive. 

Dumitru 1 .  Brezeanu a fost un spirit novator, un om pasionat care şi-a 
dedicat întreaga sa viaţă ridicării satului românesc de altă dată. Că această 
emancipare el a văzut-o mai ales pe calea culturalizării ţărănimii şi nu pe 
calea revoluţiei sociale, explicaţia rezidă în faptul că acest cărturar a ales 
arma ce îi era la îndemînă, pledînd cu ardoare pentru şcolarizarea copiilor, 
lăudînd părinţii care-şi dau copiii la şcoală, pentru a nu-i lăsa "orbi cu ochi" 
(Teişanii nr. 1 sept. 1904, p. 2) , susţinînd cu pasiunea caracteristică suflete
lor mari înfiinţarea unor aşezăminte de cultură săteşti ca Atheneul rural 
şi biblioteca sătească . 
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Ca publicist, D. 1 .  Brezeanu a fost ;;i fondator şi autor al revistei şi gazete
lor iniţiate de el şi ceea ce te impresionează în mod deosebit este sinceritatea 
cu care pune la inimă problemele satului, în toată diversitatea lor şi consec
venţa cu care a căutat soluţia fiecărei probleme. Acest înaintemergător al 
unor idei ce se aplică azi sub soarele luminos al socialismului �i demnităţii 
umane, poate fi considerat un clarvăzător şi ca el - fără a-i scădea din merite 
- au fost mulţi slujitori ai şcolii şi exemplul lor este demn de urmat. 

Esenţialul, după părerea mea, în activitatea de publicist a venerabilu lui 
dascăl, nu-l reprezintă sacrificiul material, banii investiţi în realizarea publi
catiilor amintite, ci investitia cealaltă care nu are echivalent în aur, investi
ţi� de suflet, de inimă şi inteligenţă pe care el a făcut-o cu atîta dăruire. 
O asemenea pasiune si căldură trebuie să ne însufletească si pe noi cei elin 
generaţiile mai tinere. ' cu atît mai mult cu cît noi nu �ai ave'm azi de îndurat 
dispreţul ciocoiesc al bogătanilor, al logofeţilor şi arenclaşilor, cu atît mai 
mult cu cît problemdc de bază materiali le asigură cu atîta grijă partidul 
�i statul nostru ; cu atît mai mult cu cît satul de azi cooperati,·izat este cu 
mult evoluat din punct ele vedere economic �i cultural faţă de satul de ier i .  

Iată de ce omagiem sincer şi cu admiraţie activitatea rodnică ele şapte dece
nii a învăţătorului D. 1 .  Brezeanu şi prin el pc toţi acei ce-au dăruit elin sufle
tul lor o fărîmă de lumină acestui popor de oameni harnic i ,  cinstiţi şi talentaţi. 
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DATE NOI PRIVIND INDUSTRIA PETROLIERĂ 
DIN JUDEŢUL PRAHOVA ÎN JURUL ANULUI 1900 

:vr. IL\CH I E HT .  EL. NEG L' L E SCU 

Aşezat la răscruce de drumuri comerciale, judeţul Prahova cuprinde<�. 
în perioada de care ne ocupăm, regiunea dintre văile mănoase ale Teleajenului 
şi Prahovei. Principalele îndeletniciri ale locuitorilor erau agricultura, comer
tul si industria. ' 'Cercetările geologice efectuate de specialiştii români şi străini, dovedi
seră că bogăţia cea mai de preţ a judeţului este ţiţeiul sau, cum i s-a mai 
spus pentru valoarea deosebită pe care o are - aurul negru. 

Din statisticile vremii, incomplete din cauză că o bună parte din arhivă 
s-a distrus, constatăm că j ud. Prahova şi în deosebi meleagurile din împre
jurimile Cîmpinei şi Buştenarilor dădeau "o producţie de petrol de 15-20 
ori mai mare decît totalitatea celorlalte judeţe petrolifere din ţară . " 1 La 
sfîrşitul sec. al XIX-lea în industria petrolului are loc o intensificare a proce
sului de extracţie şi prelucrare, o creştere a interesului faţă de această bogă
ţie şi o pătrundere accelerată a capitalului străin . 

Legea minelor din 1895 dădea libertate particularilor interesaţi în exploa
tarea petrolului să-şi valorifice "pămînturile lor petrolifere" .  Dovadă este 
faptul că în jurul anului 1900 iau fiinţă tot mai multe "distilerii" de ţiţei, chiar 
în localităţile de unde se extrăgea acesta. Cele mai multe erau proprietatea 
celor ce se ocupau cu extracţia şi care uneori lucrau efectiv la prelucrarea 
ţiţeiului . 

În articolul de faţă vom prezenta, pe baza materialului documentar păs
trat în arhiva Camerei de Comerţ şi Industrie Ploieşti, situaţia numerică mai 
mult a principalelor "distilerii de petroliu", existente la sfîrşitul sec. al XIX
lea şi începutul celui de al XX-lea în Jud. Prahova. 2 

Vom începe cu fabricile de gaz existente în anul 1899 în corn. Păcureţi, 
centru de petrol, atestat documentar încă de pe vremea marilor voievozi .  
Aici funcţionau 5 fabrici de gaz ş i  anume : fabrica de gaz a lui Gh.  :\Iărgări
tescu, înfiinţată la 1878, ce producea 6500 decalitri petrol, fabrica de gaz a 

1 Arhivele Statului din Ploieşti, fond Camera de Comerţ şi Industrie, dos. 2, an. 1902, 
fila 39. 

2 În documentele de arhivă este folosit impropriu, după părerea noastră, termenul de 
, .fabrică de gaz", în sensul că acestea nu produceau numai gaz (denumirea specifică ,·re mii 
pentru petrol) ci şi alte derivate ale ţiţeiului. Cu toate acestea î l  vom folosi şi noi pentru a păs
tra cît mai mu:t originalitatea docUil1cr:telor. 
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lui Iancu Dumitrescu cu o producţie de 6000 decalitri petrol, fa�ri�a lui I .  
Georgescu, înfiinţată în 1881, ce dădea o producţie de 5000 decahtn petrol, 
fabrica de gaz a lui Ciocîrdel şi a lui Alexandru Mihai, care produceau 2600 
decalitri petrol şi respectiv 3500 3. 

Fiecare din aceste fabrici era dotată cu un cazan-două, cu capacitate 
de 1000-2000 kg. Deşi numărul lucrătorilor nu era prea mare, totuşi aceste 
fabrici au dat o producţie totală în valoare de circa 28000 lei. 

O fabrică mare de petrol era în cătunul Plopeni, din corn. Mălăeşti. Fa
brica, proprietatea lui Alexandru M. Ghiuţă, folosea un număr de 74 lucră
tori şi dădea o producţie de 1000-1200 vagoane de petrol. Produsele erau 
desfăcute pe piaţa internă şi externă. 4 

La Tătărani erau 3 fabrici de gaz care produceau 66500 kg petrol, 26500 
kg benzină, 12000 kg ulei mineral în valoare de 7350 lei. Produsele erau des
făcute în ţară şi peste hotare, în deosebi în Serbia şi Bulgaria. Lucrul era asi
gurat de 9 lucrători. 5 

Din totalul de 13 fabrici existente în cuprinsul plăşii Cîmp-Tîrgşor, 5 
erau de gaz. În afara celor 3 din corn. Tă tărani 6 , mai amintim pe cele două 
din Plo_ieştiori, care foloseau 95000 decalitri de ţiţei indigen şi 2850 decalitri 
de vitnol din import. 7 

Cele mai importante erau distileria de petrol a lui Samuel Kaner, înfiin
ţată în 1890, care folosea 120 000 kg ţiţei de la Poiana Vărbilău şi producea 
24 000 kg benzină, 69000 kg petrol lampant. 8 Acesta mai avea o fabrică 
de petrol şi la Bereasca de Sus, care producea circa 120 000 kg derivate. 9 

La fel de importantă era şi fabrica lui �loritz Vexler, care dădea o pro
ducţie de petrol, benzină, păcură groasă, de circa 170 000 kg. 10 

În corn. Măgurele funcţiona o fabrică de gaz "Speranţa" , înfiinţată la 
19 aug. 1900, care producea anual 25 000 decalitri petrol, în valoare de 6000 
lei. 11 

În corn. Şoimari funcţiona fabrica de petrol a lui V. N. Predescu, iar 
la Albeşti cea a lui Gh. Dumitru, care producea benzină, petrol, ulei-circa 
400.000 kg. 12 

La Podenii Vechi functiona fabrica lui N. Constantinescu, care folosea 
7000 kg. petrol. 13 

' 

Anul 1900 marchează începutul unei noi perioade de dezvoltare a indus
triei petrolului. Locul micilor fabrici este luat treptat de către societăţile 
anonime, iar unele fabrici mai mari îsi extind activitatea. Astfel distileria 
lui Nae Coconea din Băicoi, înfiinţată la 1 august 1884, prelucra în 1900 
peste 3000 hectolitri ţiţei, din care obţinea 800 hectolitri petrol, 600 hectolitri 
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3 Ibidem ,  dos. 3 / 1900, f. 3 1 1 ;  dos. 1 / 1 900, fila 1 93-194. 
4 I bidem. dos. 3 / 1 900, file 284 .  
5 1 <iem, f .  246. 
6 I bidem, dos. 3 / 1 899, fila 98-99. 
7 ldcm. 
8 I bidem, dos.  1 / 1 900, f i la 206-207 . 
9 Ibidem, dos. 2 / 1 90 1 ,  fila 90 ; 103.  
10 Idem . 
11 Ibidem, dos. 1 / 1 900, f. 193- 1 9 4 .  
12 I bidem, dos . 2 /1 90 1 ,  f. 355 ; 362. 
13 ldem, f. 246-347. 
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benzină, 100 hectolitri ulei şi 100 hectolitri reziduri . Pentru distilare folosea 
2 cazane încălzite cu păcură şi un rafinător pentru depuraţia derivatelor. 14 

În afara acestor distilerii mai existau la Băicoi încă 4 exploatări de ţîţei , 
aparţinînd societăţii Steaua Română, Cerna Vodă, Ambrose Congreve şi 
altele. 15 

Fabricile de la Matiţa-Păcureţi dădeau o producţie totală de 266256 kg 
produse petroliere. 16 

După ce la 3 mai 1900 Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi I ndus
trie Ploieşti a aprobat înfiinţarea societăţii anonime pe acţiuni "Societatea 
franco-română a petrolului" din Cîmpina, fondatori C. Colibăşeanu şi I .  Yil
laeraş, 17 la 23 mai s-a aprobat înfiinţarea societăţii "Primul conduct 
Plopeni-Buştenari" 1 8. 

Societatea anonimă pentru industria şi comerţul petrolului "Aurora" ,  
fondată în 1899 la Floreşti, prelucra 20 000 000 kg ţiţei de la Buştenari şi 
producea benzină, petrol, ulei şi diverse reziduri. Fabrica era dotată cu basculă 
automată, un laborator complet de chimie şi o instalaţie de rectificat ben
zină. 1 9  

Personalul era destul de mare pentru perioada respectivă şi de reţinut 
este faptul că pe lîngă cei 35 lucrători avea şi specialişti :  1 inginer de mine, 
1 doctor de chimie, 2 distilatori şi 3 mecanici. 20 

La Mălăeşti exploatarea petrolului se făcea sub patronajul Societăţii 
"Creditul Belgo-Român" care a preluat, printre altele, şi fabrica lui Fre
deric Bosel, înfiinţată în 1893. 

În anul 1900 fabrica producea benzină, petrol, uleiuri, în cantitate de 
30 000 tone, din care 1 200 tone se exportau. 

Ca utilaj avea cazane cilindrice încălzite cu ţiţei, iar depuraţia derivatelor 
se făcea cu acid sulfuric şi sodă. 

Numărul lucrătorilor acestei fabrici a crescut de la 45 în 1899 la 120 
în 1900, dintre care 15 erau străini. Lucrările de distilare erau conduse de 
personal calificat, 4 "stiintifici" si 4 "tehnici" .  21 

În corn. Scorteni 
'
func

'
tionau ' în 1903 - " 12 stabilimente industriale", 

care practicau industria e�tragerii ţiţeiului din puţuri petrolifere. 2� 
În oraşul Ploieşti principalele rafinării de petrol existente în jurul anului 

1900 erau a lui Gh. Sfetescu, situată în suburbia Sf. Sava, pe strada Bucu
reşti, înfiinţată încă din anul 1860, care producea 1 00 000 decalitri gaz în 
valoare de 60 000 lei ; rafinăria lui Mendel Predingher, înfiinţată în anu� 
1870, prelucra aproximativ 500 vagoane ţiţei şi producea 90 000 decalitn 
gaz în valoare de 54 000 lei . 23 Avea un număr de 30 lucrători24, Rafinăria 

1 46 

14 Idem. f. 334 ; 337. 
15 Ibidem, dos. 1 / 1 900, f. 190-19 1 .  
16 Ibidem, dos. 2 / 190 1 ,  fila 333 ; 338. 
17 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 80 
18 Idem, f. 89. 
19 Idem, f. 1 90- 1 9 1 .  
20 Idem. 
26 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 193-194. 
22 Idem, dos. 7 / 1903, f. 229. 
23 Ibidem, dos. 3 / 1 900, f. 268 ; 269, dos. 1 / 1900, f. 27 1 ; 272 . . 

24 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 271 ; 272. 
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Vedere generală a schelei Buştenari 

lui �I . }litrany, înfiinţată în anul 1875 la bariera Rîfov, prelucra 250 va
goane de ţiţei �i producea benzină, petrol şi uleiuri, din care s-au exportat 
aproximativ 90-100 vagoane, Folosea 16 lucrători. 25 

Producţia de petrol brut pe perioada 1900-1902 în judeţ a fost de 487 075 
kg 26, judeţul Prahova avînd producţia cea mai mare pe întreaga ţară. 2 7 Cu 
toate că în anul 1902 producţia a fost de şapte ori mai mare ca în 1893 şi cu 
15% şi mai mare decît 1901  2 8, industria petrolieră a înregistrat o criză eco
nomică puternică manifestată prin scăderea preţului, stocarea produselor şi 
devalorizarea materiei prime, 

Fenomenul a fost general. Cauzele sînt multiple. :\lai întîi amintim că 
exploatarea intensivă de după 1895 a dus la creşterea producţiei de petrol. 
Producătorii români s-au găsit dintr-odată în faţa unei mari cantităţi de 
materii prime, fără a avea rezervoarele necesare depozitării ; apoi, mij loacele 
de transport - conducte şi cisterne - erau insuficiente. La toate acestea se 
adaugă lipsa completă a organizaţiilor comerciale şi a convenţiilor comer
ciale pentru export. 

De reţinut este faptul că în 1902 România nu avea o piaţă sigură de 
export, aceasta şi din cauza concurenţei ţărilor mari producătoare de petrol : 
Rusia, S.U.A.,  Austria şi altele. 

Privită în ansamblu, industria petrolieră prahoveană cunoaşte o dezvol
tare intensă mai ales după anul 1902, cînd ţiţeiul este folosit nu numai la 
iluminat ci şi în industria mecanică , de armament şi ca combustibil la loco
motive şi vapoare. 

25 idem. 
28 Ibidem, dos. 2 / 1 902, f. 4 1  
2 7  Idem, fila 38 
2s l dcm, fila 36 
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benzină, 100 hectolitri ulei şi 100 hectolitri reziduri. Pentru distilare folosea 
2 cazane încălzite cu păcură şi un rafină tor pentru depuraţia derivatelor. 14 

În afara acestor distilerii mai existau la Băicoi încă 4 exploatări de ţiţei, 
aparţinînd societăţii Steaua Română, Cerna Vodă, Ambrose Congreve �i 
altele. 15 

Fabricile de la Matiţa-Păcureţi dădeau o producţie totală de 266256 kg 
produse petroliere. 16 

După ce la 3 mai 1900 Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi I ndus
trie Ploieşti a aprobat înfiinţarea societăţii anonime pe acţiuni . ,Societatea 
franco-română a petrolului" din Cîmpina, fondatori C. Colibăşeanu şi 1 .  Yil
laeraş, 1 7 la 23 mai s-a aprobat înfiinţarea societă ţii .,Primul conduct 
Plopeni-Buştenari" 1 8. 

Societatea anonimă pentru industria şi comerţul petrolului .,Aurora", 
fondată în 1899 la Floreşti, prelucra 20 000 000 kg ţiţei de la Bu�tenari şi 
producea benzină, petrol, ulei şi diverse reziduri. Fabrica era dotată cu basculă 
automată, un laborator complet de chimie şi o instalaţie de rectificat ben
zină. 1 9 

Personalul era destul de mare pentru perioada respectivă şi de reţinut 
este faptul că pe lîngă cei 35 lucrători avea şi specialişti : 1 inginer de mine, 
1 doctor de chimie, 2 distilatori şi 3 mecanici. 20 

La Mălăeşti exploatarea petrolului se făcea sub patronajul Societăţii 
.,Creditul Belgo-Român" care a preluat, printre altele, şi fabrica lui Fre
deric Bosel, înfiintată în 1893. 

În anul 1900' fabrica producea benzină, petrol, uleiuri, în cantitate de 
30 000 tone, elin care 1 200 tone se exportau. 

Ca utilaj avea cazane cilindrice încălzite cu ţiţei, iar depuraţia derivatelor 
se făcea cu acid sulfuric şi sodă. 

Numărul lucrătorilor acestei fabrici a crescut de la 45 în 1899 la 120 
în 1900, dintre care 15  erau străini. Lucrările de distilare erau conduse de 
personal calificat, 4 . . ştiinţifici" şi 4 .. tehnici" . 21 

În corn. Scorteni functionau în 1903 - ., 12  stabilimente industriale" ,  
care practicau industria e�tragerii ţiţeiului din puţuri petrolifere.22 

În oraşul Ploieşti principalele rafinării de petrol existente în jurul anului 
1900 erau a lui Gh. Sfetescu, situată în suburbia Sf. Sava, pe strada Bucu
reşti, înfiinţată încă din anul 1860, care producea 100 000 decalitri gaz în 
valoare de 60 000 lei ; rafinăria lui Mendel Predingher, înfiinţată în anul 
1870, prelucra aproximativ 500 vagoane ţiţei şi producea 90 000 decalitri 
gaz în valoare de 54 000 lei. 23 Avea un număr de 30 lucrători24 ,  Rafinăria 

1 46 

u ldem, f. 334 ; 337. 
15 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 190-19 1 .  
16 Ibidem, dos. 2 / 190 1 ,  fila 333 ; 338. 
•7 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 80 18 Idcm, f. 89. 
19 ldcm, f.  190-191 . 
20 Idem. 
26 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 193-194. 
22 ldem, dos. 7 / 1903, f. 229. 
23 Ibidem, dos. 3 / 1900, f. 268 ; 269, dos. 1 / 1900, f.  27 1 ; 272 . . 
24 Ibidem, dos. 1 / 1900, f. 27 1 ;  272. 
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Vedere generală a schelei Buştenari 

lui i\1 .  Jlitrany, înfiinţată în anul 1875 la bariera Rîfov, prelucra 250 va
goane de ţîţei �i producea benzină , petrol �i uleiuri, din care s-au exportat 
aproximativ 90-100 vagoane. Folosea 16 lucrători. 25 

Producţia de petrol brut pe perioada 1900-1902 în judeţ a fost de 487 075 
kg 26, judeţul Prahova avînd producţia cea mai mare pe întreaga ţară . 27 Cu 
toate că în anul 1902 producţia a fost de şapte ori mai mare ca în 1893 şi cu 
15% �i mai mare decît 1901  2 8, industria petrolieră a înregistrat o criză eco
nomică puternică manifestată prin scăderea preţului, stocarea produselor şi 
devalorizarea materiei prime, 

Fenomenul a fost general. Cauzele sînt multiple . .Mai întîi amintim că 
exploatarea intensivă de după 1895 a dus la creşterea producţiei de petrol. 
Producătorii români s-au găsit dintr-odată în faţa unei mari cantităţi de 
materii prime, fără a avea rezervoarele necesare depozitării ; apoi, mij loacele 
de transport - conducte şi cisterne - erau insuficiente. La toate acestea se 
adaugă lipsa completă a organizaţiilor comerciale şi a convenţiilor comer
ciale pentru export. 

De reţinut este faptul că în 1902 România nu avea o piaţă sigură de 
export, aceasta şi din cauza concurenţei ţărilor mari producătoare de petrol : 
Rusia, S.U.A.,  Austria şi altele. 

Privită în ansamblu, industria petrolieră prahoveană cunoaşte o dezvol
tare intensă mai ales după anul 1902, cînd ţiţeiul este folosit nu numai la 
iluminat ci şi în industria mecanică, de armament şi ca combustibil la loco
motive şi vapoare. 

2" idem.  
2 8  Ibidem, dos. 2 ( 1902, f. 41  
21 Idem, fila 38 
28 Idcm, fila 36 

1 47 
www.cimec.ro



În anii următori producţia va creşte. Locul celor 29 fabrici din judeţ 
va fi luat de societăţi petrolifere puternice, ca Astra Română, Vega, Steaua 
Română, Româna-Americana, etc . ,  care vor rezista concurenţei capitaliste. 

Fabricile de gaz existente în mediul rural nu întruneau calităţile celor 
din mediul urban ; ele nu făceau o prelucrare tehnică supe�;ioară, principalul 
lor scop fiind extracţia ţiţeiului şi distilarea lui pentru obţinerea petrolului . 

Lucrătorii se deosebeau şi ci de cei de la oraş prin îndeletnicirile lor mul
tiple. Cu toate acestea considerăm că atît ei cît şi aceste "fabrici rurale" 
şi-au adus o contribuţie însemnată la dezvoltarea industriei petroliere. 
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ASPECTE ALE SOLIDARITĂŢII PETROLIŞTILOR PRAHOVENI 
CU LUPTELE MUNCITORIMII DIN ANUL 1929 

ŞI ACŢIUNI PREMERGĂTOARE LU�TELOR DIN 
FEBRUARIE 1933. 

MIHAI APOSTOL 

Criza economică dintre anii 1929-1933 a luat forme deosebit de ascutite 
in ţara noastră, datorită unor .,factori de ordin intern şi extern, printre c�re 
acela că în economia noastră predomina o agricultură înapoiată, cu puternice 
rămăşiţe feudale. La aceasta se adaugă creşterea datoriilor externe ale ţării, 
acapararea unor întreprinderi importante de către capitalul străin, scăderea 
catastrofală a preţurilor produselor destinate exportului, concomitent cu 
menţinerea la un nivel ridicat a preţurilor produselor importate. În ţara 
noastră criza a dus la scăderea producţiei în toate ramurile industriei, 
cu excepţia industriei petroliere, care se găsea în mîna monopolurilor străine, 
unde producţia a crescut" . 1 

Criza în care se zbătea capitalismul român, împletită cu politica claselor 
stăpînitoare, a dus implicit la intensificarea exploatării, . . .  " la completa 
sărăcire a tuturor păturilor producătoare şi la despuierea lor de toate drepturile 
şi libertăţile cetăţeneşti."  2 

Guvernul national - tărănist care a venit la conducerea tării în noiem
brie 1928, reprez�ntînd int�resele unei părţi a burgheziei cond�se de un grup 
al capitalului financiar în unire cu capitaliştii din agricultură, a patronat 
politica de asuprire şi exploatare crîncenă a maselor populare . ., . . .  Presa bur
gheză a mărturisit că teama de masele ţărăneşti . . .  a grăbit aducerea guvernu
lui naţional - ţărănist" 3• 

Continuînd politica de promovare a intereselor burgheziei şi moşierimii, 
guvernul a dus o activitate potrivnică maselor populare şi conducătorului 
consecvent al acestora : Partidul Comunist Român. Burghezia a înţeles prea 
bine caracterul hotărît al perioadei respective şi de aceea şi-a mobilizat toate 
forţele de care dispunea împotriva clasei muncitoare. .,Cum este şi firesc, 

1 Nicolae Ceauşescu,  Partidul Comunist Român - continuator al luptei revoluţionare 
şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România, 
Ed. politică, 1966, Buc. p. 33-34. 

2 Front unic al maselor, in Viaţa Muncitoare. an, V. nr. 8 din 19 februarie 1928 
3 !mpotriva Partidului Comunist - Pentru Partidul Comunist, in Înainte, an. IV. 

nr. 3 din 20 ianuarie 1929. 
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campania antimuncitorească a burgheziei se concentrează împotriva Par
tidului Comunist . . .  " 4 

În  perioada aceasta de frămîntări continue şi de organizare revoluţionară 
a maselor muncitoare are loc la Timişoara, Congresul Sindicatelor Unitare. 
la care iau parte şi delegaţi ai petroliştilor prahoveni. Guvernul, care nu vedea 
cu ochi buni manifestările de solidaritate şi de hotărîre la luptă ale congre
siştilor, dispune dizolvarea Sindicatelor Unitare după ce, cu ajutorul armatei, 
reuşise să aresteze pe delegaţii veniţi la congres. 

Mizeria mereu crescîndă a maselor populare, ca şi măsurile de reprimare 
îndreptate împotriva mişcării muncitoreşti, nu fac altceva decît să ascută 
şi mai mult lupta revoluţionară. În  centrele muncitoreşti izbucnesc o serie de 
acţiuni îndreptate împotriva încercărilor burgheziei de a arunca tot greul 
în spatele celor ce muncesc. Printre aceste acţiuni se numără şi marea grevă 
a minerilor de la Lupeni, înăbuşită în sînge din ordinul guvernului. 

Sălbatecul masacru de la Lupeni, ca şi măsurile samavolnice îndreptate 
împotriva libertăţii de organizare a Sindicatelor Unitare, au avut un puternic 
ecou printre muncitori, contribuind la îndîrjirea spiritului revoluţionar de luptă, 
deja în fierbere. Din iniţiativa Partidului Comunist se organizează acţiuni 
de solidaritate cu lupta muncitorilor de la Lupeni, la care guvernul ia o serie 
de măsuri care dovedesc cu prisosinţă panica ce cuprinsese clasele stă
pînitoare. 

Pe linia manifestărilor de solidaritate, într-un ziar prahovean apare un 
articol în care se comentează masacrul de la Lupeni şi în care se subliniază 
cauzele care au determinat greva : . . .  "Societatea aceasta care dispune de soarta 
a mii de muncitori, soboli care găuresc pămîntul ca să îmbogăţească acţio
narii, nu s-a gîndit niciodată la amarele consecinţe la care se poate aştep
ta, în urma purtării ei incalificabile faţă de robii prin munca cărora se 
susţine. 

Cîte lipsesc şi cîte mocnesc în Valea Jiului ! Adeseori pătrundea şi pînă 
la noi ecoul nemulţumirilor muncitoreşti de acolo, protestările şi rugile lor, 
pentru a obţine ceea ce ar trebui să vină de la sine . 

. . .  Contra mizeriei se ridicaseră muncitorii din Lupeni. Doreau să fie 
ascultaţi, să fie înţeleşi" 5• 

Şi după ce demască cele petrecute la Lupeni, articolul se referă în conti
nuare la . . .  "muncitorii din judeţul nostru", împotriva cărora societăţile pe
troliere duc "o politică de provocaţiune. Condiţiuni de muncă insuportabile 
şi salarizare imposibilă. 

Să gîndească însă că o repetare a Lupenilor la noi ar ii fatală pentru 
unele (societăţi - n.a.) din ele" 6• 

Prahova, fiind prin excelenţă o regiune muncitorească, era privită cu o 
deosebită atenţie. De aceea atît guvernul cît şi oficialităţile locale considerau 
că trebuie să ia cele mai drastice măsuri pentru preîntîmpinarea vreunei 
răzvrătiri din partea muncitorilor petrolişti. Aşa se explică telegrama cifrată 
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4 Ibidem. 
5 A la Lupeni, în A cţiunea Prahovei, an . I, nr. 17 din 16. dec. 1929. 
6 Ibidem. 
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nr. 52 178/ 1929 a ministrului de interne Al. Vaida-Voievod către Biroul I I  
informaţii din Divizia a XIII-a Ploieşti, î n  care s e  spune : 

"Comitetul executiv al Partidului Comunist a hotărît ca în ziua de 29 
august 1929, data j udecării procesului comuniştilor la Timişoara, să se orga
nizeze greve în toate fabricile şi întreprinderile, urmate de manifestaţiuni de 
stradă . 

Comunicîndu-vă cele ce preced, vă rugăm a vă informa precis din timp 
asupra situaţiei în localitate şi în caz de nevoie să se aplice măsurile de asigurarea 
ordinei prevăzute în ordinul nostru nr. 47 300 cifrat din 23 iulie 1929." 7 

Teama care cuprinsese întreaga clasă stăpînitoare se oglindeşte în propor
ţiile măsurilor ce se iau de urgenţă prin mobilizarea tuturor unităţilor existente 
în oraşul Ploieşti (Regimentele 7 şi 32 infanterie, 6 călăraşi, 19 obuziere, 
Şcoala militară ofiţeri de rezervă, Legiunea jandarmi Prahova, Compania 
2 C.F.R. ,  afară de Chestura Poliţiei şi Divizia a XIII-a, care coordonau miş
carea trupelor) , echipamentul de război prevăzut soldaţilor, cum şi patrulele 
organizate pentru ronduri de noapte prin oraş. 8 

Măsurile luate de autorităţile de reazim ale regimului burghez erau 
menite să bage spaima în muncitorimea prahoveană. Dar în loc să se înspăi
mînte de aceste măsuri, într-adevăr temerare, petroliştii prahoveni îşi string 
rîndurile în jurul partidului, iar numărul acţiunilor lor creşte necontenit. 

Astfel, "în urma unei lupte dîrze de aproape şase luni de zile, în care timp 
muncitorii au avut de întîmpinat tot felul de greutăţi din partea direcţiunii, 
ca : intimidări, provocări, persecuţii şi concedieri arbitrare", se încheie "primul 
contract colectiv" dintre muncitori si societatea "Steaua Română" din 
Cîmpina. 9 

' 

Broşura editată de Sindicatul muncitorilor din petrol - Cîmpina, cu 
acest prilej , sublinia faptul că muncitorimea trebuie "să tragă toate învăţă
mintele şi să înţeleagă că numai prin forţă organizată se poate cuceri ceva. 
Lupta nu s-a terminat şi nu se termină aci. Ce nu s-a putut obţine astăzi 
va trebui să cucerim mîine ; pentru aceasta este nevoie de o temeinică or
ganizare : toţi muncitorii să se grupeze . . .  , să se înscrie şi mai ales să rămîie 
statornici în mişcare pentru a asigura respectarea celor cîştigate şi a pregăti 
ac ţi unea şi lupta . . . " 1 0 

Trecînd peste cruzimile aplicate de poliţia şi siguranţa burgheză, mun
citorimea se întruneşte, protestează şi manifestează împotriva regimului de 
asuprire şi exploatare, demascîndu-1. Într-un manifest lansat de secţia Prahova 
a Partidului şi Uniunii Tineretului Comunist, care începea prin mărturisirea 
deschisă de solidarizare a petroliştilor prahoveni cu luptele muncitorimii 
din anul 1929, se arată că "teroarea . . .  în Valea Prahovei bîntuie din plin ; în 
fiecare zi sînt zeci de arestări . . .  Guvernul. . .  autorul măcelului din Lupeni 
şi Timişoara continuă munca sîngeroasă a lui contra mişcării revoluţionare. u 

7 Arh. St.  Ploieşti, Pref. jud . Prahova. dos. 175(1929. 
8 Ibidem ; vezi raportul nr. 1 48 4  din 27 aug. 1929 al Diviziei a XIII-a către Pref. jud_ 

Prahova. 
9 Convenţia colectivă de muncă, încheiată pe ziua de 30 oct. 1929 între muncitori şi socie

tatea . , Steaua Homână" din Cîmpina, Tip. şi Iegătoria de cărţi 1. Ştefănescu Cîmpina. 
10 Ibidem. 
11 Arh. St. Ploieşti, Trib. jud . Prahova, Cab. 1. instr. dos . 54(1930. 
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Dar cu toate aceste greutăţi provocate de autorităţile burgheze, continuă 
documentul de partid, "la unele întreprinderi siguranţa şi poliţia s-au lovit 
de rezistenţa dirză a muncitorilor - care au apărat pe conducătorii lor'' , 
manifestînd pentru continuarea luptei . 

Aşa, bunăoară muncitorii de la Orion-Maşini au pornit pe străzile oraşului 
Ploiesti, în ziua de l februarie 1930, cîntînd "Internationala" : 

.:Lupta eroică a muncitorilor de la Orion-Maşini, c�re au ştiut să creeze 
un zid de apărare în jurul conducătorilor respingînd pe agenţii siguranţei �i 
au demonstrat pînă la centrul oraşului trebuie si fie un exemplu pentru toată 
muncitorimea din Valea Prahovei" .  12 

Scoţînd în relief faptul că dupl ani de zile de teroare, acestea sînt primele 
demonstraţii de amploare ale muncitorimii revoluţionare din Prahova, mani
festul lansează un apel de chemare la luptă dirză : 

"Partidul Comunist din Prahova vă cheamă la acţiuni hotărîte . . . .  Lupta 
revoluţionară trebuie si Îie şi mai hotărîtă ; în loc de :;ute, mii de muncito-ri 
şi ţărani trebuie să fie atrase în luptele deschise sub conducerea Partidului 
Comunist" .  13 

Demonstraţiile de protest se ţin lanţ. :\Iuncitorii se organizează sub in
drumarea partidului. Se creează comitete pe fabrică pentru conducerea 
marilor lupte ce se apropie, se formează gărzi de autoapărare. Muncitorii 
se grupează în jurul organizaţiilor revoluţionare a căror activitate este condusă 
de către partid. Grevele se înteţesc, acţiunile de nemulţumire cresc în amploare. 
Muncitorii intreprind manifestaţii de solidarizare cu greviştii, ceea ce deter
mină oficialitătile locale să ia continuu măsuri de înăbusire a răbufnirilor 
revoluţionare. Armata e folosită pentru cele mai mici miŞcări, uneori chiar 
numai pentru bănuieli care nu se adeveresc, fapt care determină Garnizoana 
Ploieşti ca prin adresa nr. 29 din 15 februarie 1930 să facă cunoscut Prefec
turii judeţului Prahova că "autorităţile civile nu pot face cereri de trupe 
decît pentru reprimarea dezordinelor reale . . .  " 14 

Că valul revoluţionar este în creştere, o dovedeşte şi ordinul dat de Di
vizia XIII-a către corpurile de trupă din Garnizoana Ploieşti, ca urmare 
a adresei nr. 503 /1930 a Chesturii Poliţiei Municipiului Ploieşti. În ordinul 
menţionat, comunicat şi Prefecturii judeţului cu nr. 616 din 30 iulie 1930, 
se arată măsurile ce urmau să se ia pentru ca trupa să fie "gata a interveni 
la timp la cererea Chesturii şi ordinul Diviziei." 15 

Dar cu toate măsurile de precauţie luate de burghezie, cu toată teroarea 
dezlănţuită de către poliţie şi siguranţă, nu s-a putut împiedica lupta hotă
rîtă pe care o ducea muncitorimea revoluţionară condusă de partid. Astfel, 
în ziua de 2 martie 1931  şomerii din Telega au izgonit gardienii de la sondele 
nr. 435 şi 445 ale societăţii" Concordia", ocupîndu-le 16• In acelaşi timp, Biroul 
siguranţei din Ploieşti, cu nr. 393, din 18 mai 193 1 ,  raporta prefectului de 
Prahova noi acţiuni revoluţionare : 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
u Arh. St. Ploieşti, Prcf. jud. Prahova, dos. 60 /1930. 
15 Ibidem. 
18 Idem, dos. 59 /1931 ; Rt�portul Secţiei jandarmi Poiana Cimpina cu nr. 99 din 4 martie 

193 1 ,  adresat Legiunii de jandarmi rurali Prahova. 
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"Avem onoare a vă înainta copie după "Chemarea şi programul comisi
unii centrale pentru convocarea congresului de front unic al muncitorilor 
de la oraşe si sate, către toti muncitorii si muncitoarele din fabrici, mineri, 
ceferişti, for�stiere, sonde, u�ine, ateliere Şi de pe ogoare" ,  t ransmisă de cen
trul comunist organizaţiei locale." 1 7  

De pretutindeni vin veşti alarmante. Legiunea de Jandarmi Rurali 
Prahova, într-o, clare se seamă cu privire la starea de spirit a populaţiei, men
ţionează la 26 aprilie 193 1 ,  că muncitorii de la exploatarea silvică a Băncii 
Generale a Ţării Româneşti sînt agitaţi şi ameninţă că vor intra în pădure 
de unde vor lua material în locul sumelor ce au de primit. 1 8 

Postul de jandarmi Buştcnari raportează cu nr. 899/193 1  Legiunii de 
Jandarmi că cei 50 de lucrători ai societăţii "Victoria" din Buştenari au 
declarat elin nou grevă pentru motivul că nu li s-au achitat salariile de patru 
luni. 1 9  

.Muncitorii de l a  soc. I . R.D.P. ,  de asemenea, nemulţumiţi că n-au pri
mit salariile pe lunile din urmă, se hotărăsc să declare grevă. După cum încu
noştiinţează Legiunea de Jandarmi pe prefect cu raportul nr. 5677 din 12 
iulie 1931 ,  "societatea, în prezent, lucrează la statele pe luna iulie, reducînd 
salariile cu 20% . Lucrătorii sînt agitaţi elin această cauză şi au hotărît . . .  să 
declare grevă ."  Grevă declară şi muncitorii soc. "Guess" din Moreni, cărora 
nu li s-au mai achitat salariile de 10 luni de zile. 21 La soc. "Româno-America
na-Teleajen, muncitorii sînt concediaţi în masă, iar cei rămaşi la lucru muncesc 
în două serii ( 1  /2 săptămînă la lucru şi l /2 săptămînă fără lucru) . din care 
cauză nemulţumirile cresc, iar muncitorii încep să se agite, menţionează Pos
tul ele jandarmi special "Româno-Americana"-Teleajen, în raportul nr. 
146/ 1931 ,  înaintat Legiunii de Janclarmi.22 

Dar pe măsură ce acţiunile revoluţionare se înteţesc şi măsurile teroriste 
cresc. Aşa, în ziua ele 5 noiembrie 1931 ,  jandarmii violează sediul Sindicatului 
muncitorilor sticlari din Azuga, confiscîncl "registrele şi toată arhiva sindi
catului" .  13 În acelaşi timp arestările continuă, iar Ministerul de interne cu 
ordinul telegrafic cifrat nr. 40275 / 1931 dispune "reţinerea comuni�tilor ares
taţi . . .  , fotografierea şi identificarea lor. " 24 

Brutalităţile autorităţilor burgheze nu-i intimidează însă pe muncitori. 
Strîns uniţi sub conducerea Partidului Comunist, ei continuă lupta sporin
du-şi mereu avîntul revoluţionar. Valul mişcărilor revoluţionare e în continuă 
creştere, acţiunile sînt din ce în ce mai închegate şi mai mari. Nemulţumirile 
cresc văzînd cu ochii. Partidul duce o muncă susţinută ele atragere a noi 
cadre. Avîntul revoluţionar e în plină ascensiune. Toate manifestaţiile de 
protest, toate demonstraţiile de nemulţumire, toate acţiunile îndreptate 

17 ldem, dos. 76 /1931 ,  voi. I I .  
1 8  ldem. dos. 59 /193 1 .  
18 Ibidem. 
20 Idem, dos. 76/1931 ,  voi. I I I .  
21 Idem, voi. V .  Raportul Legiunii d e  Jandarmi Prahova nr. 1 1048 din 4 dec. 193 1 ,  către 

Parchetul Tribunalului Prahova. 
22 Idem, voi. I l .  
23 Idem. v o i .  V. 
:u Idem, dos. 59 /193 1 .  
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împotriva regimului de cxploatare �i jaf al guvernanţilor sînt canalizate, cu 
ajutorul partidului, î ntr-un singur �uvoi unitar şi puternic, care-şi în
dreaptă paşii vertiginos spre măreţele lupte din februarie 1933. "Largul ca
racter de masă al acestor acţiuni, la care participă mii şi mii de oameni ai 
muncii, formele deosebit de ascuţite ale luptelor, care au culminat cu ocu
parea centrului oraşului Ploieşti de către mase, au demonstrat inalta com
bativitate a acestui detaşament al proletariatului român." 25 

25 Nicolae Ceauşescu ,  op. cit . ,  p. 38 
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O LUCRARE DRAMATICĂ NECUNOSCUTĂ DESPRE 1907 
A. ::\1 lHAl 

Cu mulţi ani în urmă, apărea în paginile revistei "Teatrul",  cu prilejul 
împlinirii unei jumătăţi de veac de la izbucnirea răscoalelor ţărăneşti din 1907, 
un articol al lui Eugen Luca, în care autorul îşi propunea să cerceteze "mai 
îndeaproape dramaturgia noastră, oglindind viaţa ţărănimii din trecut" 1 .  
Fără a căuta să infirmăm concluziile trase atunci de cercetător, vom încerca 
să aducem o modestă completare menită să rectifice afirmaţia după care "nu 
cunoaştem decit o singură piesă valabilă, inspirată din răscoalele anului 1907 : 
Lupii de C. I .  Vissarion" 2 

Cercetînd bibliotecile din Ploieşti, am găsit o broşură tipărită (fără a 
avea anul apariţiei) , în editura "Universităţii populare socialiste" din Cîrn
pina şi intitulată simplu, dar în acelaşi timp categoric : "Călăii".  Autorul 
"scenei de la 1907", cum singur îşi intitulează piesa într-un act, este I .  Neagu
Negulescu, editorul revistei socialiste "Sociala", scoasă în 1898 la Meteleu
Buzău, adept al ideilor propagate de P. Muşoiu şi P. Zosîn 3• 

" Scena" respectivă, prin orientarea sa sănătoasă, vine să se alăture "Lu
pilor" lui Vissarion, iar prin soluţia dată să o depăşească, chiar dacă nu poate 
avea aceleaşi pretenţii artistice. 

"Scena" are loc într-o cîrciumă unde doi săteni au venit să se cinstească. 
Moise, ostaşul demobilizat, întors în sat, povesteşte lui Cănuţă ororile văzute 
în timpul cînd, ca soldat, a participat la reprimarea răscoalei : "Ne ieşeau îna
inte oamenii, cu mîinile goale, cu piepturile desfăcute, cădeau în genunchi 
şi ne strigau : Fraţilor nu ne împuşcaţi căci vrem dreptate, ci nu moarte" .  

"Glasul lor ne-nfiora, dar să ne ia dracu că ne zăpăcea goarna de alarmă 
şi n-apucam să auzim bine porunca din spate a ofiţerului : "daţi foc", că tră
gacele cădeau şi vai de sufletele noastre. Ne trezeam în vaetul celor împuşcaţi 
�i-n vijelia de ţipete a celor ce-şi luau lumea-n cap, fugind pe cîmp" 4 •  

Moise dezvăluie mijloacele abrutizante de care se foloseau comandanţii, 
pentru a transforma ostaşii în fiare sălbatice : "Poate că n-am fi fost soldaţi 
aşa de ticăloşi, dacă de cum intram în sat, nu ne abăteau ofiţerii mai întîi, să 

1 Eugen Luca, .,Mărturiile unei lupte de veacuri" în Teatrul ,  an li ,  nr. 3, martie 
1957, p. 5- 1 1 . 

2 Ibidem, p. 8 
3 Presa muncitorească şi socialistă din România, voi . 1. 1865-1900, partea a II-a ( 1890-

1900), Ed. politică, nuc .  1964, p. 654. 
1 I. Neagu-Ncgulescu, .,Călă.ii", ed. Universităţii populare socialiste", Cîmpina, f.a. 

p. 5.  
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ne tămîie pc la cîrciumi. Ziceau că ne cinstesc ţinerea jurămîntului. Şi apoi, 
ştii, las-tu pe militarul îndîrjit de foame şi oboseală şi cînd îl mai scoate şi 
băutura din sărite" 5. 

Demobilizatul pare că a înţeles în sfîrşit substratul manevrelor de reprimare 
ale stăpînirii : .. Fost -am un el tele lor, turnate şi fă uri te după cala podul cazărmii . . .  
Dar, nu-i nimic, fii pe pace, toate sînt la  o vreme" . . .  6 El povesteşte săteanului 
Cănuţă că au fost şi ostaşi care n-au vrut să asculte de comandanţi : "un ser
gent major, c-o întreagă companie, n-ar fi vrut să tragă şi c-ar fi dat mina 
cu răzvrătiţii" , sau cazul sergentului Oprea Gheorghe, care a preferat închisoarea 
decît să ucidă pc răsculaţi, sau sinuciderea sergentului Sireteanu care n-a 
voit în ruptul capului să devină călăul fraţilor săi răzvrătiţi pentru dreptate . . .  
"m-aţi osîndit să fiu călăul unor bătrîni nevinovaţi. Dar n u  mai pot . Am făcut 
destule blestemăţii, din porunca d-tră ; de astă dată nu mai pot. Acum vă 
rog, primeşte jertfa sîngelui meu şi daţi iertare bătrînilor, căci sînt nevinovaţi". 7 

Finalul piesei "Călăii", scoate în relief faptul că Moise a fost şi el unul 
·din executanţii ordinelor primite şi a îndeplinit crime odioase orbeşte. 
Lucrul acesta iscă indignarea lui Cănuţă şi a sătenilor din cîrciumă şi cor
tina cade după povaţa pe care o dă săteanul băiatului de prăvălie : "Copile, 
ia aminte, ca la vremea ta, să nu cazi şi tu în ispita ruşinii, în care s-a tăvălit 
ticălosul acesta" s. 

Nu ştim dacă "scena de la 1907" a văzut vreodată lumina rampei, dar 
înclinăm să credem că nu. Burghezia avea tot interesul să treacă sub tăcere 
o asemenea piesă care demasca cu mult curaj asasinatele săvîrşite în 1907, 
începînd cu titlul şi sfîrşind cu ultimul cuvînt rostit de personaje. Moştenirea 
noastră culturală însă este datoare să scoată această piesă din tăcerea su b 
-care a fost ascunsă şi să-i redea locul cuvenit în istoria dramaturgiei noastre. 

6 Ibidem, p. 6-7 
• Ibidem, p. 8 
7 Ibidem, p. 14 
s Ibidem, p. 15 
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GENERALUL TEODOR TĂUTU 
VICTOR ADAM 

La 15  iunie 1937, locuitorii oraşului Ploieşti conduceau pe ultimul său. 
drum pe eroul luptelor de la Cerna, generalul Teodor Tăutu, cel care, cu un 
grup de luptători, a oprit înaintarea duşmanului timp de aproape două săptă
mîni, dînd posibilitate trupelor române să se retragă în ordine, spre frontul Mol
dovei, în toamna anulm 1916. 

Urmaş demn al marilor Tă uţi, slujitori de credinţă ai Moldovei lui Ştefan 
cel Mare, Teodor Tăutu s-a născut la 15 ianuarie 1868 în plasa Copou, jude
tul Iasi. ' 

T�tăl său,  Teodor Tăutu, a ocupat mai multe funcţii la primăria oraşu
lui l aşi, printre care şi cea de primar în perioada anilor 1866- 1868. Mama sa,. 
Aglaia Tăutu, (fostă Botez) era dintr-o familie originară din Fălticeni. 

După terminarea şcolii primare şi a Liceului militar în laşi, Teodor 
Tăutu urmează cursurile Şcolii de Ofiţeri de infanterie din Bucureşti, pe 
care le absoh·ă cu gradul de sublocotenent . 

Dînd dovadă de o bună pregătire militară, urcă destul de repede treptele 
ierarhiei militare, astfel că în anul 1907 îl găsim cu gradul de căpitan în Bata
lionul 9 vînători de munte din Ploieşti, în funcţia de comandant al companiei 
a II-a. În anul 1908, batalionul fiind desfiinţat , este mutat la Regimentul 
7 Prahova (comandantul batalionului 3) unde în decurs de 5 ani este avansat, 
pentru merite deosebite, la gradul de maior şi apoi de locotenent-colonel. 
În anul 1913 primeşte comanda Regiment ului 3 vînători din Ploie�ti, funcţie 
pe care o îndeplineşte pînă în luna iunie a anului 1916. 

În această perioadă Teodor Tăutu se remarcă prin priceperea şi tena
citatea S3. de bun comandant, fapt ce-i atrage aprecierea şefilor şi dragostea 
subordonatilor. 

Îl in�ep�1tnl anului 1916, Regimentul 3 vînători ele sub comanda sa 
primc� tc ordinul ele deplasare la Cîmpina pentru acoperirea frontierei . 

După 4 luni de staţionare aici regi mentul se dislocă pe \·alea Tcleaj enului ,. 
în comunele Izvoarele şi ::\Iîneciu-Cngureni.  

În această perioadă locotenent-colonelul Teoclor T3 n tu e�te a van sat la 
gradul de colonel şi numit comandant al Regimentulni 17  ::\Ichedinţi, Ştirbei 
Vodă, elin Turnu Severin. 

Ziua i ntră rii României în războiul mondial îl găseşte la comanda acestui 
regiment ,  ce fii cea parte din Grupul Cerna, comandat de generalul Dragalina. 

La 15 august 1916,  trupele române din sectorul Cernei încep acţiunile 
militare împotriva duşmanului. În zorii zilei de 19 august 1916, unităţile 

157' 

www.cimec.ro



G�neralul Teodor TăLtu, ca sul locotenent. 
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General d Tt'odor Tăctu, la vîrsta de 50 de ani. 
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Grupului Cerna, intră în luptă pentru cucenrea culmilor Alion - Ozion -
Drănic. 

Regimentul 17 �iehedinţi avea ordinul de a ocupa muntele Alion. "Cota 
304, unde coloana se adună în pădurea dinapoia ei, îmi lasă o veşnică şi 
plăcută amintire. Era locul primului nostru botez de foc", scria mai tîrziu 
generalul T. Tăutu în lucrarea "Carnet de cîmp". Dragostea pentru "ţară 
şi neam" a făcut ca vitejia ostaşilor români să fie fără margini. Cucerind 
creastă după creastă, regimentul reuşeşte să termine lupta prin ocuparea 
muntelui Alion şi prinderea inamicului. 

După 10 ore de luptă, drapelul românesc flutura asupra celor trei culmi. 
În darea de seamă asupra luptei din 19 august 1916 (dosarul zilei, pg, 6) , 
Generalul Dragalina consemna : "Nu mai puţin dîrz a luptat Regimentul 
17 Mehedinţi ,  sub comanda colonelului Tăutu". 

La 16 septembrie însuşi generalul Dragalina îl felicita pe colonelul Tăutu, 
cu ocazia citării acestuia pe ordinul de azi al Armatei I .  

Încheierea victorioasă a luptelor de la 19 august, a însemnat înlăturarea 
celui mai greu obstacol în direcţia Orşova-Cerna şi posibilitatea trecerii la 
ofensivă a armatei române. 

În a doua jumătate a lunii septembrie, inamicul începe să devie din 
ce în ce mai activ în sectorul Cerna, dar riposta Regimentului 17 Mehedinţi 
este hotărîtă . În seara zilei de 2 noiembrie, colonelul Tăutu primeşte ordin 
telefonic, prin care este numit comandantul unui detaşament. Acest detaşa
ment, cunoscut sub numele de "detaşamentul colonel Tăutu" sau "deta
şamentul fantomă" ,  a dat dovadă de atîta vitejie încît a stîrnit admiraţia 
du:;-manului. Încercuit din toate părţile de trupe inamice, unitatea a devenit 
detaşament de incursiune, provocînd pierderi însemnate acestuia. Îngrijorat, 
comandantul grupului german de Jiu, Kiihne, trimite Divizia 7 cavalerie 
�,;crmană şi un detaşament de blindate pentru nimicirea lui . Dar totul era za
darnic. "Loviturile lui se simţeau, fiinţa lui era însă cu neputinţă de descoperit 
şi capturat. Încrederea pe care o simţea în dînsul a trecut asupra celor care 
pîn:l la capăt şi-au dus eroica lor împotrivire, sfidînd soarta de la care ştiau 
bine ,c;! nu pot aştepta nimic", scria marele nostru istoric �. Iorga. 

Insu�i inamicul a recunoscut că : " Speranţa de a nimici detaşanll'ntul 
Tăutu sau a-l face prizonier nu a reuşit. Fără îndoială comandantul deta
�amentului inamic este un om extraordinar de capabil şi energic, c5.ci ştia 
că partida este pierdută ; a făcut totul ca să ne cauzeze toate pierderile posi
bile". După aproape două săptămîni de luptă disperată, cu un  duşman net 
�uperior numericeşte, colonelul Tăutu reuşeşte să străpungă încercuirea 
şi să aj ungă la. ai săi. 

23 noiembrie 19IG .  O puternică ofensivă a inamicului, dată din mai multe 
direcţii, determină retragerea trupelor române. 

Colonelul Tăutu primeşte ordin ca, împreună cu regimentul său să oprea
scă înaintarea inamicului, asigurînd retragerea ordonaUt a trupelor noastre 
din Olteaia. În ziua cînd Bucurestii cădeau în mîinile dusmanului, în localita
tea Tia Jiare grupul comandat de colonelul Tă utu a trebuit să se recunoască 
îm·ins, după o eroică rezistenţă . Întreg armamentul este distru<;, pentru a nu 
cziclea în mîna inamicului .  Astfel , proiectilele sînt aruncate în aer, s�t biilc 
rupte �i chiar caii sînt împuşcaţi .  "Steagul Rcgimentului 17 Jieheclinţi, glo-
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rios purtat prin lupte, timp de trei luni, e sărutat de ofiţeri şi soldaţi, apoi 
ars pe foc . . .  soldaţii eroi cei divizii care nu cunoscuseră înfrîngerea, plîngeau 
în faţa imensului rug, altarul sacrificiului unei trupe viteze, dar fără noroc" .  

"Ziua capitulării" îşi amintea generalul Tăutu, "este cea mai dureroasă. 
Este ziua care îmi va reaminti pururea de bucata de carne aruncată de dru
meţ în calea haitelor flămînde, pentru scăparea lui . .  Este dureroasă pentru 
că în această zi ni se răpeşte libertatea, de cînd nu voi mai putea şti nimic 
din ţară şi de ai noştri, pe care din acest moment îi lăsăm şi pentru cît timp" . 

Dus în Germania ca prizonier, colonelul Tăutu este transportat în lagărul 
de la Krefeld şi apoi la Stralsund. 

Pentru eroismul său, are permisiunea de a purta sabia pe tot timpul 
prizonieratului . 

A fost singurul ofiţer prizonier, care s-a bucurat de această cinste. Rein
tors în ţară, în urma păcii de la Buftea, pentru meritele sale militare, este îna
intat la gradul de general şi decorat cu cea mai mare distincţie din acea 
vreme : "Ordinul Mihai Viteazul" , el. III .  

În decursul vieţii sale, generalul T. Tăutu a mai primit o serie de ordine 
şi medalii, printre care : "Semnul onorific de 25 ani de serviciu", .,Avîntul 
tării" .  ' 

Vorbind despre personalitatea generalului Teodor Tăutu, N. Iorga 
scria : " Generalul T. Tăutu a înfăţişat în zilele sale de grea şi glorioasă luptă 
un tip de conducător cum din nenorocire n-am prea avut în timpul unui război 
de supremă încercare naţională. 

Cei care I-au cunoscut nu I-au putut face niciodată să vorbească despre 
poezia lui ostăşească. 

Om cu înaltă cultură militar{t, generalul Teodor Tăutu va rămîne de 
exemplu generaţiilor viitoare, pentru virtuţiile sale de bun ostaş şi om. 
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ASPECTE DIN TEHNICA POPULARĂ ÎN ALIMENTAREA 
CU APĂ A CULTURILOR DE LEGUME DIN JUD. PRAHOVA 

ŞI CELE VECINE 
D L;:\IJ TI{U .'JEDELEA, V I CTOI{ ADA:\1 

Un::> din condiţiile esenţiale dezvoltării şi prosperităţii unei aşezări ome
neşti s constituie în primul rînd clima �i apoi relieful. D� obicei oamenii au 
căutat să se instaleze acolo unde aceste condiţii au fost potrivite, unde 
terenurile erau favorabile culturilor de cereale, pomiculturii, legumiculturii etc. 

De multe ori locuitorii unor regiuni nu au avut toate condiţiile materiale 
necesare culturilor şi de aceea se duce treptat lupta pentru adaptarea unor 
resurse naturale la cele necesare vieţii. 

Printre factorii de imp:Jrtanţă deosebită privind o producţie bună, 
un loc de seamă îl ocupa umiditatca raţională . Nu au fost rare cazurile cînd, 
datorită unor ani secetoşi, culturile pc anumite regiuni au fost compromise, 
atrăgînd după sine mari greutăţi. Mintea umană a recurs la un sistem de 
alimentare cu apă pe timpuri secetoase sub formă de irigaţii. 

În ţara noastră irigaţiile au început să se dezvolte din timpuri îndepăr
tate, în special pentru culturile de legume. Există unele urme şi însemnări 
care arată că în jurul oraşelor Iaşi, Tirgovişte, Bucureşti s-au dezvoltat cul
turi irigate de legume înainte de secolul al XVIII-lea. Din documentele 
timpului reiese că încă din antichitate se cunoştea folosirea energiei apei 
pentru funcţionarea morilor de apă, pe lîngă care se dezvoltau şi culturile 
de legume iriga te ; de asemenea, instalaţii hidraulice pentru prelucrarea 
minereului şi a lemnului. Încă din secolul al XVIII-lea meşteri români au 
construit pentru irigaţii şi canalizare, Canalul ::\lihai Vodă Sturza, pe Putna, 
în amonte de oraşul Focşani ; apoi Canalul Marilor şi Canalul Mărăcineni pe 
Buzău, în amonte de oraşul Buzău. În judeţul Prahova au fost construite Cana
lul Leaotul şi iazul Morilor pe Prahova, în apropiere de Floreşti. Preocupă
rile îndreptate spre irigaţii s-au concretizat la începutul secolului al XX-lea, 
prin construcţii de irigaţii, printre care aceea de la Bucu (Ialomiţa) , cu apă 
din rîul Ialomiţa după proiectul inginerului Victor Ionescu, trimis special în 
Egipt pentru a studia sistemele de irigaţie de acolo, iar în anul 1910 a luat 
fiinţă Serviciul îmbunătăţirilor funciare pe lîngă Administraţia pescăriilor 
statului. 1 

1 Ing. Valeriu Blidaru, Irigaţii, Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti 1954, p. 9-18. 
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Culturile cele mai avide de apă sînt cele de legume, care cu secole 
în urmă , au dat na�tere la adevărate meşteşuguri privind irigarea lor cu apă . 
În acest scop vom descrie unele metode de acest gen folosite. pe teritoriul 
judeţului Prahova şi cele vecine. 

În ceea ce priveşte de bitul de apă necesar culturilor de legume, Jud. 
Prahova este bine udat de riuri şi pîraie. Vom arăta cum au fost folosite în 
partea de cîmpie resursele de apă ce se pretează culturilor de legume. 

Grădinarii, de-a lungul amlor, au întrebuinţat diverse sisteme de ali
mentare cu apă. Cele mai simple metode de irigat întîlnite în partea de cîmpie 
a zonei Ploieşti sînt construcţiile de puţuri în apropierea terenurilor de irigat 
şi a bazinelor de acumulare. În general, pe cultivatori îi interesa ca apa sa se 
scurgă printre culturi şi în acest scop săpau un şanţ numit distribuitor avînd 
dimensiuni mai mari (adînc de 0,50 m şi lat de 0,50-0,60 m), din care se 
ramificau alte şănţuleţe cu pămînt şi pe măsură ce apa ajungea într-o taria, 
oprirea apei se făcea astupîndu-se la capete şanţurile de ramificaţie. 

Greutatea era sursa de alimentare cu apă acolo unde culturile erau mai 
departe de rîuri. În acest caz se săpau puţuri în apropierea locului de irigat 
la un nivel mai ridicat şi cu ajutorul cumpenei scoteau apă şi o turnau pe un 
jgheab de lemn ce era îndreptat spre şanţul distribuitor. Acest procedeu 
folosit în comuna Tătărani, oraşul Ploieşti, era extrem de greoi, întrucît se 
depunea un efort fizic mare la scoaterea apei ce iriga o suprafaţă mică . În alte 
locuri bogate în ape curgătoare, irigaţia se făcea folosindu-se bazinele de 
acumulare prevăzute cu două, trei stăvilare. În apropierea oraşului Ploieşti 
aceste metode s-au practicat cu mulţi ani în urmă iar astăzi sînt folosite de 
gospodăriile de stat la irigarea culturilor. 

Tehnica acestei metode constă în săparea unui bazin cu un diametru de 
aproximativ 30 m, adînc de 2-3 m în lungul apei curgătoare sau într-o 
margine a sursei de apă . De obicei bazinele se construiesc în apropierea apei 
curgătoare în scopul de a feri culturile de inundaţie, lăsîndu-se să se scurgă 
un anumit debit de apă, după care se opreşte cu ajutorul stăvilarului. Se 
întîmplă uneori ca în zilele prea secetoase să scadă debitul de scurgere a apei , 
folosindu-se atunci apa din bazinul de acumulare. 

�u toate locurile sînt favorizate de mici rîuri sau pîraie. Totuşi, apa 
trebuie să fie din abundenţă pentru irigarea culturilor de legume. În această 
ipoteză au apărut alte mijloace de aprovizionare cu apă pentru irigaţie care 
se deosebesc esential de cele mai sus mentionate. 

un sistem m�lt răspîndit în zona Ploieşti este aşa-zisa roată de udat cu 
calul. Această metodă se bazează pe o instalaţie mai complexă în care vom 
distinge următoarele părţi componente : 

- roata de udat, construită din lemn şi prevăzută cu nişte cupe, mon
tată direct în surse de apă ; 

- un ax orizontal care face legătura între roata de udat şi o roată mai 
mică numită roata cu măsele ; 

- prisnelul, o altă roată formată din două cercuri din lemn suprapuse 
la o distanţă de 40---80 cm prevăzută cu dungi din lemn montată în plan 
orizontal ; 

- un ax vertical care susţine prisnelul ; 
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- o  oişte de care este legat un animal de tracţiune şi scheletul de spri
jin al întregii instalaţii. 

Ansamblul acestui sistem de udat, şi totodată mecanismul practic, 
funcţionează cu aj utorul unui cal. Calul care trage dupl sine în sens circular 
prisnelul este legat de oişte. În felul acesta i se imprimă o mişcare de rotaţie 
în plan orizontal care se transmite cu ajutorul roţii cu măsele prin axul ori
zontal, într-o mişcare în plan vertical al roţii cu cupe, şi odată cu aceasta o 
parte din roată pătrunde prin stratul de apă, umplînd cupele, apoi urcă şi 
în momentul cînd ajunge la circa 80-90° deasupra jgheabului, apa din cupe 
se varsă. Acest sistem a fost mult folosit în irigarea culturilor de legume 
în j urul oraşului Ploieşti, în comunele Bucov, Popeşti, Tătărani, Ţînţăreni, 
Ploiestiori etc. 

De remarcat este că acest sistem s-a pretat acolo unde apa se afla la un 
nivel mai ridicat al solului, însă în părţile unde exista la o adîncime mai 
mare s-au întrebuinţat alte metode de irigaţie, folosindu-se în loc de roata cu 
cupe, vase de pămînt legate la distanţe de 30-40 cm unul de altul, de două 
funii paralele ce funcţionau pe un scripete mare în plan vertical. Sistemul de 
funcţionare este asemănător cu cel descris mai sus. Vasele din pămînt, legate 
cu două inele pătrund cu gura în jos în stratul de apă , apoi se urcă pline cu 
apă, pînă ce ajung deasupra jgheabului in care se varsă apa din ele. Cele 
două funii cu vase sînt acţionate de o roată în plan vertical care, la rîndul 
ei, este pusă în mişcare de prisnelul obişnuit acţionat de cal. Acest gen de 
irigat s-a folosit pe apa Buzăului, în comuna Răteşti, judeţul Buzău. 

Unii grădinari mai ingenioşi au întrebuinţat acest sistem de irigare în
locuind vasele de pămînt cu capace de piele groasă cu diametru! de 10-20 cm, 
legate din 30 în 30 cm pe un lanţ ce trecea prin mij locul lor (capacelor) , 
avînd m::!nirea sl circule tot în plan vertical printr-o ţeavă de acelaşi diametru. 

Un amănunt : ţeava din metal era fixată în mijlocul puţului, iar partea de 
jos intră în stratul de apă 0,50-1 m adîncime, iar capătul de sus ajungea 
pînă în drep tul jgheabului. În momentul cînd roata se mişcă (în plan vertical) 
lanţul cu capace din piele se lasă în j os pe lîngă ţeavă, pătrunde în stratul 
de apă, apoi urcă prin ţeavă luînd totodată şi o cantitate de apă între capace 
pînă cînd ajunge la suprafaţa ţevei unde se efectuează vărsarea direct în 
jgheab. Acest sistem s-a folosit în zona Buzăului şi mai ales la grădinăriile din 
j urui oraşului :\lizil, 

După cum a reeşit, cele trei metode mai sus descrise au avut la bază 
forţa animală care imprimă mişcarea. Un rol important în irigaţii 1-au avut 
în decursul timpului atît morile de vînt cît şi morile de apă, folosite în partea 
de şes a zonei Ploieşti. 

Aceste sisteme, spre deosebire de cele cu animale de tracţiune, erau mai 
avantajoase întrucît se înlocuia forţa animală de tracţiune cu energia curen
ţilor de aer şi forţa apelor curgătoare. 

În comuna Săgeata, de exemplu, s-au folosit mori de vînt în irigaţii. 
Construcţia unui asemenea sistem constă din paletele cu ax orizontal prevă
zut cu o roată de angrenaj cuplată cu o altă roată pe un fus vertical, care la 
partea de j os se termină printr-un disc de asemenea dinţat ce este cuplat 
cu axul roţii de udat printr-o roată de aceeaşi dimensiune. 
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Funcţionarea unui asemenea sistem este simplă. Mişcarea de rotaţie în 
plan vertical a paletelor morii sub acţiunea curenţilor era transmisă printr-'un 
ax cuplat cu un alt ax mai gros, vertical, prin două roţi diametru! opuse ; apoi 
fusul imprimă axului orizontal prins de roata cu cupe, o mişcare în plan 
vertical prin intermediul a două angrenaje invers poziţiei angrenajelor capă
tului de sus al axului vetrical. Apa scoasă de roata cu cupe este dirijată pe 
un jgheab instalat în apropiere. Randamentul acestui sistem era direct pro
porţional cu intensitatea curenţilor care puneau în mişcare paletele morilor 
şi cu cît se învîrteau mai repede cu atît debitul de apă scos era mai mare. 

Este ştiut că morile de apă au îmbrăcat mai multe sisteme în zona Ploie
şti. Unul din ele, şi anume morile de apă cu scoc, care datorită energiei apelor 
curgătoare puneau în mişcare roţile cu tur bine în plan vertical, pe lîngă 
măcinatul în sine, ajuta şi la irigatul culturilor de legume. Din axul orizontal 
al roţii se prelungea un alt ax tot orizontal la capătul căruia se afla roata cu 
cupe montată în debitul de apă. Învîrtindu-se, roata mare cu turbine, sub 
aţiunea apei în plan vertical, transmitea aceeaşi mişcare şi roţii de udat, prin 
axul orizontal. Această metodă a fost întrebuinţată în comunele Cîndeşti, 
Berea, zona Ploieşti. 

Un alt sistem des întîlnit în comunele Călineşti şi Filipeşti Tîrg, sînt 
roţile de irigat, montate direct pe cursul apei, executîndu-se două operaţii : 
mişcarea roţii şi scoaterea apei. 

Construcţia acestei instalaţii este destul de ingenioasă. O roată din lemn cu 
un diametru de cea. 3 m, prevăzută cu palete dreptunghiulare (30 j60 cm) 
montate din 50 în 50 cm, între care sînt prinse vase cilindrice din tablă. 

Cele două capete ale axului se sprijină pe ambele maluri ale apei. O 
şesime din roată se află în apă, care împinge paletele montate în plan orizontal, 
umple vasele cu apă, apoi urcă pînă ajung deasupra jgheabului, vărsîndu-se 
conţinutul la înclinarea de 80-90° . Jgheabul este construit sub forma unui 
T, în apropierea roţii într-un plan înclinat pentru a da cădere apei spre şan
ţurile de irigat. 

În momentul de faţă o parte din marile gospodării din zona Ploieşti 
folosesc alimentarea cu apă în irigaţii, cu ajutorul pompelor cu motor şi se 
tinde spre irigaţiile prin aspersiune (sub formă de ploaie artificială) , în special 
la culturile de pomi) 2• 

O parte din canalele ce duc spre culturi sînt cimentate iar unele bazine 
de acumulare sînt prevăzute cu un echipament tehnic avansat. 

Privind irigaţiile în ansamblu, se constată că pe zi ce trece, noul înlătură 
vechile sisteme, trecîndu-se la mecanizarea avansată ce corespunde unei 
vieţi moderne. 

� Ing. E. Leşiţă, Ing. Gromeza, ,.Irigaţii prin aspersiuni", Editura Agro-Silvică, Bucu
reşti, 1967. Cercetări asupra instalaţiilor şi meştcşugurilor ţărăneşti executate în j udeţele 
Prahm·a, Buzău şi Dîmboviţa. 
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DATE NOI PRIVIND VIAŢA ŞI OPERA LUI 
CINCINAT PAVELESCU 
N. I. SD:IACHE şi I. JERCAN 

Începuturile epigramei sînt foarte îndepărtate, ea făcîndu-şi apariţia 
ca o variantă minoră a elegiei, la vechii greci, prin sec. VII .  î.e.n. 

La origine însemna "inscripţie", epigrama fiind o scurtă piesă în versuri 
scrisă pe o piatră (epitaf) , pe o operă de artă, pe un obiect oferit în dar etc. 

Lui Arhiloh (sec. VII .  î.e.n.) îi sînt atribuite cele mai vechi epigrame. 
Epigrama cu înţelesul arătat mai sus, cunoaşte o înflorire deosebită în 

epoca războaielor greco-persane (sec. V î.e.n.) .  Cu timpul însă, se eliberează 
de scopul ei utilitar, lărgindu-şi atît tematica cît şi cercul cititorilor. 

Perioada alexandrină (sec. III - 1 .  î.e.n.) aduce epigramei un deosebit 
de mare succes, acum manifestîndu-se în această directie scriitori valorosi 
ca Teocrit şi Calimah. 

' ' 

Trecînd timpul, "epigrama şi-a pierdut caracterul de epitaf, devenind 
o armă literară în mîna celor de spirit" 1 • 

Epigrama cu caracter satiric, aşa cum o va cultiva Marţial, se pare a fi 
iniţiată de Alkaios din l\iessenia 2 (în jurul anului 200 î.e.n.) 

Precursorul genului epigramatic la romani este Ennius, iar maestrul 
epigramei romane din epoca ciceroniană - Caius Valerius Catullus (84-54 
î.e.n .) ,  cel care a introdus în poezia latină metrii greceşti, necunoscuţi pînă 
atunci la romani. 

Opera lui Marţial, adevăratul creator al epigramei satirice, al poantei 
muşcătoare, încă înainte de apariţia ei în volume, s-a bucurat de o largă răs
pîndire şi un deosebit succes. 

Ascuţişul epigramelor sale e îndreptat împotri\'a tuturor nedreptăţilor, 
umilinţelor, viciilor etc. 

"Roma întreagă, viaţa ei trepidantă, plăcerile şi mizeriile, rafinamentul 
intelectual şi destrăbălarea imundă, ne sînt oferite în toate detaliile de pagi
nile lui Martial" 3 • 

Un rol deosebit în formarea epigramci şi desăvîrşirea ei, 1-au avut fran
cezii Clement Marot, Racine, Corneille, Scaron, Voltaire, germanul Lessing, 

1 ,.Gîuduri �i rinduri", Ploic�ti, Anul 1 ,  nr. 5, martie 1 938, pag. 93. 
2 ,. Persius - Juvenal - l\Iartial" : , . Satire ,si epigrame", Editura pentru literatură, 1967, 

pag. XXXI . 
3 Ibidem, pag. XXXVII I .  
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rusul Puşkin, românii Antioh Cantemir, Cincinat Pavelescu, George Ranetti, 
Radu D. Rosdti, D. Teleor, I. L. Caragiale, Toma Florescu, Nigrim, Cridim, 
Sofronie Ivanovici, Vero (Leon \Vechsler) , Giordano (B. Goldner) , Horia 
Furtună, Al. O. Tcodorcanu, I .  Gr. Perieteanu, Tudor ;.\făinescu " s .a. 

Dintr� epigra niştii ploiejkni, no t5. m ' pe Ionescu- Quintus 5 ,  :.\Iircea Io
nescu-Ouintus , 6 C. Vasilcscu-Plăcsu 7 •  

"Epigrama exic"ta în literatur� p;)porului, ca o moştenire a străbunilor 
noştri" .  8 

Cît despre autorii noştri culţi, cu toate că după anul 1900 s-au manifes

tat ca maestri ai catrenului si de valoare sensibil apropiată, mai multi scrii
tori, socoti�d după calitatea

' 
şi canti tatea operei, după eleganţa neîntrecuti 

în versifica tie si spiritul nccrută tor, maestrul epigramei român esti răr;line 
Cincinat pc{vel�scu . 

' ' 

CI�CIKAT PAVELESCU ( 1872 - 1934) 

Artist în cel mai inalt inţeles al cuvîntului, Cincinat Pavelescu, una dintre 
cele mai reprezentative figuri ale poeziei noastre dinainte şi ele după primul 
război mondial, "capul unei adevărate dinastii de scriitori" 9 , s-a născut 
la 20 oct. 1872, la moşia părintcasc{t ele pe Milcov (Rîmnicul Sărat) , unde 
şi-a petrecut anii copilăriei. 

După tată (I. Pavelescu -- inginer) , Cincinat Pavelescu se trăgea din 
Banul :Ylanta, sfetnicul lui Mihai Viteazul, iar după mamă din spătarul Buc
şan, cel decapitat de turci la 15�6. 

Licenţiat în drept, merge la Paris spre a-şi lua doctoratul, însă literatura 
1-a cucerit pe deplin, urmînd cursurile mai mult la Sorbona decît la Facul
tatea de drept .  

Înapoiat în ţară , intră în magistratură , străbătînd ţara în lung şi  în lat, 
funcţionînd ca magistrat la :.\'larginea (Rîmnicul Sărat, 1899) , Brăila ( 1901) , 
Corabia, Neamţ, Rîmnicul Sărat, Snagov, Slănic-Prahova. Î n  1908 se află 
la Sinaia, mai apoi la Fundeni, Frunzăneşti-Ilfov. În  191 1 ,  la Constanţa, 
apoi din nou la Sinaia. În 1917 este considerat demisionat din magistratură, 
cind este numit într-o delegaţie ce avea ca scop susţinerea patriei la Paris. 
Aici scoate ziarul "Românul" şi mai apoi "Curierul franco-român" ,  despre 
care, după cum mărturiseşte însuşi Cincinat, "Iorga a spus că au adus mare 
serviciu cauzei noastre " 10. 

Tot la Paris, unde se căsătoreşte cu cîntăreaţa Alice Viardot-Garcia, 
mai publică articole în "Le Figaro" ş.a. şi funcţionează pe rînd ca muncitor 
într-o întreprindere ori ca anticar. 

4 Tudor Măinescu : "Flori şi ghimpi", Bucureşti , Editura pentru literatură, 1 967. 
• Ionescu Quintus : "Epigrame", Bucureşti, 193 1 ,  "Eminescu" S.A. ,  str. inginer A. Sal[_;ny, 

nr. 2. 
6 Mircea Ionescu Quintus : .,Ha:: de necaz" Tipografia Presa Koastră, Ploieştl, Colecţia 

Gînd prahovean, 1943. 
' 

7 C. V. Plăeşu : ,.Epigrame", Ploieşti, 1 928, Tipografia .,Voinţa Prahovei " .  
8 .,Gînduri ş i  rînduri", Ploieşti, Anul I,  Nr.S, martie 1938, pag.93. 
B ,.Luceafărul", nr. 21 (212) ,  din 2 1  mai 1966, articolul .,Cincinat Pavelescu " ,  de 

N. Crevedia. 
to 1. Va1erian : .,Cu scriitorii prin veac, "Editura pentru literatură, 1 9G7,p::q. 15 1 .  
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Cincinat Pavelescu cu fiica sa 

--
· �E�IA •. ii� ... '-_:,r ," ..... ,.., ·� f- '" ·· 

• ..- r . · �, . *' '  

www.cimec.ro



Revenit din străinătate, este numit pe rînd la Cluj , Oradea Mare şi Bra
şov, unde a poposit în calitate de procuror la Curtea de Apel, în ultimii şase 
ani de viaţă, nefiindu-i dat să ajungă la Bucureşti aşa cum a dorit, tot 
timpul. 

Adevărată fire de poet, Cincinat Pavelescu a dovedit înclinaţie spre 
literatură încă de pe băncile liceului, întîile versuri publicîndu-le în "Litera
torul" (1892-95) , pe care 1-a şi condus între 1892-93. Colaborează şi la 
revistele : "Convorbiri critice" ( 1907-1908) ori "Falanga" (seria 1910) ale lui 
:Mihail Dragomirescu, "Flacăra", "Lumea nouă ilustrată" ( 1895) , "Lucea
fărul" ( 1906-1912) ,  "Sămănătorul" (1907) , "Viaţa literară şi artistică" 
(1907-1908) , " Junimea literară" ( 1910-1912) ş.a. Mai tîrziu, la Braşov, 
scoate împreună cu Petru 1. Teodorescu, "Braşovul literar" ( 1932-1934) . 

Cît despre opera sa tipărită în volume, aceasta nu este prea întinsă. 
Au văzut lumina tiparului, în broşuri sau volume, următoarele lucrări : "De 
la 1\-lilcov" ( 1889) 11, nuvele şi poezii, "Solniţa" şi "Epave" 12, două piese 
în proză şi piesa în versuri " Saul" 13 (aceasta în colaborare cu Alexandru 
11acedonski) , "Poezii" ( 1900) 14, "Poezii" ( 191 1 )  15, "Epigrame" ( 1925) 16 şi 
volumaşul de "Epigrame" 1 7 apărut sub îngrijirea lui Tudor :Măinescu, în 1966. 

Cincinat Pavelescu a cultivat, după modelul lui Donici şi Grigore Alexan
drescu, fabula, cu deosebit succes. 

Dacă ne referim la poezia sa, lirică prin excelenţă, aceasta cîntă sentim.en
tul dragostei, în romanţe şi cantilene ("Romanţă", "Cantilenă," "Pentru ochii 
tăi") , serenade şi madrigale ("Serenada", "Intimă", "Răspuns", "Madrigal)" . 

Din ciclul "Sub lampă", remarcabile sînt : " Se roagă cartea", "Primă
vara", "Panteism", "Mamei" ş.a. 

Cincinat Pavelescu a practicat, cum spune Tudor Măinescu, epigrama 
spumoasă, fără a avea acea adîncime pe care o găsim la Marţial, părintele 
epigramei. În această direcţie el s-a impus prin poanta tăioasă, surprinză
toare, inedită. El este unul dintre cei mai abili şi spontani versificatori români. 

Cincinat s-a duelat în rime, între alţii, cu Radu D. Rosetti, 1 .  Gr. Perie
ţeanu, Radu Cosmin, Trancu-Iaşi şi chiar cu marele 1. L. Caragiale, căruia, 
odată, i-a adresat următoarele versuri : 

Iancu Luca Caragiale 
Îsi bea berea cu mă sură 
Face şi literatură, 
Însă nu face parale ! 

"Cincinat Pavelescu a fost un poet popular. Şezătorile literare, la care 
luau parte cei mai valoroşi scriitori ai noştri elin vremea aceea, se încheiau 

11 "Luceafărul", nr. 2 1 ,  (2 12) ,  din 2 1  mai 1 966, articolul : "Cincinat Pavclcscu", de X. C re-
Yedia. 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
u Gheorghe Adam eseu : "Contribuţiunc la bibliografia Fomânească". Fascicola II, Bucureşti, 

Tipografiile Române unite. S.A. ,  1928, pag. 304. 

J jO 

15 Cincinat Pavelescu : , . Poezii",  Ediţia "C. Pariano", Bucureşti , l\-ICMXI.  
16 Cincinat Pavclescu : "Epigrame " ,  "Ham uri",  Institutul de Arte G rafice s.a. (Craio,·a) 1925. 
17 Cincinat Pavelescu : "Epigrame", Editura tineretului ,  1961-i. 
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Cincinat Pavelescu în plină maturitate. 
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totdeauna cu epigramele lui Cincinat, care constituiau plăcerea cea mai mare 
a publicului" t s. 

Cincinat Pavelescu a încetat din viată în noiembrie 1934, lăsînd un gol 
de care se resimte şi azi literatura noa�tră. 

CINCINAT PAVELESCU - INEDIT 

Printre documentele constituind mostenirea culturală ce a lăsat Radu 
Cosmin (N. Tănăsescu) , 1 9 scriitor origin�r din Craiova, profesor mult timp 
la Liceul Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti, inspector general al învăţămîntului 
secundar între cele două războaie mondiale, am aflat şi unele cu privire la 
Cincinat Pavelescu. 

Între acestea se numără : un caiet manuscris 20 cu note zilnice din tim
pul primului război mondial, în care mai sus amintitul profesor-scriitor 
ne lasă cîteva ştiri şi despre "regele epigramei române�ti", cu care se împrie
tenise încă dinaintea războiului şi pe care adesea îl însoţea în peregrinările 
sale, o carte poştală 21, unele fotograf1i, scrisori etc. Aceste materiale au fost -
după mărturia lui Radu Cosmin - mult mai numeroase �2, dar s-au înstrăinat 
ori s-au pierdut cu trecerea anilor. 

::\Iaterialele acestea sînt urmarea unei prietenii de lungă durată, după 
cum afirmă Cosmin în august 1936 23 : "Mi-am scăldat sufletul în amintirea 
ce mă leag<i de Cincinat, 30 de ani de adevărată rudenie, frăţietate sufleteasc:t 
şi spirituală. Am recitit scrisorile primite de la Cincinat din toate colţurile 
pribegiei lui prin ţară sau prin străinătate. Acelaşi om, acelaşi suflet, acelaşi 
etern copil, alergînd prin toate grădinile vieţii ca să prindă fluturii de aur 
ai imaginaţiei lui fecunde şi ai inimei lui vecinic tinere şi îndrăgostite de 
frumos" . 

Nu ştim exact de cînd datează legătura şi prietenia celor doi. Cert este 
însă, că în 1910-191 1 ,  amîndoi se aflau la Constanţa. Căci precizează Radu 
Cosmin : "Mi-1 aduc aminte, înainte de războiul balcanic, cum rătăceam cu 
el pe ţărmul Mării Negre la Constanţa, în ozonul algelor marine şi parcă-1 
văd furînd valurilor şi orizontului larg ritmul şi splendoarea nopţilor pe care 
el le contempla." 24 

"Cincinat Pavelescu - asemeni lui Marţial, 11.11. 25 - a ajuns să fie cunos
cut şi popular, mai înainte chiar de a-şi fi dat la lumină întîiul volum de 
poezii. 

18 Cincinat Pavelcscu : , .Epigrame", Editura tineretului, Bucureşti, 1966. 
19 Ion Jercan, Radu Cosmin - comunicare susţinută la cea de a IV-a sesiune �tiinţificl 

a muzeelor, Bucureşti, 6 - 7  februarie 1968. 
20 Caietul manuscris nr. 1 ( 15  noiembrie 1916 - 17 ianuarie 1917) al lui Radu Cosmin, aflat 

in prezent in colecţia Bucur - Burileanu, Bucureşti . str. Nuferilor nr. 95. 
Z1 Carte poştală din data de 21 ianuarie 1930, trimisă de Cincinat Pavelescu lui Radu Cos

miu. În original la familia Horia Pipoş, Bucureşti, str. Dr. Teohari, nr.30. 
22 "Pămintul", Anul V, nr. 143, din 23 august 1936, articolul  ,.Cincinat Pan�lescu",  de 

Radu Cosmin. 
2 3  Ibidem. 
2� Ibidem. 
25 Persius, Ju,·enal, Marţial, "Satire �i epigrame". Editura pentru literatură, 1967, 

pag. XLI. 
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Scriitorul Radu Cosmin -- prieten apropiat 
al lui Cincinat Pavelescu. 
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Dar ce îi păsa poetului că n-avea încă o singură carte, cînd poeziile lui fă
ceau ocolul ţării - ştiute pe de rost de acei ce le auzeau sau le citeau în vreo 
revistă, şi repetate din gură în gură, multe elin ele fiind puse în muzică - iar 
epigramele-i scînteetoare de spirit şi cu <( pointe >) fine, aveau darul să des
cretească fruntile, cu sfichiurile lor arzătoare si niciodată de rînd sau tri-
viaie"26 . 

· ' ' 
Este curios, dar bine cunoscut că extrem de popularul autor de epigrame, 

fabule, serenade �i madrigale, romanţe şi cantilene nu a reuşit să-şi publice 
în timpul vieţii decît cîteva cărţi între care un volum de poezii în 191 1  2 7  
şi altul de epigrame în 1925 2 8. Aceste volume s-au tipărit numai datorită 
unor prieteni ai poetului. 

Aşa stau lucrurile cu volumul de poezii din 191 1 ,  cunoscut sub numele 
de "editia Pariano". 

În ' articolul intitulat "Apel către admiratorii lui Cincinat", publicat 
în ziarul "Universul", anul al 58-lea, nr. 332, ele sîmbătă 6 decembrie 194 1 ,  
p .  2 ,  Cosmin relatează c ă  s-a aflat invitat î n  vara anului 1910, împreună cu 
Cincinat Pavelescu la masă la prefectul Constanţei, Costică Pariano, şi "Cînd 
la sfîrşitul mesei, într-o fierbinte închinare pentru marele meu prieten am 
spus că Cincinat cu toată faima lui, nu-şi are încă volumul tipărit, nici nu 
se găsise încă mult aşteptatul l\Iaecena, inimosul prefect, bătrînul Conu Cos
tică Pariano s-a sculat , a scos cinci hîrtii a o mie lei şi le-a oferit poetului, 
adăogînd : Eu voi fi acela care-ţi voi tipări volumul. Suma aceasta e pentru 
întîiele cheltuieli . Restul va veni la timp !"  

Am relatat această întîmplare în  credinţa că  este mai puţin, sau aproape 
necunoscut astăzi, rolul lui :Radu Cosmin şi al lui C. Pariano în publicarea 
primului ( ?) volum de poezii al lui Cincinat Pavelescu. 

În mai înainte amintitul volum manuscris (Caet nr. 1 - 5 noiembrie 
1916-17 ianuarie 1917) al lui Radu Cosmin, întîlnim date care se referă la 
prietenul său Cincinat şi în jurul acestuia la Petre Locusteanu, Ion Minulescu, 
Mavrody si altii. 

Din �cest� note zilnice reiese-cum se va vedea-situaţia grea în care se 
aflau scriitorii, artiştii, oamenii de cultură în general - alături de masele 
populare, în timpul primului război mondial, 

"Cincinat mi-a dat întîlnire între 2--4 la cenzura din Palatul Paştelor . . .  
L-am găsit într-o odaie la  al 2-lea, la  cenzura telegramelor . .  între iluştri tova
răşi de muncă (zece, cincisprezece telegrame pe zi) . Locusteanu . . .  inevitabilul 
şi valorosul P. Locusteanu ! profesorul univ. Lalescu cu înfăţişarea de miel 
blaj in lăptos untdelemniu - profesorul Lazăr - şi un al patrulea necunoscut .  

Bine Cincinat, tot lîngă Locusteanu te  găsesc ? Unde mă învîrtesc de 
individul ăsta dau. Şi aici îl găsesc ! 

Perfect tip de arivist intelectual ! 
Dar Cincinat, care a încasat multe bancnote de la Locusteanu de pe 

vremea cînd era cu sacul cu poante la Flacăra şi chiar după ce . . .  a fost mă-

26 "Pagini alese din scriitorii români, nr. 207. Cincinat Pavelescu " Poe�ii". Cartea Româ
nească. 16 /LV / 1926, pag. 1 - 2. 

27 Cincinat Pave1escu, Poezii, Ediţia "C. Pariano", Bucureşti, i\ICMXL 
28 Cincinat Pavelescu, ,.Epigrame", Ramuri, Institutul de  Arte Grafice s.a. (Craio\"a) ,  

1925. 
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turat de la Flacăra pentru a scoate ziarul lui - Cincinat bănuesc mai 
mult dintr-un sentiment de recunoştinţă financiară . . .  îi ia partea ! 

Adică de ce Locusteanu ar merita mai puţin să fie la cenzură decît Ma
vrody .. absolut incult, care l-am văzut conducînd Viitorul, apoi director ge
neral al Teatrelor - si azi seful cenzurei la Iasi ? ! 

În timpul acesta ' apare 'Minulescu . . .  marele Minulescu - "toujours bon 
enfant" . . .  şi Locusteanu care se plimba grav ca o excelenţă prin cabinetul 
cu u�ile deschise prin faţa a vreo 6 dactilografe durdulii. . .  luînd de braţ pe 
Cincinat - ca Mefistofeles pe Faust, 1-aruncă în braţele lui Minulescu spre 
a-i trimit(e) direct la Banca Moldovei ! Bietul Cincinat ! bieţii boemi ! în veci
nic(ă) explorare a meschinului franc .. semnînd eternele poliţi . . .  sub protecţia 
şi girul eternului Locusteanu ! 

L-am întîlnit o jumătate de oră după aceasta pe Cincinat cu Minulescu 
esind si de la Banca Natională ! ' 

Bietul Cincinat şi-a adus după el şi pe Marie şi fetiţa . .  şi pe Ionel. . apen
dicele lui şi-n viaţă ca şi-n poezie, familia lui, corvoada lui . . .  şi poate feri
cirea lui" . . .  

Importanţa acestor mărturii din caietul de note al  lui Radu Cosmin creşte, 
dacă ne gîndim că ele au fost scrise în fiecare zi, aşa cum s-au petrecut, şi 
nu după trecerea anilor, din aducere aminte. Însemnările au deci valoare 
de document. 

O confirmare a afirmaţiei lui Radu Cosmin că s-a aflat într-o amplă 
corespondenţă cu Cincinat, acesta trimiţîndu-i veşti "din toate colţurile pri
begiei lui prin ţară sau prin străinătate" este şi scrisoarea (cartea poştală) 
trimisă lui Radu Cosmin la 2 ianuarie 1930. Scrisoarea nu cuprinde ştampila 
poştei, de asemenea nu conţine adresa expeditorului ci numai semnătura 
acestuia, rezultînd deci că i-a fost trimisă prin cineva. 

Conţinutul scrisorii este în nota obişnuită la Cincinat : să transmită buna 
dispoziţie amicilor săi. Iată textul respectiv : 

2 ianuarie 1930 

Dragă Radule, 

Îţi trimit această fată frumoasă (pe verso la această c. p. se află chipul 
unei femei tinere, n. n.) ca să-ţi ureze pentru mine an nou fericit şi tot felul 
de succese, începînd cu cele amoroase. 

Ce scrii tu?  Eu am multe să-ţi povestesc. Sper să vin în curînd în Bucu
reşti. Scrie-mi ce faci şi cum ai petrecut sărbătorile. 

Te îmbrăţişez. Al tău, 
Cincinat 

Şi din această scrisoare desprindem speranţa scriitorului Cincinat Pave
lescu de a veni în Bucuresti, între confratii săi de litere. 

Numărul mare al celo� care au scris s�u au vorbit despre Cincinat Pave
lescu cu ocazia aniversării, a mortii sale sau în alte ocazii este edificator în 
direcţia popularităţii autorului epigramelor. Astfel, s-a scris în "Braşovul 
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iiterar",  2 9  " Cniversul" 30 "Gazeta femeii" ,  31 "Rom8nia muzicală" , 32, 
"Drapelul" 33 , " Gînduri şi rînduri", 34 "Timpul" 35, "Părnintul" , 36 "Lucea
fărul"37 , "Cronica" 3 8 "Scînteia tineretului" 3 9  ş.a. 

Despre el şi-au încercat condeiul : Radu D.  Rosetti, 40 Eugen Lovinescu, 
41 I. Gr. Perieţeanu, 42 1. Valerian, 43 D. Panaitescu-Perpessicius, � 4  G. 
Călinescu, 45 Cezar Stoika, 46 Tudor :\1ă inescu, 47 Ilarie Chendi, 48 Gr. T� u
şan, 49 D. Ciurezu, 50  Horia Oprescu, u P. l .  Teodorescu, 52 .:\1. Dragomi
rescu 53 etc. etc. 

Radu Cosmin, ca şi l. Gr. Perieţeanu, Radu Rosetti şi al ţ i i  care au cunos
cut mai îndeaproape pe Cincinat, convins de valoarea o perii acestuia şi indignat 
că nu a fost aşezat în istoria literaturii române la locul ce i se cuvine, a încer
cat - dupi posibilităţile lui - să repare această gre�eală . Ca să-şi atingă 
scopul publică articole, vorbeşte la radio, ţine conferinţe în public, strînge 
materiale, alcătuieşte u n  material despre Cincinat pentru o antologie lite
rară etc. 

Aflăm aceasta şi din conţinutul a două scrisori , 54 primite de la Petru 
1 .  Teodorescu "profesor la Seminarul Central Bucureşti, critic de substanţială 
cultură" - cum îl numeşte Gabriel Drăgan - care a redactat împreună cu 
Cincinat Pavelescu revista "Bra-;;ovul literar" 1932-1934, şi a publicat în 
volum judicioase studii critice : Cronici literare - - Braşov, 1935. 55 

29 , . Braşovul literar" , :.: r. � -- S, , : iu 2,-; noiembrie 1 0:>�-
•o ,. L ' niversu l " ,  Anul al 53-lea, :.:r. 332, marţi ,  1 uecc:llbrie,  l fl3li. 
31 , .Gazeta femeii". Anul I V ,  Nr.3 1 - 32, din 15 IHJicmbrie 1935, p. 3. 
32 , .Rotr ânia muzicală", Anul 1 ,  nr. l -- 2 ,  Sept. -oct. 1937, p. 4.  
33  "Drapciul",  A n u l  I I I ,  nr . 324 <lin 1 9  ian. 1 946, p.  1 - 2 .  
3� , .l; înduri � i  rinduri " ,  Plieşti, Anul I ,  martie 1938, p .  93 - 100. 
:Jă "Tin1pul " ,  A n u l  VT, 24 ian. 1 942, p. 2. 
"" " Pămîntul " ,  Gtlăr<1 si,  An ul V, Nr. J .l:3, 23 august 1936. 

37  ,.Luceafărul", )\r. :� 1 (2 1 2) , 21 mai 1966 
as ,.Cronica", Anu l I l ,  Nr. 3 1  (78) , 5 august 1 967, p. 8. 
39 " Scîntei a ti neretulni",  Anul X XI I ,  S':ria I I -a, Nr. 5�66. jvi,  15 clcc• ' iC11Jri<' 1 96n. 
40 Radu D. Hosctti ,.Eri" . . .  , Editura l.' n iversu l ,  S . A . ,  Ducurc�ti , 1 94 :l .  p. 225 - 235. 

u Eu�cn LO\·inescu, , , Ist".·ia literaturii române co:;tcmporanc" I I I  ( l i ) ,  Evoluţia poeziei 
l i ricP. Edi t u ra "Ancora", S. Bt:nvenisti Co., Bucureşti , 1927, p. 2 1 0 - 2 1 - L  

42 , . L n i versul",  Anul al 55-lea, nr. 245, 9 sept. 1938 
43 1 .  \'alerian, "Cu scriitorii prin veac", E . P.L.,  1967, p. 148 - 1 53. 

44 D .  i 'anaitescu Pt>rpessicius, "Menţiuni critice",  Seria 1, Editura l iterari\ a Casei Şcoa
lelor , Bucnre�ti ,  1928, p. 1 52 - 1 55. 

�5 c;eorge Călinescu ,  " Istoria. literaturii romane de le crigini pfnă in p<c:l'nl. Buc . , Editur:t 
regală pentru literatură şi artă, 194 1 , p. 575 - 576. 

u Cezar Stoika, .,Cincinal Pavelesw" 1938 ; 
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47 Cincinat Pavelescu, ,.Epigra1ne", Editura tineretului, 1966. 
48 "Viaţa literară şi artistică",  Anul 1, Nr. 38 / 1 907. 
n "Braşovul literar", Nr. 4 -5, din 26 noiembrie 1932. 
60 I bidem. 
n Ibi<lem. 
62 Ibidem. 
&3 Mihail Dragomirescu, "Critică", Voi. I I., Editura Casei Şcoalelor, 1928, p. 281 .  

�4 Scrisorile se  află în colecţia Bucur-Burileanu, Bucureşti, str. Nufcrilor, nr.95. 
66 Gabriel Drăgan, "Istoria literaturii române", Editura ,.Cugetarea" ,  S.A.,  1 946, p. 569 
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Fotocopie de pe una din mult 1 
. . . . e e  scnson tnT.Ise de Cincinat Pavelescu prietenului său 

Radu Cosmin. 

Fo
.
tocopia unei dedicaţii a scriitorului Cincinat Pavelescu, 

copiată de o persoană neidentificată p înă in prezent de noi. 
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Pentru i:1 teresul ce prezintă , le cl:tm în ordine cronologică : 

18 Aug. 1936. 

Iubite 
Domnule Cosmin 

În ce cuvinte să-ţ i prezint scuze - umile şi afectuoase - pentru întîr
zierea cu care îţi trimet portretul lui Cincinat ? Să-ţi spun că am fost şi sunt 
foarte ocupat, deşi în vacanţă, este prea puţin ! Să renunţ la scuze, înţelegînd 
înţelepciunea proverbului franţuzesc "qui s'excuse, s'accuse !" şi să-ţi spun 
francamente : am fost un tembel, dragă Cosmin şi am dat rând zilelor. Nu 
ştiu cum să ies din încurcătură. Totuşi este o cale : trimiterea fotografiei însăşi 
- şi ca să repar într-o măsură oarecare efectul afectiv al unei aşa de mari 
întîrzieri, - ca o amendă onorabilă - îţi trimet volumul meu "Cronici lite
rare" despre care ai auzit, poate, vorbindu-se. 

Îţi strîng mîna cu deosebită şi aleasă prietenie. 

P .S .  

Al dumitale 
P. I. Teodorescze 

Sumedrea 
Braşov 

A propos ! Ce ar fi dacă alături de această fotografie, pentru ca să te 
scutesc de cheltuială, ţi-aş trimite clişeul însuşi al lui Cincinat ? 

Dar te rog un lucru : păstrează-! să nu se piardă şi înapoiază-mî-l". 

P.I .T. 

Cea de a doua scrisoare este o carte poştală, expediată din Bucureşti 
şi se referă tot la Cincinat : 

21 august 1936. 

Bucureşti 

Iubite domnule Cosmin, 

Înainte de a pleca din Braşov către capitală, de unde îţi scriu, mi-am 
făcut plăcerea - vai ! cu cîtă întîrziere ! - de a-ţi trimite fotografia lui 
Cincinat, clişeul lui în zinc şi o carte, totul în colet poştal. 

Sper că le vei fi primit şi vei fi fost aşa de drăguţ să-1 ierţi pe Petruş 
Teodorescu pentru zăbava lui peste orice răbdare. 

Cu admiraţie şi cu dragoste, 

P . I .T. 
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Un rezultat imediat şi totodată un succes al apelului făcut în 1941 de 
către Radu Cosmin, prin ziarul "Uni versul", îl constituie scrisoarea trimisă ace
stuia la 10 decembrie 1941 ,  de către mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan. 56 

ARHIEPISCOPIA 
ORTODOXĂ ROMAJS"A 

De Alba Iulia şi Sibiu 

D. sale domnului 

RADU COSMIN 

Bucureşti 
Parcu l  Vatra Luminoasă 

Strada 1. Nr. 265 

Înainte cu 10 ani - în octombrie 193 1 - regretatul poet Cincinat Pave
lescu, de la a cărui moarte s-au împlinit 7 ani, fusese oaspele meu la Schitul 
Păltiniş din munţii Sibiului. 

Cu acel prilej , a improvizat mai multe epigrame, pe care le-a scris per
sonal, pe filele albe ale exemplarului nr. 200 din volumul său de "Epigrame" 
apărut la editura "Ramuri" din Craiova /fără dată/, proprietatea mea, şi 
pe o carte poştală ilustrată care o păstrez . 

Văzînd apelul dvs. apărut în ziarul "Universul" Nr. 533 ( ?) din 7. XII. 
a.c. f, vă trimitem sub. /. o copie a acestor epigrame inedite, pentru a le uti
liza în scopul arătat în acel apel. 

Sibiu, la 10 Decembrie 1941 

Cu arhiereşti binecuvîntări 
Nicolae 

Arhiepiscop şi mitropolit. 

Reproducem în continuare copia epigramelor şi a dedicaţiilor care, se 
pare, că cel puţin în parte abia astăzi ating scopul arătat în mai înainte men
ţiona tul apel. 

" În volumul nr. 200 "Epigrame" de Cincinat Pavelescu (Craiova, "Ramuri", 
f.a.) , aflător în Biblioteca Mitropolitană din Sibiu, autorul a adăugat în 193 1 ,  
în  cursul unei vacanţe petrecute la schitul Păltiniş, următoarele epigrame 
inedite (şi dedicaţii inedite, n.n.) : 

Dedicaţie : Omagiu de respectuoasă iubire şi admiraţiune Înalt prea 
Sfînţitului Mitropolit Nicolae al Ardealului, în amintirea ceasurilor neuitate 
din Schitul său patriarhal de la Păltiniş" 

Cincinat Pavelescu 
6 oct. 1931 

68 Scrisoarea, î n  original, s e  află î n  colecţia Bucur - Burileanu, din Bucureşti, str. Nufe
rilor, nr. 95. 
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Epigrame inedite : 

Lui Ionel Brătianu al cămi tată jttsese 
amestecat în complotul contra lui Cttza 
iar el fusese iubit de 3 prinţese : 

Asa se vede c-a fost scris 
Î� cartea astei vite 
Bătrînul să răstoa�ne domni, 
Iar fiul său domniţe. 

C .P. 

Altă dedicatie : nr. 200, Exemplarul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit 
N' .  Bălan. "Cu �ea mai smerită supunere şi devotament." 

193 1 .  Cincinat Pavelescu 

La epigrama LV a fost adăugată partea a III-a. lat-o ! 

III 

Ca tînăr ne băgai în d. . .  (raei) 
Vorbind cînd se cădea să taci 
Azi matur te mai cuminţeşti 
Şi taci cînd trebuie să vorbeşti . 

C .P. 

/Epigramele LIV şi LV sînt adresate lui Făgeţel ( = ::'1-Iărunţel) . 

Volumul " Urzici" de I. Perieţcanu. 

La piaţă nu şti ce să zici : 
Cînd ceri spanac îţi dă urzici 
La librărie, tot un d . . .  : (drac) 
Cînd ceri urzici îţi dă spanac. 

C.P. 

În legătură cu epigrama XI (capitolul "Inscripţii") ,  autorul îmblîn
zeşte spusele sale tipărite adăugînd cu condeiul : 

"Acest volum a fost oferit unui înalt prelat , ca o compensaţie pentru 
cei lipsiţi de duh care s-au bucurat de gratuitatea acestui volum fără s-o 
merite". 

C.P. 

Epigrama XI la care se referă N. Bălan şi care ne ajută să înţelegem 
mai bine rîndurile citate, este următoarea : 
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O strig s-audă tot văzduhul ! 
Acest volum de epigrame 
N-o să-1 dau gratis nici la dame 
Ci doar săracilor cu duhul. 

Lui Horia P. Petrescu, pe cînd citea o 
fabulă orientală cu măgarul. 

Pe cînd Horia citeşte 
Cu măgarul istoria. 
Tare i se potriveşte 
Însu-şi lui "alegoria". 

C.P. 

Pe o carte poştală, vedere de la Sanatoriul Păltiniş, maestrul a scris ; 

Iartă-mă, Înalt Prea Sfinte 
De mai scriu două cuvinte. 
Dar aş vrea să fiu errnit 
Şapte ani în acest schit.  

5 octombrie 1931 
C.P. 

În  afară de scrisoarea lui N. Bălan, tot în acelaşi lot de materiale Cos
rnin, am mai putut descoperi o foaie 67 de hîrtie avînd pe una din feţe notate 
două strofe, iar pe cealaltă alte două strofe constituind o dedicaţie. 

Din cele două epigrame(? ) ,  prima poartă semnătura lui Radu Cosmin. 
cealaltă, pe a lui Cincinat. 

Definiţia epigramei a fost dată tot de Cincinat. După mărturia lui I .  
Valerian, Cincinat Pavelescu a numit "Epigrama . . .  un fulger scurt, o scă
părare din cremene cînd o izbeşte amnarul. Ea se naşte din ciocnirea împre
jurărilor neprielnice cu durerea sau revolta scriitorului" 68 

Definiţia epigramei 59 a dat-o Cincinat şi mai răspicat în următoarele 
versuri : 

Epigrama ascuţită 
Soră bună e cu scrima 
Căci şi în ea poetul luptă 
Cu ideea şi cu rima. 

Pe verso la foiţa cu epigramele menţionate au fost notate alte două 
strofe care constituie mai mult o dedicaţie scrisă pe volumul oferit doamnei 
Marioara Livoda ( ?) .  Le reproducem cu exactitate. 
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Scrise pe volumul oferit doamnei 
Marioara Livoda. 

Volumul acesta de Satire 
Scrise cu sînge, ghimpi şi fi (e) re 
Sub ochii tăi se va preface 
În faguri parfumaţi de miere. 
Iar cînd de gura ta rostite 
Aceste versuri şi-or lua sborul 
Spre alte lumi mai fericite 
Va pluti atunci şi autorul. 

Credem că dedicaţia a fost scrisă pe volumul de "Epigrame" editat de 
Cincinat Pavelescu în 1925. De altfel şi data de pe verso vorbeşte de luna 
decembrie 19'25.  Dacă este aşa atunci, primul vers al dedicaţiei vine să lămu
rească definiţia epigramei dată de Cincinat în cîteva ocazii. 

De aici desprindem ideea că el considera epigrama ca o armă de luptă 
pe calea scrisului, ca o satiră, căci el numeşte volumul acesta "Sa tire". 

Paternitatea acestei dedicaţii nu poate fi atribuită lui Radu Cosmin, 
pentru că volumul său de "Satire" tipărit în 1916 60 şi reeditat în 1919 61 se 
epuizase de mult. 

Din cercetările ce am întreprins pînă acum reiese că cel puţin unele din 
epigramele şi dedicaţiile aflate în discuţia noastră cît şi scrisorile înserate 
în lucrare nu au văzut pînă azi lumina tiparului şi de aceea le-am adus în 
atenţia specialiştilor şi a publicului sperînd că vom putea contribui cu ceva 
la cunoaşterea vieţii şi operii lui Cincinat Pavelescu. Am făcut aceasta şi 
din convingerea că aproape toate aceste creaţii pot sta alături de cele mai 
bune dintre epigramele publicate de ilustrul nostru poet, cît a trăit. 

Datorăm acest material în mare măsură lui Radu Cosmin care a lansat 
amintitul apel, cît şi mitropolitului Ardealului Nicolaie Bălan, om de cultură 
care a răspuns imediat. 

Toate aceste acţiuni întreprinse de Radu Cosmin şi de alţii pe linia recon
siderării operei lui Cincinat Pavelescu, pornesc din convingerea că acesta 
nu este numai un mare epigramist ci şi un distins poet român, ale cărui coor
donate de bază sînt spontaneitatea şi strălucirea versificării. 

Aşa, de exemplu, la un anumit moment aflîndu-se într-o călătorie pe 
apă, comandantul vasului i-a propus o serie de rime, provocîndu-1 să-şi dove
dească măiestria. 

Poetul a improvizat pe loc următoarele versuri care stau ca o mărturie 
vie a acestor excepţionale însuşiri a poetului : 

Pe Paquebotul România Improvizată 1906 
Constantinopol - Constanţa 

O de-aş putea s-ajung la nemurire 
Cu versul meu sonor ca un cristal 

60 Radu Cosmin, "Satire",  Buc. 1916 
61 Ibidem, 1919.  
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Să fiu cugctător ca 
Si toti să mă citească cu 
Cînd �a sosi al mortii ceas 
Să simt şi eu o clipă de 

Blaise Pascal ttm11re 
fatal iubire 

CJ. m-a îmbătat cuvîntul sfînt orbire 
Şoptit de o frumoasă-n carnaval 
Dar voi muri, obscur ca un microb 
Chiar tu, poet, ce-ai fost apururi rob 
1 ubirea plină de melancolic 
::\Iă voi prăji în iaduri pc un rug 
Pe cînd din cer blaj in Sf. Ilie 
Îm-va crta prostiile ce îndrug 
Amicului căpitan comandor Tăutu 

Cincinal 

Cu drept cuvînt, scriitorul Radu Cosmin pe care îl lega de Cincinat o 
prietenie de 30 ani, putea spune într-o conferinţa rostită la Radio la 30 noiem
brie 1941 ,  cu prilej ul împlinirii a 7 ani de la moartea poetului : (ICincinat 
Pavelescu trebuie preţuit pentru strălucita lui poezie lirică, plină de nobleţe, 
de simţire şi de măiestrită muzicalitate cerească. 

Pe adevăratul Cincinat trebuie să-1 cauti în creatia lui lirică . . .  
Cincinat e poet prin excelenţă. Lira l�i poartă' blazonul olimpic. I-a 

fost dăruită de Apolo, zeul poeziei. 
Cincinat Pavelescu rămîne un Benvenuto Cellini al versului româ.nesc. 

Poezia lui Cincinat Pavelescu e un blazon de înaltă nobleţe, un îndreptar 
de artă şi o mare avere culturală şi naţională . A fost premiat cu premiul naţio
nal de poezie. 

Dar Cincinat, cel adevărat şi proteic, nu e numai în unicul şi vechiul său 
volum de poezii sau în micul volum de epigrame ce a putut publica fiind 
în viaţă. El şi-a risipit de-a lungul tuturor drumurilor vieţii tot geniul său 
scînteietor în improvizaţii uimitoare de lirism sau de ironie. Dedicaţiile lui 
pe volume de versuri sau pe volume dăruite din vasta şi aleasa lui bibliotecă 
atîtor prieteni boemi sau măriri ale zilei, şi în deosebi nenumăratelor muze 
care i-au înflorit paşii vieţii cu mireasma şi frumuseţea razelor dragostelor lui. 

Qui ont ve�u ce que vivent 
les roses 

L'espace d'un matin . . .  

Toate aceste dedicaţii ş i  improvizaţii a r  putea face o serie de volume 
inedite în care cu adevărat am regăsi cu toţii pe marele, pe scînteietorul, pe 
neuitatul nostru prieten". 

Aceleaşi păreri le au şi alţi reprezentanţi ai culturii noastre. Spre exem
plu, Radu D. Rosetti are convingerea că : "Cu Cincinat Pavelescu omenirea 
pierde pe unul din cei mai talentaţi epigramişti ai ei - nu este o exagerare, 
desfid să se găsească în literatura vreunui popor versuri de genul acesta supe-
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Cincinal Pavelescu într-un grup de scriitori. 

rioare a lor lui (plus cantitatea) - iar România un poet al cărui nume va 
rămîne în cartea ei de aur" 6�. 

I. Gr. Perieţeanu, epigramist valoros, afirma :  "Trebuie să înceteze odată 
primatul bardului Cincinat jucîndu-se cu rima. Poetul o ia înaintea omului 
de lume. Şi e păcat că pînă astăzi nimeni n-a stăruit îndeajuns asupra aces
tui aspect serios al poeziei sale, de o superioară valoare artistică. Panteism, 
Impresii de toamnă, Mamei, Legile eterne, Sonetele, Avatar, sînt realizări 
în care limba e parcă străluminată de arderea sufletului. 63 

Făcînd recenzarea volumului de "Epigrame" apărut în 1925, D. Panai
tescu-Perpessicius, parcă vrăjit, cu greu se poate menţine în limitele cri
ticii. Furat de frumuseţea fiecărei piese ce alcătuieşte volumul, exclamă : 
"Şi evident n-am termina, citind, dacă ne-am lăsa tentaţiei. N-am termina 
spre bucuria autorului, a lectorului şi a noastră. Cum însă trebuie să sfîrşim, 
să încheiem în chip demn şi la înălţimea unui maestru al epigramei" 64 •  

Cît de actual a rămas pînă azi cuvîntul exprimat cu ani în urmă de Ion 
Gr. Perieţeanu că : "volumul său de poezii, de mult epuizat, să fie retipărit, cu 
adăogirea bucăţilor inedite, publicate in diferite reviste de la 191 1  încoace, 
precum şi savuroasele-i epigrame. Însoţit de o notă critică generală cu refe
rinţe bio-bibliografice, volumul ar constitui astfel o întîrziată şi aşteptată 
ediţie definitivă a operii unui ales. 

Căci, era Cincinat Pavelescu, un om plin de seva poeziei eterne şi-i ajungea 
un ciripit, o floare, sau privirea caldă a unei tinere femei, ca harul versului 
său să i se reverse pe buze, gata împodobit, ca o Minervă pururi renăscîndă 
a sufletului său neasemuit" .  

82 Radu D .  Rosetti, "Eri" . . . , Editura Universul, S.A. ,  Bucureşti, pag. 225 - 226. 13 
••. 
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ÎNSEMNĂRI DESPRE ŞCOALA DIN STARCHIOJD 
STELIAN FLORESCU 

Dacă documentele vremii atestă existenţa Starchiojdului şi a moşne
nilor săi încă din 1418 1 , începuturile învăţămîntului, despre care am să 
scriu, sînt mai greu de stabilit. Lipsa unor dovezi scrise contemporane 
şi autentice nu ne îngăduie să precizăm nici în ce an, nici de cine şi în ce 
împrejurări a luat fiinţă prima şcoală în această străveche localitate. 

Profesorul Nicolae Iorga, cunoscînd şi admirînd Starchiojdul, apreciind 
hărnicia locuitorilor şi a relaţiilor chiojdenilor cu satele vecine, subliniază 
că în anul 1691 "exista aici o şcoală la care preda dascălul Ioan, venit din 
Transilvania, din atît de depărtata cetate a Bistriţei de către Moldova" 2 •  

Ca iubitor al pitoreştilor aşezări - Chioajdele, profesorul Constantin C. 
Giurescu de la Universitatea din Bucureşti, scrie că "în comuna Chiojdul 
Mic din judeţul Săcuieni se pare că era o şcoală în anul 1770" 3 •  Dacă în 
comuna vecină, Chiojdul, exista o şcoală şi dacă Starchiojdul avea legături 
mai apropiate cu tîrgul Vălenii de Munte, aceasta ne face să credem că şi aici 
a existat o asemenea instituţie. 

){ai tîrziu, în anul 1838, pe vremea domnitorului Alex. Ghica, se deschid 
şi şcolile săteşti 4 •  Pe vremea aceea satul Starchiojd, care număra 152 fami
lii 5 ,  avea o şcoală care funcţiona în aceeaşi clădire cu primăria, aşa cum 
sîntem informaţi de regretatul învăţător Constantin C. Popescu. 

Trăind în vecinătatea tîrgului Văleni, centru important economic, capi
tala fostului judeţ Saac, unicul şi cel mai puternic centru cultural de pe valea 
Teleajenului, moşnenii chiojdeni, oameni liberi, unii dintre ei mai înstăriţi, 
sînt preocupaţi tot mai mult de învăţătura copiilor lor cu dascăli pricepuţi. 
Dintr-un studiu aflăm că în anul 1843 functiona . . .  dumnealor : Constantin 
Giurescu, învăţător în satul Starchiojd, propus d�· 

profesorul David Almă
şanu de la Şcoala normală de candidaţi de învăţători din Vălenii de Munte 
ca suptrevizor pentru plasa Despre Buzău pentru comportanţa în moral şi 
sporul la învăţătură" 6 • 

1 C. M. Rîpeanu şi N.I.  Sirnache, Documente privitoare la istoria com. Starchiojd, p. 5, 
Ploieşti, 1968. 

2 N. Iorga, Note asupra încă unui Cîmpulung muntean-Chioajdele. 
3 C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. III, partea a II-a, p. 929, Buc . ,  1946. 
4 Ilie Popescu Teiuşan : Contribuţii la studiul legislaţiei şcolare româneşti, Buc. 1963, p. 28, 
5 C.l\1. Rîpcanu : lnsemnări despre cel mai vechi sat din regiunea Ploieşti-Starchiojdul, 

Ploieşti, p. 8. 
1 Gh. I .  Moisescu, Istoria şcoalelor din Vălenii de Munte 1 83 1-1931, Văleni, 193 1 ,  p. 52 

187 

www.cimec.ro



H.ăsfoind filele vremii, aflăm că în anul 1846 satul S tarchiojd,  care număra 
227 familii, dispunea de o �coală cu 1 14 elevi, iar satele \' aka Anei cu 66 
familii, si Ratarea, cu 34 fam ilii isi aveau centrul scolar la Valea Anei, unde 
învăţau 'so de cop1i. În aceste sate, ca �i la Bătrî�i, şcolile erau conduse de 
cîte un învătătoc. Constructiile acestor Licasuri de luminft erau "săvîrsite 
din nuiele dupft trebuinţă", p� cheltuiala lnrni�ilor gospodari ai frumoas�lor 
noastre a,;ezări mo-;tenesti. 

După anul re�·olu ţionar 1843 activitatea �colilor să te� ti încetează , ea 
reluîndu-se dupi aproape ;:�ce: ani, timp în care vechile cEi diri �calare se 
ruinaseră. 

Dintr-un studiu recent apărut aflăm. că "Adunarea generală a ·prii 
Româneşti, în şedinţa sa de la 25 iuuie 1859, răspunzînd însufleţirii cu care 
masele populare luptaseră pentru Cnirc, şi-a dat votul să se înfiinţeze şcoli 
prin toate satele cu cel puţin 50 de familii" 7 • 

În  dragostea mare pentru luminarea copiilor lor, avînd la dispoziţ ie 
casa lui Dinu Keşca, starchiojdenii contribuie şi  reuşesc să redeschidă şcoala 
condusă de popa Ion Ruşaveţcanu zet Keşca, tatăl fostului învăţător Co,-;
tache Popescu. 

Studiile apărute, ca şi mărturiile unor bătrîni, transmise pe cale orală 
unor învăţători pensionari, ne înfăţişează tabloul învăţămîntului desfăşurat 
în şcolile satelor noastre înainte de reforma învăţămîntului din timpul lui 
Cuza Vodă. În şcoală, se aplica metoda pedagogică lancasteriană, la baza 
căreia sta "sistemul mutualitaţii şi monitoriatului : elevii care ştiu carte învaţă 
şi pe cei ce nu ştiu ; grupuri de mai mulţi elevi studiază sub supravegherea 
unui monitor. Învăţămîntul se face de pe anumite table mari, tableie peda
gogice, care ţin locul cărţilor, atîr:1ate pe pereţi în mijlocul unor semicercuri 
de fier" 8 • Elevii erau aşezaţi pe scaune lungi, dispuse de jur împrejurul 
sălii de clasă, ascultînd îndrumările învătătorului ce sta înaintea mesei, într-un 
colt al camerei. 

' 

' Bătrînul Radu l\fărăcineanu din fosta comună Bătrîni-în prezent sat 
al Starchiojdului-povestea în 1923 învăţătorului satului că tinerii învăţau 
alfabetul chirilic şi-1 scriau pe lespezi de piatră "mălăiaţă" (gresie adusă din 
ripa Stîngaciului) , cu un fel de condeie confecţionate tot din piatră. Cerneala 
folosită pentru scrierea cu pana de gîscă era un produs indigen, rezultat din 
amestecul "funinginei de coajă de mesteacăn" cu clei de prun sau de cireş 
combinate apoi cu oţetul de prune. 

Un alt bătrîn, Gheorghe Băcanu, contemporan cu primul, relata că unii 
tineri învăţau carte de la mocanii din Transilvania veniţi cu turmele în păr
ţile noastre, care aduceau, pe lîngă alte "mărunţişuri", şi cărţi scrise în limba 
română. Ele cuprindeau despărţirea cuvintelor în silabe, scrierea numărului 
arăbesc şi românesc, pilde şi învăţături, rugăciuni etc. 

În fiecare joi după amiază şcolari din Starchiojd şi Bătrîni făceau "ocenia", 
un fel de instrucţie militară cn arme de lemn, condusă de către un instructor 
din sat sau chiar de învăţător. 
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7 llie Popescu Teiuşan ; opus citat, p. 28. 
8 G h .  1 .  Moisescu, opus citat, p. 19. 
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Actul fă uririi statului naţional, prin unirea Moldovei şi Ţara Româ
nească , cerea noi reforme social-politice şi economice, care să satisfacă şi 
cerinţele maselor populare participante active la actul Unirii. Printre aces
tea, Legea instntcţiei publice din 25 noiembrie 1864, promulgată de Consiliul 
de }.iiniştri prezidat de domnitorul Alexandru Ion Cuza, va pune bazele celei 
dintîi legi organice a şcolilor din România. Introducînd un larg sistem de învăţă
mînt pentru toate clasele societăţii, Cuza stabilea "prin legea din 1864, un 
învăţămînt elementar obligatoriu şi gratuit, atît pentru băieţi cît şi pentru 
fete, . . .  înlocuind, în sfîrşit, alfabetul chirilic, haină străină, prin cel strămo
şesc, latin" 9 • 

Aplicarea acestei legi, deschizătoare de drumuri noi pe tărîmul învăţă
mîntului românesc, se resimte mai ales la sate, unde setea de învăţătură 
era tot mai frecventă în timpurile acelea. Şcolile din satele Starchiojd şi 
Bătrîni, care funcţionau în case particulare, sînt conduse la început de cîte 
un învăţător pînă în 1896 la Starchiojd şi 1912 la Bătrîni, după care numărul 
posturilor începe să crească. 

La şcoala primară din Starchiojd, unde erau chemaţi să înveţe carte 
copiii din toate satele comunei (cea din Valea Anei îşi încetase activitatea 
în 1848) , întîlnim. ca învăţători pe Stan Sersea şi Dumitru Petrescu, urmaţi 
în 1877 de absolventul de şcoală normală Costache Popescu. Iubitor al căr
ţii, dornic să lumineze mintea tineretului din comuna sa, Costache Popescu, 
preocupat de crearea unor condiţii materiale bune, după multă stăruinţă 
reuşeşte să dea în folosinţă în 1893 un local nou de şcoală, construit din cără
midă, format din cinci camere (două săli de clasă, o sală de lucru manual, 
o cancelarie şi o cameră m.ai mică pentru cantină) . În perioada construirii 
şcoala a funcţionat în casa postelnicului Costache Manu, care data din 1818, 
existentă şi astăzi, proprietatea profesorului Anghel Oprea. Necesitatea con
struirii unui nou local, care să corespundă cerinţelor învăţămîntului din acel 
timp, ne-o motivează acelaşi învăţător într-o adresă trimisă primarului comu
nei, D. Petrescu, în 1881, în care arăta "starea deplorabilă" a clădirii, "cu 
podina spartă, lipsită de geamuri şi pentru care şcoala era populată de un 
număr mic de elevi" 10 • 

Locuitorii comunei Bătrîni se bucură de constructie nouă , cu două săli 
de clasă , de abia în 1912, cu toate că se mai făcuseră un el� încercări mai înainte, 
dar fără rezultate. 

La 1 octombrie 1905 se înfiinţează Şcoala primară din Valea Anei, unde 
învăţau carte copiii sătenilor din această localitate şi din Ratarea, care funcţio
nează în casa preotului Avram Eufrosin pînă în 1909, cînd se dă în folosinţă 
un local nou de şcoală, cu două săli de clasă, construit din cărămidă , distrus 
parţial de cutremurul din 1940. 

Din cercetarea documentelor de arhivă cunoaştem aspecte cu privire 
la planurile şi sistemul de învăţămînt, munca de îndrumare şi control, 
încadrarea şcolilor etc. Orarul şcolii primare din Starchiojd pe anul 
şcolar 1894-1895 stipulează predarea următoarelor obiecte de învăţămînt : 

9 C. C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, p. 404, Buc. 1966 
JO Arhiva Şcolii generale nr. 1 Starchiojd, dosar 1 0, adresa nr. 8 din 26 aprilie 188 1 .  
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scris-cititul, citirea, gramatica, compoziţia, istoria, aritmetica, ştiinţele fizico
naturale, intuiţiunea, religia, desenul, lucrul manual şi gimnastica cu cîntări 11. 

Între 1900-1920 şcoala se organizează după sistemul învăţămîntului 
divizionar, adică clasele de elevi erau împărţite pe divizii. Astfel, clasa I 
forma prima divizie, clasele a II-a şi a III-a alcătuiau divizia a doua, iar 
clasele a IV -a şi a V -a constituiau divizia a treia 12 • 

Se relatează că programa de învăţămînt dădea atenţie mare lucrului 
manual, care consta din împletirea pălăriilor de paie. Atît de mult interes 
prezenta lucrul manual, încît se formase un cerc cultural cu învăţătorii din 
împrejurimi, care puneau accent pe formarea deprinderilor practice la elevi, 
cerc care în 1907 a fost interzis de către organele administrative, de teamă 
ca învăţătorii să nu aţîţe la răscoală pe ţărani, aşa cum ne informează învă
ţătorul pensionar Nicolae C. Popescu. 

La terminarea anului şcolar elevii din clasa a V-a erau supuşi unui exa
men de verificarea cunoştinţelor, care se organiza în centrul şcolar Poseşti, 
la sfîrşitul lunii iunie, şi unde învăţătorii aduceau "caietele cu lucrări scrip
tice anuale ale elevilor, precum şi cataloagele" .  13 

Fondul documentar al arhivelor începe cu un catalog din 1871 ,  care se 
găseşte la şcoala din Bătrîni, iar la Starchiojd cu adresa din 19 ianuarie 1880, 
prin care se raporta Comitetului permanent al plăşii Zeletin numele şi pre
numele copiilor frecvenţi pe anul şcolar în curs. 

ln urma studiului făcut asupra încadrării, aflăm că şcolile primare înfiin
ţate în baza legii instrucţiunii publice din 1864 şi pînă în 1920 au funcţionat 
cu învăţători pregătiţi în şcolile normale sau avînd clase gimnaziale. În şcoala 
primară din Starchiojd Costache Popescu îşi continuă munca pînă în 1920 
alături de Ion Popescu (între 1896-1910) ,  urmat de Nicolae C. Popescu şi 
Maria N. Popescu, a căror activitate şi-au încheiat-o în 1931 ,  în prezent fiind 
pensionari. 

La Bătrîni, după Gheorghe Sersea urmează mai mulţi învăţători din
tre care amintim pe Ilarie Tulbureanu, Suzana Ştefănescu, Constantin C. 
Popescu, Cioflec Tudor, care vor funcţiona pînă în 1912, cînd şcoala va avea 
două posturi ocupate de Constantin Stănescu, absolvent al şcolii normale, 
şi Nicolae Ionescu. În timpul războiului şcoala îşi întrerupe cursurile timp 
de un an ( 1916-1917) ,  fiind reluate apoi sub îndrumarea învăţătoarei supli
nitoare Didina Bătrîneanu pînă la întoarcerea de pe front a celor doi învă
ţători. 

Şcoala din satul Valea Anei îşi începe activitatea sub conducerea lui 
Constantin C. Popescu, acela care funcţionase o perioadă de timp şi la Bătrîni. 

După terminarea primului război mondial şi pînă în 1944 a avut loc o 
relativă creştere a reţelei şcolilor primare, mărindu-se şi alocaţiile pentru 
învăţămînt, fără ca acestea, ca şi alte măsuri, să ducă la lichidarea neştiinţei 
de carte, mai ales la sate. În lumina noilor măsuri se înfiinţează în Starchiojd 
încă două şcoli - una pentru copiii sătenilor de pe uliţa Gîrbeasca ce se pre-

11 Idem, condica de prezenţă şi de lecţiuni, a.şc. 1894-1895, septembrie. 
12 Idem, proces verbal din 1 septembrie 1905. 
13 Arhiva Şcolii generale nr. 1 Starchiojd, ordinul Revizorului şcolar al judeţului Pra

hova nr. 1287, din 25 mai 1902. 
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lungea pînă sub muntele Smeurăt şi a doua în satul Rotarea, conduse de 
fraţii Dumitru şi Traian C. Popescu. Şcolii primare nr. 1 i se adaugă un local 
nou construit între anii 1935-1939 cu două săli de clasă şi o cancelarie, clă
direa fiind amplasată pe terenul donat de Nae 1 .  Florescu, acolo unde se află 
şi dispensarul medical comunal. 

După 1920 şi pînă la actul Eliberării, datorită creşterii numărului de 
copii şi cerinţelor insistente ale gospodarilor noştri, în cele patru şcoli pri
mare din Starchiojd s-au creat 12 posturi de învăţători, iar şcoala din Bătrîni 
va funcţiona cu două posturi. 

* * * 
În anii puterii populare, prin reforma învăţămîntului din august 

1948, se realizează dorinţa de veacuri a maselor populare de a vedea 
în şcoală farul care luminează minţile întregului tineret din ţara noastră . 
Se extinde reţeaua unităţilor şcolare în cele mai îndepărtate sate şi cătune, 
iar învăţătorii entuziasmaţi ele iureşul transformărilor sociale şi culturale, 
încep acţiunea de şcolarizare a tuturor copiilor de vîrstă şcolară. 

La 1 septembrie 1945, în Brădet, şi la un an după aceea, în Gresia, se 
crează şcoli primare pentru copiii din aceste sate ale Starchiojdului, distan
ţate la 3-4 km de centrul comunei. Dacă în 1846 existau trei şcoli săteşti 
în Starchiojd, Valea Anei �i Bătrîni, conduse de trei dascăli, la o sută de ani 
fiinţau şapte şcoli primare în care funcţionau 18 învăţători. 

În cele două comune vecine apare pentru prima dată o unitate nouă 
educativă pentru micuţii preşcolari -grădiniţa de copii, premergătoare şcolii 
elementare, avînd ca cducatoare pe Emilia Ionescu în Starchiojd şi Maria 
Vasile la Bătrîni. 

Începutul anului şcolar 1948-1949 marchează o nouă etapă în istoria 
şcolii noastre. Cele două �coli primare din centrele comunale se transformă 
în şcoli elementare de 7 ani, care vor primi numeroşi elevi pentru continuarea 
şi absolvirea cursurilor, deschizîndu-le drumul către şcolile profesionale, medii 
de cultură generală sau tehnice şi apoi spre învăţămîntul superior. Odată 
cu generalizarea învăţămîntului de 8 ani, în anul şcolar 1964-1965, primind 
gratuit manualele şcolare, avînd tot mai bune condiţii de învăţătură, copiii 
din satele noastre se bucură şi mai mult de grija permanentă pe care statul 
le-o poartă pentru luminarea lor. ( În 1964 şi unitatea de la Valea Anei se 
transformă în şcoala generală de 8 ani) . La sfîrşitul anului şcolar 1967-1968, 
cînd se împlinesc 20 de ani de la reforma învăţămîntului, înfăptuită de statul 
democrat popular, au frecventat 978 elevi, instruiţi şi educaţi de 25 învăţă
tori şi 24 profesori . 

Dacă de la reforma lui Cuza Vodă şi pînă în 1944 numărul copiilor din 
cele două comune care au absolvit şcoala medie sau universitatea este foarte 
mic, şi aceasta din cauza taxelor mari pe care nu le puteau suporta ţăranii, 
în anii regimului nostru, cînd şcoala a devenit centru de lumină al întregului 
popor, tot mai mulţi tineri se bucură de dreptul învăţăturii gratuite, care îi 
duce pe cele mai înaintate trepte ale învăţămîntului. În Starchiojd, de pildă, 
între 1880---1944 numai 17 tineri au reuşit să absolve liceul sau o facultate, 
îmbrăţişînd meserii ca : farmacist (1 ) ,  profesor ( 1 ) ,  medic ( 1 ) ,  inginer-mecanic ( 1) ,  
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învăţător (9) , preot ( 1 ) ,  ofiţer ( 1 )  şi funcţionar (2) . Posibilităţile create 
şcolii, mai ales după 1955, prin extinderea reţelei de şcoli postgenerale, au 
făcut ca peste 300 de tineri să absolve şcoli profesionale, licee, şcoli pedago
gice, institute de diferite grade şi facultă ţi. Continuînd tradiţia înaintaşilor, 
o parte dintre ei s-au rcîntors în satele comunei noastre, fie pentru a lumina 
la rîndul lor copiii, fie a ajuta la înflorirea şi buna gospodărire a satelor. 

Î n  opera de culturalizare a ţării , şcoala, prin dascălii săi ,  şi-a adus o pre
tioasă contributie si la luminarea acelora care din diferite motive rămăseseră 
În afara ştiinţei

' de 'carte. În perioada anilor 1948-1956 înv&.ţătorii şi profeso
rii locurilor noastre răspund cu entuziasm la chemarea lansată de partid şi 
guvern, reuşind să alfabetizeze pc cei peste 1500 de cetăţeni rămaşi în decursul 
timpurilor în afara şcolii. 

Astăzi cînd copiii harnicilor cooperatori se bucud de toate darurile învă
ţămîntului, cînd părinţii lor le construiesc noi llcaşuri de lumină, pe care 
statul nostru le înzestrează tot mai mult cu cele necesare cle,;[.lsurării unui 
învăţămînt realist ştiinţific, se cuvine ca tinerii să clepun:t do;turi sporite 
pentru a deveni cetăţeni luminaţi, care să ducă pe mai departe făclia pro
gresului în România socialistă, "să devină specialişti ele înaltă calificare pen
tru toate domeniile vieţii sociale şi, totodată, să contribuie h progresul ştiin
ţei, tehnicii şi culturii" 14 . 

-- � -- �--------

14 Directivele C.C. al P.C.l� .  privind dezvoltarea invăţăi:>inlului în Republica Socialistă 
România. Buc. 1 968, p. 70. 
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ÎN CASA LUI B. P. HASDEU 
Y. FllW! u 

Rămasă mulţi ani în paragină, acea ciudată construcţie din piatră cenu
sie, străjuită de coniferi masivi, ca niste halebadieri uitati dintr-un protocol 
desuet azi, stîrneşte curiozitatea dru�eţilor, fără ca la�onicile lămuriri să 
fi putut aduce alt detaliu decît că e "castchtl Inlici, înălţat de tatăl ei, savantul 
B. P. Haşdeu".  

Astăzi, la ieşirea vestică din Cîmpina, către Breaza, în chiar stînga fîşiei 
de asfalt ce se-ntindc ca un brăcinar în înmiresmatul peisaj colinar de la 
poarta carpatică, paragina readusă la viaţă a devenit edificiu. E casa muzeală 
"B. P. HASDE U", unitate surată cu celelalte aşezăminte muzeale şi de cul
tură din judeţul Prahova, fiică a Muzeului de istorie al judeţului Prahova, 
care i-a fost ctitor. 

Intrarea te pregăteşte, ca o prefaţă prevenitoare, a vreunei cărţi cu 
sinuozităţ i  presărînd contraste, pentru mediul interiorului, al cărui prag o 
dată păşit, îţi oferă o fundamentare riguros ştiinţifică, ambianţa şi, - hai 
să-i spunem deschis, în vorbă românească, - ciudăţeniile pline de evenimente 
şi surprize din viaţa celui ce a fost latijundiarul unei atît de prodigioase minţi 
şi al unei culturi universale, acel titan Bogdan Petriceicu Hasdeu, amfitrionul 
vizitatorilor casei . . .  

)iasiv armată, - în metal ş i  piatră, autentificată de  blazoane domi
nate de inscripţia care redă aforismul ce trăieşte de trei veacuri în lume, acel 
clasic WWW "E pur si muove",  atribuit lui Galilea Galilei atunci cînd, ascul
tînd sentinţa tribunalului inchiziţional care-i judeca presupusele erezii, îşi 
apăra, dîrz şi sigur pe studiile sale, pe rezultatele lor, concluziile rămase axiomă 
"Şi totuşi se mişcă" - intrarea în această ciudată clădire păstrează iz de 
zidire fortificată. 

Fortificată împotriva cui ? 
A celor care ar fi încercat să-i combată teoriile proprii din atîtea şi atî

tea multiple domenii ale ştiinţei şi culturii româneşti în care se dovedise un 
deschizător de drumuri, un luptător aprig şi un apărător al gîndirii sale. 

Să apere, - ce oare ? 
Liniştea pe care şi-o afla, departe de tumultul oraşului, de viaţa univer

sitară şi ele continuele dispute cu adversari pe care-i incomoda cu erudiţia 
sa, cu mintea sa ascuţită, cu ochiul său pătrunzător, cu firea sa necruţătoare, 
cu verva sa nestă vilită, cu ironia sa biciuitoare, - liniştea după care tînjea 
si si-o apăra cu cît se adîncea în vîrstă, socotită, pare-se, ca unicul si marele 
iui

' 
ultim bun p[tmîntesc. 

' 
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Zimbrul moldovean e şi el prezent, adus parcă de amfitrion, coborîtor 
dintr-o străveche familie românească de peste Prut, ca mărturie a unei obîrşii 
�i poate că �i ca pe un talisman . . .  

Cifrele 1838-1907 indică datele cardinale ale unei vieti : răsăritul si 
asfintitul ei, atestînd, totodată, o bizară coincidentă : Haşde� s-a născut �i 
a m�rit în acelaşi an cu marele pictor Nicolae G;igorescu, cel care simţ�a 
�i chibzuia din vîrful penelului său, în forme şi culori ce-l păstrează printre 
geniile poporului nostru . Alături se ridică un alt altar. Este casa lui N. Gri
gorescu la o azvîrlitură de băţ ,  însă pe cealaltă latură a şoselei, unde veneau 
de multe ori într-un an, Vlahuţă, care-i era chiar cunoscut, dumnealui, pictoru
lui Grigorescu, şi doctorul Constantin Istrati, savant cu renume peste hotare 
şi fost ministru al instrucţiunii publice, alţi mari români rămaşi în istoria 
culturală �i ştiinţifică a neamului. Şi aceiaşi mari purtători de minţi lumi
nate îl vizitau - rar, dar îi trecuseră totu�i pragul casei lui ciudate, - şi pe 
Hasdeu, care 1-a avut oaspete la Cîmpina şi pe I .  L. Caragiale, care a rea
lizat despre această vizită un magnific reportaj - model al genului. 

Bizarul aspect exterior al castelului şi distribuţia lui interioară nu sînt 
produsul proiectului vreunui arhitect al vremii ci numai rodul propriei fan
tezii a stăpînului casei, el însuşi, Haşdeu, fiind edificiului ziditorul încadrat 
în peisajul cîmpinean încă de la finele veacului trecut, din anul 1896. 

Genealogia familiei, pornind de la acel Tadeu Hâjdeu, bunicul, scriitor 
în trei grai uri : românesc, cu litere chirilice, rusesc şi polon, e prezentată în 
original , prin documente de-ale vremii. Portretele părinţilor, cel al lui Alexan
dru Hâjdeu, bunăoară, profesor, avocat, scriitor, cercetător ştiinţific, uma
nist de seamă, ca şi chipul mamei, Elisabeta Hâjdeu, fiica :Melaniei lVIorţun, 
căsătorită cu Teofil Dane�. Poet, prozator, dramaturg, teoretician şi critic 
literar, publicist, militant politic antifeudal şi antidinastic, scriitor satiric, 
filolog şi lingvist, Bogdan Petriceicu Hasdeu e prezentat în fragmente din 
viaţa sa fizică, de familie, în activitatea sa publică multilaterală, în ştiinţă 
şi în polivalentele lui manifestări, prin fotografii, documente, lucrări, scri
sori, obiecte din epocd., etalate pe pereţi, pe panouri verticale, sub cristalul 
vitrinelor sau de-a dreptul în exponate tridimensionale, încadrate între pereţii 
încăperilor ce alcătuiesc "spaţiul muzeal" : fostul iatac, camera de lucru, salo
nul de primire, sufrageria, dormitorul, - toate exprimînd, fiecare şi laolaltă, 
strădania organizatorilor acestui muzeu, de a reconstitui o existenţă . . .  

Încremenită de vreme, de lunga lipsă a stăpînilor casei, sau numai din 
motivul că nu-şi mai află utilitatea, - pentru cine oare să mai măsoare tim
pul cînd personajul principal şi apropiaţii săi, ai casei, au intrat în veşnicie, 
acolo unde timpul nu mai vine măsurat cu ore şi minute ? - o  pendulă a 
fost totuşi păstrată, n un semn al unei trecute realităţi, acolo unde şi-a împăr
ţit tictacul cu preocuplrile, cu frămîntările şi liniştea lui Bogdan Petriceicu 
Hasdeu . . .  

Fie-ne îngăduită, aici, o paranteză : cum era să lipsească tocmai un  ornic 
autentic din acest muzeu aflat pe teritoriul Prahovei, iniţiat şi organizat de 
acelaşi profesor N. 1 .  Simache, care a ctitorit pentru ţara noastră şi pentru 
partea de sud-est a continentului european, cel dintîi muzeu al ceasurilor, 
află tor, cu tot mai numeroase piese, în Palatul Culturii din ora�ul Ploieşti ? 
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Şi acum, să ne continuăm calea prin bogăţiile spirituale ale muzeului 
memorial Bogdan Petriceicu Hasdeu de la Cîmpina. 

Întreaga activitate desfă;mrată între anii 1857 şi 1863, la Iaşi, ca profe
sor de istorie şi geografie, la liceu, custode, apoi, al Bibliotecii Naţionale, 
primele sale scrieri şi întîielc tipărituri şi publicaţii sînt prezente în original. 
altele în fotocopii. Nu lipseşte nici "Duduca Mamuca",  acea lucrare socotită 
de adversarii săi drept licenţioasă şi care i-a adus lui Hasdeu, necazul des
tituirii din învăţămîntul secundar ( 1863) , după cum sînt de aflat "Aghiuţă" 
:;; i "Satirul" ( 1863) printre acele tipărituri editate de Hasdeu sau printre acele 
la care el a fost numai colaborator vremelnic. 

Cn portret al Iuliei Faliciu, codană născută la Abrucl, ce avea să-i devină 
soţie, aduce imaginea unui chip din Tara }ioţilor . 

. . .  "Pe aceste scaune tapisate din epocă, - unul chiar în treflă, pentru 
convorbiri în "tete-a-tete" ,  a�a zisul tip de mobilă "causcur" - gura vorbito
rul ni la urechea ascultătorului - au odihnit oaspeţii lui Hasdeu şi cei ai 
casei ele faţă" ,  lămureşte tînărul custode al muzeului de azi cu glas scăzut, 
pentru a nu agita atmosfera, pentru a nu zgîria crusta trecutului peste care 
s-au asternut decenii . . .  

Ti'părituri şi documente, fragmente de manuscrise, gînduri consemnate 
în stihuri şi proză, exprimă sentimentele omului care a sălăşluit acolo, între 
zidurile de piatră cenuşie de la marginea Cîmpinei . . .  

" . . .  Nu sus, nu sus, la cei avuţi 
în norii fumului pierduţi 
se nasc jecundele virtuţi. 
Poporul ce suspină jos 
e singur valea roditoare 
în care creşte grît� şi floare 
bun şi frumos" 

versuri redate într-o scriere sub cristal, din acele mărturisiri şi îndemnuri 
ale poetului-castelan aflătoare în "Muntele şi Valea" (1907) , din chiar 
ultimul an din viaţa sa. 

O fotografie colorată, încă în acele vremuri, la 1868, la căsătoria lui 
Bogdan Petriceicu Hasdeu cu fata din Munţii Apuseni, înrămată şi ea în 
catifea din trei culori, precum şi un portret al lui Hasdeu, făurit de marele 
Grigorescu, la 1901 ,  decorează evident una dintre încăperi. Apoi afişe de 
teatru, vestind reprezentarea pieselor "Răzvan şi Vidra" ( 1867) , " Trei crai 
de la răsărit" ,  cu muzica de Flechtenmacher, 1879, cu Aristizza Romanescu, 
Grigore Manolescu, corifei ai scenei româneşti, în distribuţie, creîndu-i lui 
Hasdeu principalele personaje scenice. 

Istoria critică a românilor şi acel clasic "Etymologicum magnum Roma
niae" , îşi află de asemenea păstrarea, acolo, în lumea creată de Hasdeu şi re
constituită azi de muzeografii prahoveni. 

Pe pereţi, portrete pictate în medalion şi în deosebi Iulia Hasdeu, nef�
ricita lui fiică, copilul genial stins la abia 19  ani, după un început de actiVI
tate literară ce se înscrie pe orbita unui valoros conţinut, după strălucite 
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B.P. Hasdeu cu citeva zile înainte de moarte. 

studii la Sorbona, autentificate de diploma păstrată Ia :i\1 uzeul Literaturii 
Române şi prezentată vizitatorilor muzeului de la Cîmpina, într-o fotocopie. 

Profesor la Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Române 
şi al multor alte aşezăminte de ştiinţă şi de cultură, folclorice, lingvistice, 
filologice şi literare din Rusia, Franţa, Statele Unite ale Americii, Bogdan 
Petriceicu Hasdeu a cercetat, simultan, astronomia, organizîndu-şi chiar 
acolo, la Cîmpina, în cupola casei ce a devenit azi muzeu, un turn şi unele 
unelte de cercetare astrală, manifestări care după moartea fiicei sale au dege
nerat pe căile unui misticism uneori chiar cu accente incoerente . 

. . .  Ţigaretul, condeiul, călimara şi un presse-papier metalic, aflate pe 
masa de lucru a savantului, au supravieţuit vremurilor, susţinînd strădania 
organizatorilor aşezămîntului pentru păstrarea atmosferei autentice. 

O fotografie a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, bolnav, doborît în patul 
de suferinţă, oferă ultima înfăţişare a savantului polivalent, cu numai şase 
zile înainte de a se stinge : 25 august 1907 . . .  

Casa de Ia  Cîmpina, - autentic castel al contrastelor, - readuce atmos
fera unei existente ce se înscrie temeinic în hronicul vietii cultural-stiintifice 
a Ţării Româneşti, fragment de izbutită reconstituire a 'unor pagini ist�rice. 
cărora osîrdia şi pasiunea pentru păstrarea tezaurului valorilor trecutului, 
manifestate din plin de către muzeografii prahoveni, le asigură o largă cunoaş
tere în masa publicului, Ia dimensiuni dintr-o geometrie căreia i s-au dat 
reuşite contururi la scară reală. 
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CREŞTEREA DOMENIULUI FEUDAL ÎN SEC. AL XVII-lea 

COKTRIBUŢII LA MONOGRAFIA SATULUI COSLEGI 
DIN JUDEŢUL PRAHOVA 

1\. I .  SDIACHE 

Vasta cîmpie de la sudul subcarpaţilor dintre Prahova şi Teleajen, oferă 
omului cele mai bune condiţii de trai : pămînt fertil pentru ogor, apă , lemne 
de foc şi adăpost în uriaşii codri care se întindeau de aici şi pînă la Giurgiu, 
dintre care urme se mai pot vedea şi azi, unele chiar în apropierea ora�ului 
Ploieşti, cunoscute sub numele de «Stejarii de la Ghighiw> . 

În mod deosebit trebuie reţinut că această regiune - aşezată la con
fluenţa Prahovei şi Teleajenului - este în acelaşi timp locul de interferenţă 
a unor vechi drumuri de comerţ care coborau pe cele două văi, către schelele 
dunărene, cu cele ce veneau din părţile de apus prin Tîrgovişte, Tîrgşor, 
dtre Buzău, Rîmnicul Sărat, Focsani, Brăila, Galati. 

Aceasta a avut ca urmare pr�zenţa omului în 'această regiune, ş i  în 
apropiere, din vechi timpuri. 

Astfel, cu ocazia lucrărilor de lărgire a traseului căii ferate, în apropiere 
de staţia Ploieşti-Triaj , s-au descoperit într-una din numeroasele movile 
semănate pe cîmpia românească şi în deosebi la punctul de trecere de la cîmpie 
la deal, morminte din perioada bronzului ( 1700-1 150 î.e.n.) , în care s-au 
aflat schelete umane, unelte şi arme de bronz, ceramică şi podoabe specifice 
acelui timp. 

De asemenea, cu prilejul săpăturilor pentru construcţia Uzinei Brazi, 
s-au descoperit alte morminte, din aceeaşi epocă căreia aparţin şi unele frag
mente descoperite recent şi în stratul de cultură de la fund al aşezării din 
comuna Poienarii Apostoli, punctul numit "Panaiţoaia" .  

Bine locuită este regiunea şi în perioada fierului şi mai ales în cea de-a 
I I-a epocă a sa, aşa cum rezultă din săpăturile sistematice efectuate de arheo
logii Ecaterina Vulpe şi Radu Vulpe în aşezarea getică de la Tinosu, 18 km 
sud Ploieşti, pe terasele Prahovei, ca şi cele de la Piscul Crăsanilor, mai de 
la sud, întreprinse de Ion Andrieşescu, pe acelaşi drum ce coboară pe Telea
jen, Prahova şi Ialomiţa către bătrîna Dunăre. 

Regiunea este intens locuită şi în primele secole după retragerea admi
nistraţiei romane în anul 271 e .n. La Tîrgşor săpăturile au dat la iveală o 
vastă necropolă cu circa 800 morminte de incineraţie şi înhumaţie, dintre 
care aproape 300 au fost săpate, rezultatele confirmînd existenţa unei puter
nice aşezări a populaţiei băştinaşe în secolele III-IV e.n. 
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Lucrările de lărgire a căii ferate în apropiere de staţia Ploieşti-Triaj 
executate în timpul celui de-al I I-lea război mondial, au dat de asemenea 
la iveală un alt cimitir de incineraţie, al populaţiei geto-dacice, a cărei exis
tenţă poate fi urmărită pe o perioadă de cîteva sute de ani înainte şi după 
începutul erei noastre. 

Aceleiaşi perioade a sec. I I I-IV. e.n. îi aparţine aşezarea din Poienarii 
Apostoli, identificată în ultimul timp, ca şi cele de Loloiasca şi Ciorani, 
semnalată de curînd de profesorul Raduţă de la Liceul de acolo. 

Descoperirea unei aşezări a populaţiei romanizate din sec. V-VI la 
Tîrgşor, a celor din sec. IX-X din vecinătate şi de la Bucov, a celei din 
Bereasca din sec. al XI-lea, dovedeşte netemeinicia teoriei "pustiului" din 
părţile de sud - est ale Munteniei şi dimpotrivă confirmă continuitatea de 
locuire a populaţiei băştinaşe şi în această regiune în general, în zona respec
tivă în mod special. 

Primele hărţi menţionează aici vechi sate, al căror număr creşte în vre
murile mai noi, mai ales de-a lungul apelor care străbat zona : Bărcăneşti, 
Pietroşani, Tătărani, Pucheni, Buda Palanca, Potigraful, Balta Doamnei, 
Rîfov, Trestieni, Sălciile, Cioranii, Fulga, Adînca ta, Gherghiţa şi altele, pe cît 
de numeroase pe atît de vechi. 

Abia numele unora dintre ele ca şi unele provincialisme ce se mai păs
trează în limba vorbită a locuitorilor din aceste sate sau elemente vestimen
tare mai amintesc de originea ardeleană a multora dintre ele, presărate pe "dru
mul oilor", de mocanii care pendulau din bălţile dunărene la munte după 
succesiunea anotimpurilor. 

Poenarii Burchi, Poienarii Apostoli, Puchenii Mari şi Mici nu sînt sin
gurde care aparţin acestora. 

Dintre numeroasele aşezări rurale ale zonei fac parte şi acelea grupate 
mai tîrziu în cadrul satului Coslegi aşezat la o depărtare de 12 km sud-est 
Ploieşti şi la 8 km din soseaua naţională Ploieşti-Buzău. 

Faptul că cel mai vechi monument de cultură materială care a înfruntat 
dinţii vremii a fost construit abia în 1834, ar putea crea impresia că ne aflăm 
în faţa unei aşezări de dată recentă. 

Documente descoperite recent confirmă însă vechimea aşezării respec
tive, ale cărei origini se pierd în negura vremii, ca de altfel a celor mai multe 
sate, unele dintre ele anterioare întemeierii statului feudal al Ţării Româneşti. 

Săpături arheologice nu s-au întreprins, iar cele întîmplătoare n-au dat 
încă la iveală aşezări mai vechi pe terenul celor actuale. Nici monumente de 
arhitectură mai vechi de sec. al XIX-lea nu s-au păstrat. 

Documentele descoperite recent aruncă însă o lumină vie asupra trecutu
lui şi confirmă aici o puternică aşezare în secolul al XVII-lea, cînd moşia intră 
în posesia influenţilor boieri Cantacuzini. 

Aşezaţi de curînd în Ţara Românească, împămînteniţi prin căsătoria pos
telnicului Constantin Cantacuzino cu jupîniţa Elina, fiica fostului domnitor 
Radu Şerban ( 1602-161 1 ) ,  urmaş al puternicilor boieri din Mărgineni, stă
pîni ai unui adevărat domeniu feudal care se întindea din cîmpie pînă la hota
rul cu Transilvania, de o parte şi de alta a Prahovei, Cantacuzinii intră în relaţii 
de rudenie cu cele mai influente familii boiereşti din acel timp, ocupînd un 
loc central în viaţa politică a ţării, ceea ce apare clar în rolul pe care aceştia 
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Fotocopie de pe cartea de stăpînire pe care o dă ispravnicii Scaunului Bucureştilor spătarului 
Mihai Cantacuzino, asupra unui munte şi moşiei Bă!Jeni. 
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îl joacă în special în a I I-a jumătate a secolului al XYII-lea, cînd pun pe 
tron pe aceia din exponenţii boierimii muntene care le susţineau interesele, 
sau îl ocupă direct , prin Şerban Cantacuzino ( 1678-1688) , Constantin Brinco
veanu, Cantacuzin prin mami , Stanca Brîncoveanu fiind fiică a postelnicului 
Constantin Cantacuzino, �i Ştefan Cantacuzino ( 1714-1716) . 

Folosind poziţia lor politică �i legăturile pe care le aveau în interior şi 
exterior, CJ.ntacuzinii dau regimului nobiliar care se consolidează în sec. al 
XVII-lea cea mai înalt:'i expresie. Ei pun pe tron reprezentanţi ai boierimii din
tre cei mai modeşti, de talia unui Antonie Vodă din Popeştii Prahovei, pentru 
a-i folosi ca pe nişte simple instrumente ale intereselor lor. Cu sprij inul rudelor 
şi partizanilor crează un adevărat partid politic, în formă cu aspiraţii naţio
nale, dar în realitate cu interese materiale precise de grup. 

Au cronicarii lor, care scriu istoria ţării în spirit cantacuzinesc, ca Stoica 
din Ludeşti - "bătrîna slugă de casă" ,  autorul Letopiseţului Cantacuzinesc, 
care povesteşte istoria Ţării Române�ti de la întemeierea statului feudal 
pînă la 1688, anul morţii lui Şerban Cantacuzino, lăudînd pe domnitorii favo
rabili familiei Cantacuzino şi vestejindu-i pe adversarii săi, Radu Greceanu, 
cronicarul oficial al lui Brîncoveanu si altii. 

Pe moşiile lor, moştenite de la ju'pîneasa Elina în Filipeşti, l\Iărgineni 
şi Măgureni îşi amenajează curţi senioriale şi le împodobesc cu admirabile 
construcţii, care pot fi numite cu drept cuvînt palate. 

Astfel postelnicul Constantin Cantacuzino pune de i se zideşte palatul de la 
Filipeştii de Tîrg, alături de care Pană Filipescu, soţul fiicei sale 1\Iarica, ridică cu 
aj utorul aceloraşi meşteri un palat asemănător, ca şi Drăghici la Măgureni. La 
Mărginenii de jos, la Filipeştii de Pădure, fraţii şi nepoţii săi le înalţă pe ale lor. 

Meşteri reputaţi, români şi străini, ca italianul Pecena Levin, zugravul 
Pîrvu Mutu, adevărat şef de şcoală, îşi aduc contribuţia lor. 

Bogăţia şi strălucirea acestor curţi şi palate, presupun existenţa unor 
însemnate mijloace materiale de care Cantacuzinii şi Brîncoveanu dispuneau 
din plin .  

Abuzînd de locul pe care-1 ocupau pe plan politic, Cantacuzinii continuă 
cu şi mai mare amploare acţiunea de extindere a moşiilor pe care le posedau, 
cu atît mai mult cu cît creşterea numărului populaţiei Europei a vea drept 
urmare intensificarea schimbului de mărfuri, şi în special a comerţului cu 
cereale. 

Numărul mosiilor lor creste iar hotarele se întind necontenit. 
Şerban Cant�cuzino pun� mîna pe Tătărani, Rîfov, Sălcii, iar Mihai 

Cantacuzino pe Coslegi şi Băbeni. 
Cele 22 documente descoperite recent, referitoare la pătrunderea în Cos

legi a Cantacuzinilor şi a unor reprezentanţi ai capitalului ce începe să se 
acumuleze, nu este întîmplătoare. Prin formele care se repetă este, dimpotrivă , 
caracteristică . 

Astfel, înainte de apariţia spătarului Mihai Cantacuzino în calitate de 
cumpărător al moşiei Coslegi, vedem în 1679 pe un Necula Cupeţu din Bucu
reşti, care cumpără 320 stînjeni moşie în Băbeni, de la Tudor şi fratele său 
Mihu, fiii lui Mustaţă din Tîrgşor. 

La 28 martie 1679, Mihai Cantacuzino, "biv vel spătar", unul din 
fiii postelnicului Constantin Cantacuzino, cumpără de la Drăgan "sin 
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Fotocopie de pe zapisul prin care Tudor Mustată din Tîrgşor vinde lui Nicula Cupeţu 
moşie î n  Bâbeni. 

www.cimec.ro



::\Iihai clucerul> , feciorul lui Mihai Cluceru din Greci , "nepotul lui Iordache vor
nicu! den Cozleaciu", partea sa de moşie "din cămp, din pădure, din apă, 
şi cu vad de moară şi din şezutul satului de peste tot hotarul ver căt se va 
aleage", pe preţul de 67 taleri şi jumătate. 

La 20 martie 1686, Neagoe Căldăruş vinde biv vei spătarului 100 stînjeni 
moşie în Coslegi cu 30 bani stînjenul, în total 22 1 /2 talere,"  ... de peste tot 
hotarul, din cîmp şi din apă şi din pădure şi din siliştea satului, din hotar 
şi păn în hotar". 

De la Pan, fiul lui Constantin Căpitanul din Vaideei, cumpără partea 
sa de moşie din Coslegi, la 9 iunie 1686. 

De la j upîneasa Stanca, fiica banului Pavlichie cumpără în Coslegi, 
la 28 iunie 1686 300 stînjeni moşie, pe care o moştenise de la sora sa Neacşa, 
decedată fără urmaşi. 

Aceasta fusese jupîneasă lui Iordache, nepotul lui Iordache Vornicul 
din Coslegi. 

În sfîrşit, de la Ghinea şi soţia sa Elena, fiica lui Mustaţă, cumpără la 
26 noiembrie 1700, 50 stînjeni de moşie, cu preţul de 56 bani stînjenul, " . . .  
din apă, din pădure, din cămp, din toată moşia ce are Tudor Mustaţă pen
tru că şi noao ne o au fost dat zestre fie-sa Elinchi, Tudor şi jupăneasa lui 
Filipa . . .  " 

Cam în acelaşi timp spătarul pătrunsese şi în moşia vecină Băbeni. 
Într-o carte de întărire, din august 1675, Stroe Vornicul, Radu! vei Vor

nic, Vîlcu vei Vistiernic, ispravnicii Scaunului Bucureştilor întăresc stăpîni
rea spătarului asupra unui munte pe care l-a cumpărat de la Mihai Cluceru 
"denpreună cu moşia de la Băbeni, încă din zilele lui Antonie voievod 
(1669-1672) . "  

În 1680 cumpără de  la iuzbaşa Cazan ş i  feciorii lui, Sibiu, Voinea, Radu, 
Stanciu şi Oprişan "toată partea lor de moşie din Băbeni pe care o cumpă
rase de la ::.\iaria Arbuzoaie cu 12 ughi şi 50 bani, precum : 100 stînjeni din 
partea lui Drăgan, feciorul lui Sibiu şi a lui Stan, feciorul lui Cristian şi a 
lui Buica, feciorul Buicăi, pe care o cumpărase şi Cazan iuzbaşa în vremea 
lui Matei Basarab, în 1646. " 

Împreună cu fraţii săi Odor şi Radu îi mai vinde spătarului prin ace
laşi act, partea de moşie din Băbeni pe care o cumpărase de la Dobromir, 
din partea lui Cazan vornicul. 

În 1700, printr-un zapis redactat în cea mai impecabilă scrisoare a vre
mii de "popa Vlad din Cozleaci", cumpără de la Ghinea şi soţia lui Elinca, 
fata lui Tudor Mustaţă 50 stînjeni, cu preţul de 56 bani stînjenul. 

În sfîrşit ,  în 1702, printr-un zapis redactat de data aceasta de dascălul 
Radu din Coslegi, cumpără şi de la Iane, feciorul Niculii Băcanul din Bucu
reşti partea, sa de moşie din Băbeni, în sumă de 410 stînjeni, cumpărată 
de la Tudor :\lustaţă. 

Ca urmare a acestor cumpărători, spătarul l\lihai devine �i proprietarul 
moşiei Băbeni, vecină cu Coslegii, de 1067 stînjeni . 

În 1741 ,  Toma Coslegeanu, fiul vătafului Toma, se adresează divanului 
lui Constantin Mavrocordat, chemînd în judecată pe Barbu şi sora sa Marica, 
nepoţii lui Tudor Mustaţă, cerîndu-le să-i restituie 208 stînjeni în moşiile 
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Fotocopie de pe zapisul prin care Pan sin 
Constantin Căpitan, vinde spătarului Mihai 
Cantacuzino partea sa de moştenire din 

Coslegi 

17 ..: -,��--· 
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Fotocopie de pe zapisul prin care Ghinea cu 
soţia sa Irina, vînd spătarului Mihai Canta

cuzino moşie în Băbeni. 

' 'A. ':  •' �-�...Z-!!!4 l'�f"' 
� t-.; "' ;'j�J)k 

Fotocopie de pe cartea domnească de 
alegere a moşiilor Coslegi şi Băbeni. 

Fotocopie de pe zapisul biv vei paharnicului 
Alexandru prin care cedează moşia sa din 

Coslegi, Elenei Brincoveanu. 
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Coslegi şi Băbeni vînduţi de Ghinea, nepotul lui Iane Călinescu, ginerele 
lui Mustaţă, marelui spătar Mihai Cantacuzino. 

Cercetînd zapisele . . .  "şi ale unora şi ale altora . . .  " veliţii boieri, constată 
că " . . .  petrecîndu-se Mihai vel spătar şi după întîmplarea vremilor, petrecîn
du-să şi zapisile iar Ene, feciorul lui Tudor Mustaţă (de la care deţineau pro
prietatea nepoţii săi Barbu şi sora sa Marica, n .a.) înţelegînd cum s-au petre
cut şi zapisele, au pus măna pe aceşti 208 de stînjeni de moşie de-i stăpînea 
zicînd cum că acele 208 stînj eni de moşie sănt băgaţi în hotărnicia acelor 
12 boieri hotarnici de ră pasatul Mihai vel spătar . . .  " şi în consecinţă dă drep
tate lui Toma Coslegeanu, poruncind lui Alexe, clucer za arie, să se deplaseze 
la fata locului si să execute hotărîrea divanului. 

Trăgînd m�şiile cu sfoara, aceasta împreună cu Radu vel Postelnic, cons
tată încălcarea şi restituie reclamantului cei 208 stînjeni punînd pietre noi 
de hotare acolo unde fuseseră încălcate. 

La 16 mai 1694, dispunînd de o suprafaţă de moşie destul de întinsă , 
marele spătar ::\Iihai Cantacuzino cere domnului să i se hotărască moşiile. 
Acesta desemnează 12 boieri care să-i aleagă şi hotărască "moşiile dumnealui 
dă la Cozleaci şi dă la Băbeni şi dă la Vărligi" din judeţul Prahova, << lipind 
moşie lîngă moşie după obicei şi să puie şi pietri şi semne". 

In 1716 însă, Ştefan Cantacuzino fu ridicat din scaun şi împreună cu 
tatăl său, învătatul stolnic Constantin Cantacuzino si unchiul său :\lihai 
Cantacuzino, ar�ncaţi în închisoare la Adrianopol und� pier sugrumaţi. 

In ţară se instaurează regimul turco-fanariot. Hegemonia Cantacuzi
nilor ia sfirsit după trei sferturi de veac. Unii din cei în viată părăsesc tara 
iar cei ră�aşi încetează a mai juca un rol politic înse�nat. Marile' lor 
moşii sînt confiscate sau trec în stăpînirea unor rude sau oameni de casă, 
revenind uneori în posesia foştilor lor stăpîni în împrejurări mai favorabile. 

Aceasta a fost şi soarta moşiilor spătarului Mihai Cantacuzino din Cos
legi, Băbeni �i Vîrligi. 

La 3 aprilie 1718 Şerban Năsturel vel ban, pan N egoescu vel vornic, 
Grigorie vel spătar, Nicolae Roset vel paharnic şi Ianache Stama biv vel 
agă, ispravnici ai Scaunului Bucureştilor, poruncesc lui Chiril sin Tudosie 
pîrcălabul, lui Oprişan, Ilinca, cumnatul său şi lui Cazan, nepotul lui să stea 
faţă cu jupan Toma sin Hrisant cămăraşul, ginerele lui Mihai spătar, răposat, 
în pricina de judecată pentru 215 stînjeni din moşia Băbeni, cumpăraţi de 
spitarul Mihai, declarînd nul zapisul prin care autorul reclamanţilor, Ianache 
Călinescu, pretindea că a cumpărat mo-;;ia Băbeni, motivînd hotărîrea prin 
constatarea că : " . . .  au înţeles unii şi alţii că s-au prăpădit cărţile şi toate teme
iurile de mosie ale spătarului Mihai" si în consecintă . . .  să scoală să-i îm
presoare moŞiile" . . .  ameninţîndu-i că î� cazul în car� nu se prezintă la ju
decată îl va aduce cu treapăd, ca pe nişte înşelători şi prefăcători de pămînt .  

La 13 iunie 1742, Mihai Racoviţă orîndueşte doi boieri : pe Şerban Dudescu, 
mare paharnic şi pe biv vei şătrarul Nicolae Bozianu care să cerceteze pricina 
dintre jupîneasa Bălaşa, soţia marelui spătar Toma Cantacuzino, nepotul 
"răposatului" :\1ihai Cantacuzino şi nepoţii lui Iane �lustaţă pentru moşia 
Coslegi. Prezentîndu-se la faţa locului, aceştia constată că " . . .  s-au aflat moşia 
Cozleciului mult călcată şi împresurată la acest căpătăi (este vorba de cel 
despre Iane Mustaţă, n.a) şi în consecinţă procedează la o nouă măsurătoare, 
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restituind jupînesii Bălaşa moşia încălcată de Iane :\lustaţă, desigur în împre
jurările care au urmat morţii năpraznice a marelui spătar :Mihai Cantacuzino . 

. \ceştia însă (Barbu, Ianache şi 1\Iarica) , considerîndu-se neîndreptăţiţi ,  
obţin de la l\lihail Racoviţă o nouă carte de alegere prin care se orînduesc 
alţi hotarnici, de data aceasta trei, şi anume Pîrvu Cantacuzino biv vel spătar, 
Atanasie biv vel şătrar şi Panait .,biv vel căminar za ocne" şi care prezentîn
du-se la faţa locului făcînd o nouă alegere a moşiei Coslegi, proprietatea Băla
şei Cantacuzino, de moşia Băbeni, acum sub stăpînirea nepoţilor lui Iane :\'lus
taţă , deoarece au constatat că şapte pietre de hotar fuseseră strămutate 
afară de cele de pe malul Teleajenului. 

Dînd o nouă măsură moşiei constată că au ieşit lipsă 100 stînjeni .,deoa
rece au cunoscut că au fost pietrile strămutate . . .  " 

Dînd apoi măsuri moşiei Băbenilor ce fusese cumpărată de marele spătar 
Mihai Cantacuzino, constată că .,au ieşit stînjeni 10�0 şi la această trăsură 
iar au ieşit lipsă stînjeni 17, după cum scrie cartea de hotărnicie a celor 12 
boiari . . .  " 

Cantacuzinii participă activ la lupta de eliberare a ţării de sub stăpîni
rea turcilor, văzînd în ruşi un aliat preţios, participînd în războaie alături 
de aceştia, în tot cursul sec. al XVIII-lea. 

Socotiţi de turci şi de oamenii lor din Principate ca unelte ale ruşilor, 
sînt pedepsiţi cu pierderea moşiilor, care sînt confiscate şi scoase în vînzare. 

La 12 august 1764, Ion Ştefan :\-1ihai Racoviţă voievod porunceşte .,pur
tătorului de grijă numit", să strîngă dijma şi să administreze moşia Coslegi, 
care nu s-a putut vinde la .,sultan-mezat" din lipsă de muşterii : cere sătenilor 
şi ţiganilor să fie următori poruncii administratorului şi să păstreze acare
turile în bună stare pînă la ivirea unui nou stăpîn. 

În 1769, Coslegii sînt proprietatea biv vel serclarului Alexandri, cumpă
rată la licitaţie publică. 

La 4 ianuarie 1769, acesta se împrumută de la Ioniţă I uliano biv vei 
agă cu suma de 9 000 taleri, punînd ca zălog moşia Coslegi cu toate acaretu
rile. Neputînd achita datoria, se înţelege cu Elena Iuliano, văduva acestuia, 
să-i mai achite 5 500 taleri, cedîndu-i moşia Coslegi. 

Aceasta se recăsătoreste cu vistierul Nicolae Brîncoveanu, care încheie 
a�ezămîntul cu paharnicui Alexandri. 

�ici în mîna vistierului nu rămîne însă mult timp, căci la 15 decembrie 
181 1 ,  ::\Iarioara şi Nicolae Iuliano vînd slugerului Anghelache pentru 150 000 
lei moşia Coslegi, cu o casă mare de piatră, două mori cu cîte patru roate 
pe apa Dîmbului, cu vad de cîrciumă numită .,::\'loara Neculii", moşie ce o 
avea .,răscumpărată în baza dreptului de protimisis" .  

Ar reieşi din document că vistierul sau alt proprietar ce va f i  deve
nit stăpîn al moşiei, a pus-o în vînzare fiind răscumpărată de vînzătorii din 
181 1 .  

Colecţia de documente prezintă nu  numai un  interes istoric. Ele intere
sează deopotrivă etnografia şi filologia. 

Astfel, pe planul istoriei vechiului drept românesc, este de reţinut că 
în secolele XVII-XIX se menţin unele obiceiuri ale pămîntului şi instituţii 
feudale, ca de exemplu, aceea a .. jură tarilor", .,cartea de blestem" sau a 
.,dreptului" de protimisis, respectat cu sfinţenie. 
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Fotocopie de pe porunca lui Mihai Racoviţă din 13 iunie 1742 privitoare la pricina dintre 
j upineasa Bălaşa şi nepoţii lui Ion Mustaţă. 
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Astfel, în actul de cumpărare a moşiei din 15 decembrie 181 1 de către 
slugerul Anghelache Proadici, vînzătoarea menţionează în mod precis că 
deţinea moşia pe baza răscumpărării în virtutea dreptului de protimisis. 

În actul de hotărnicie al biv vel spătarului Pîrvu Cantacuzino, biv vel 
spătarului Atanasie, biv vel căminarului de ocne Panait, se menţionează că 
a fost dată carte de blestem călugărului Macarie, fost preot la biserica "Coz
leaciului", pentru a indica hotarele proprietăţilor disputate. 

Din punctul de vedere filologic documentele oglindesc fenomene de cea 
mai mare importanţă mai ales atunci cînd sînt redactate în graiul locului, 
ca documentul scris de Radu "dascălul ot Coslegi" .  

Astfel, din acest act rezultă că  la  acea epocă , sfîrşitul sec. al XVII-lea, 
se mai foloseau nume de persoane dispărute azi sau mult mai puţin folosite 
în Co�legi şi satele vecine, ca : Boica, Odor, Tatul, Cazan, Pari pa, l\'Iogoş Efrem, 
Samoil, Berivo, Laţco. 

Unii termeni care pe vremea aceea reprezentau neologisme, aveau o 
altă formă . Aşa, spre exemplu, "dascălul" din Coslegi nu foloseşte forma 
"a adeveri" ca azi ci "a adevera" , derivat de la <(ade vă n> în prima 1 ui formă . 

Pentru pluralul de la zapis nu foloseşte forma "zapise" ci "zapisăle". 
Pronumele posesiv de persoana a I I I-a nu se alipeşte substantivului, 

folosindu-se expresia " . . .  văru său lui . . .  " nu vărului său, ca astăzi, remi
niscenţă a folosirii limbii slavc ; în concluzie mai persistă încă unii termeni 
din acea limbă, folosiţi lungă vreme şi în actele redactate în limba română , 
ca : vel = mare ; biv = fost, ot = din ; tam = de acolo ; sin, snă = fiul lui ; 
i = şi ; pan = jupîn. 

Pentru organizaţia militară şi fiscală semnalăm prezenţa în documente 
a unor sutaşi (Neca sutaşul ot Cepturi, Stan sutaşul ot Crăng, iuzbaşi 
(Stan izbaş ot Ploieşti) ; i Tudoran ot Albeşti) ; ciauşi, (Dan, ciauşul ot 
Urlaţi, Pătărol ot Cioceni etc. , căpitani (Udrea ot Vaideei) . 

În ce priveşte toponimia, observăm că unele numiri nu se mai păs
trează azi. Cităm printre acestea Băbenii. 

Altele s-au modificat în cursul vremii. Astfel , Radila apare în document 
în forma Radela, iar Parepa sub forma "Paripa" ca nume de persoană , azi 
ieşit din uz. 

Si numele satului de care ne ocupăm apare în formă deosebită. În mod 
constant este scris Cozleaciu nu Coslegi, ceea ce înseamnă că forma ultimă 
este o creaţie artificială datorită administraţiei. 

Se pare că este unul din vechii termeni referitori la creşterea vitelor căci 
tulpina cuvîntului "coz" înseamnă capră, iar leaciu" = loc, popas de odihnă. 

Semnalăm şi prezenţa în sat a unui "dascăl", redactor de documente, 
fără a putea şti dacă termenul are aici înţelesul de învăţător sau ţîrcovnic, 
slujitor mărunt în biserică. ....-- , 
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1 
+ Adecă noi ceşti 12 boiari hotarneci carii am fost luaţi pre răvaş (c) 

domneşti de l\Iareş căpitanul ot Ploieşti şi ele Iordache vornîcul ot Cozoleaci , 
:;.i ele Cazan cu ceata lui, anum(e) : Boica, Drăgan i Badea �i Baico ot Gher
ghiţ (a) , i Pan s(i)n Paripei, i Albu Ţoae, scris-am a noastr;I carte la rnăna 
lor să fie de bun(ă) credintă cum să să stie că am umblat ;;i hotărăt si am pus 
pietri, şi a(m) dat pre T�dor den Tă�gşor să ţie elen su�, �i am p'us piatră 
hotar den jos den moara dentr-acest hotar, den jos de moar�<'i) să. ţie obşte 
boiari şi cu ceata ce scriu mai pînă în hotarul Trestiianilor, elen hotar pănă 
în hotar, pănă înde se va aleage, care se chiiamă Băbească , pentru că aşa 
am hotărăt şi am împietrit. Şi pentru credinţa pusu-ne-am pcceţili şi iscalele 
mai jos. Pis mai 25 dni, 7154. ( 1646) 
L. S. L.S. Sam(oil) ot Buc�ani. 
iscal }J"eagul vtori vistier Pă . . . .  
L .S .  L .S .  Ionaşco postelnic ot Cătun. 
+- Necula post(elnic) . L .S .  Laţco ot Ciocean(i) 
L.S .  + :\Iogoş treti ispravnic Păunescul L.S. Borivoe ot Ciocean(i) 
L.S. + Cal(o)tă post(elnic) ot Cocorăşti L.S .  Petre ot Gherghiţ (a) 
L .S .  Efrem iuzbaş L.S. Kegre ot Trestian(i) 

�Iavrodin vor(nic) L.S. Sa\·a Anastasie ot Negoeşti 

2 
Stroe vornicul i Radu vel dvornic i Vălcul vel vistiar, ispravnicii Scaunu

lui Bucureştilor, dat-am cartea noastră boiariului mării sale domnu nostru 
dumnealui 1VIihai Cajnjtacuzino biv vel paharnic ca să fie volnic cu aceasta 
carte a noastră să ţie muntele . . . . . 1) care munte 1-au cumpărat de la Mihai 
clucer denpreună cu moşia de la Băbeni încă din zilele lui Antonie voievod şi 
tot 1-au ţinut cu bună pace. Derept aceia datu-i-am şi noi acestă carte de 
întărire ca să aibă a tine acel munte si să-1 stăpănească cu bună pace si să 
ia tot venitul după dînsul pre cum i�ste obiceaiul muntelui den făn Şi de 
catră niminea băntuială să n-aibă. Aceasta poruncim. 

Stroe vornic, Radul vel vornic, Vălcul vel vistiar. 1 august, leat 7183 ( 1675) 

3 
Eu Drăghici, feciorul lui 11Hhai cluceru elin Greci, nepotul lui Iordache 

vornicul den Cozleaci, dat-am acest al mieu zapis ca să fie ele bună credinţă 
la măna dumnealui jupan Mihai Cantacozin biv vel spătar cum să se ştie 
că i-am văndut dumnealui toată partea mea ele moşie din Cozleaci din cămp, 

1 loc gol în original 
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din pădure, din apă şi cu vad de moară şi din şezutul satului de preste tot 
hotarul ver căt se va aleage. Care moşie îmi iaste şi mie de la moşii miei Ior
dache vornicul ce iaste mai sus scrisu însă dirept bani gata taleri 67 � ,  care 
bani i-am luat toţi deplin în măinele mele. Derept aceia i-am văndut dumnea
lui această moşie de a mea bună voe făr nici o silă, ca să fie dumnealui şi 
coconilor, nepoţilor dumnealui moşie stăaitoare ohabnică în veaci. Şi cănd 
am făcut această tocmeală fostu-au cu ştirea tuturor oamenilor miei şi a veci
nilor de moşie, fiind şi alţi boeri de cinste mărturie care vor isdili mai jos. 
Şi pentru mai adevărată credinţă pusu-mi-em peceatea şi iscălitura mai jos 
şi am scris cu măna mea ca să să crează . Pis martie 28, văleat 7187 ( 1679) 

Eu Drăghici snă Mihai clucer 
Preda vel comis martur 
Vălcul tot mărturie 

4 

Mihul clucer mărturie 
Brăşan 
Bunca logofăt mărturie 

Adecă eu Drăghici, nepotul lui Iordache vornicul din Cozleaci, scris-am 
acest al mieu zapis ca să fie de bună credinţă la măna dumnealui tătă-ni-rnieu 
Mihai cluceru ot Greci, cum să să ştie că pentru nişte bani taleri 142 ci e-m 
fost dumnealui dator, tocmitu-m-am cu dumnealui de e-m văndut toată partea 
mea de moşie de la Cozleaci însă stănjeni 300 drept taleri 100 şi e-m mai rămas 
dumnealui dintr-aceşti bani ce sănt scrişi mai sus taleri 42 să-i mai dau dum
nealui ; derept aceae i-am dat dumnealui acest al mieu zapis ca să-i fie dum
nealui această mosie ce e mai sus zisă stătătoare, ohabnică dumnealui si coco
nilor dumnealui î� veaci pentru că ho văndui dumnealui de a mea bu'nă voe 
fără nici o silă şi pentru credinţă am scris şi am iscălit şi boeri mărturie care 
vor iscăli din jos. Şi am scris eu cu măna mea. 

Eu Drăghici, nepotu lui Iordache vornicul ot Cazleaci 
martie 30, - văleat 7187 (1679) 

5 
Adică eu Tudor împreună cu frate mieu, scris-am acest al nostru zapis 

că să fie de bună credinţă la măna jupănului Neculai cupeţu ot Bucureşti 
cum să să ştie că i-am văndut dumnealui din moşia den Băbeni stănjeni 320 
drept bani gata, stănjen că te bani 88, însă un zlot ; şi am văndut-o cu şti
rea surori noastre Despei, ca să fie dumnealui moşie stătătoare, dumnealui 
şi coconilor şi nepoţilor şi strănepoţilor moşie stătătoare în veci : din pădure, 
den cămp, den apă den cin pănă în cin precum scrie zapisile cele vechi ; şi 
pentru mai adevărată credinţă ne-am pus degetile mai jos ca să să .crează .  
Şi cănd am făcut acest zapis fostu-au mulţi oameni buni care să  vor îscăli 
mai jos. Pis. septembrie 17, leat 7188 (1679) 
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Eu Tudor sin :\1ustaţă ot Tărşor, Eu }lihul sin l\'Iustaţă ot Tărşor, cu 
Des pa. 

Acestea sănt copii scoase din cuvănt în cuvănt după zapisile ceale de 
vănzare. 

Iordache K. vel dvornic, Constandin Dudescu vel logofăt, Bar bul Văcă
rcscu vel paharnic. 

6 

Adică eu Cazan iuzbaşa înpreun{t cu feciorii miei anume Să băiu i Voinea 
i Radul i Stancul i Oprişan scris-am aceasta al nostru zapis ca să fie de bunft 
credinţă la măna dumnealui jupan Mihai Cantacuzino vel spătar cum să se 
ştie că i-am văndut dumnealui toată partea mea de moşie de la Băbeani 
însă căt să va aleage den hotaru păn în hotaru du preste tot hotariu din par
tea Mitroae care moşie o am cumpărat de la j upăneasa Maria Arbuzoae derept 
ughi 12, bani 50. Si iar am mai văndut dumnealui moşie în Băbeani stănjeni 
100 elin partea lui Drăgan, feciorul lui Sibiiu ot Băbeani şi den partea lui 
Stan, feciorul lui Cărstăian ot tam şi den partea Buicăi, feciorul Buicăi, care 
această moşie o au fost cumpărat tată-mieu de la dănşi încă mai de nainte 
vreme din zilele lui Matei voevod de au fost cursul anilor leat 7154 şi am văn
dut stănjenu po bani 30 pentru că aşa o au cumpărat şi tată-mieu fac ughi 15  
ş i  mi-am văndut dumnealui moşie în  Băbeani împreună cu frati-mieu Odor 
şi cu frate-mieu Radul, care moşie o am cumpărat de la Dobromir din partea 
lui Cazan dvornicul a treia parte derept ughi 10 şi mi-am mai văndut dumnealui 
moşie în Babeani a patra parte derept 5 care moşie au fost de la frati-mieu Odor 
şi de la frati-mieu Radu, fecioru lui Săbăiu şi aceste moşii carii scriu mai 
sus le-am văndut de a mea bună voe nesilit de nimeni şi cu ştirea tuturor 
vecinilor dupre moşie, din sus şi din jos şi am luat aceşti bani toţi deplin în 
mîini(le) noastre, care se făcură peste tot ughi (40-----8) ca să hie dumnealui 
moşie coconilor şi nepoţilor şi strănepoţilor dumnealui stătătoare în veci 
ohabnic şi zapisile acestor moşii ce scriu mai sus le-am dat toate în măna 
dumnealui ; şi cănd s-au făcut această tocmeală fost-au mulţi boiari mărturie 
cari vor iscăli mai jos ; şi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus peceţile 
şi iscăliturile mai jos ca să să crează. 

pis.aprilile 5 7_188 
1680 

Eu Cazan, Eu Oprişan, Eu Odor 
Eu Stancul, Eu Tudoran, Eu Stoian căpitan ot Buzău, martur 
Mihalcea căpitan şi martur, Eu Radul, Mihai căpitan şi martur 

2 10 
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7 
Adică eu Neagoe Căldăruş împreună cu fiiu-mieu :M:uşat scriu şi mărturi

sesc cu acest al mieu zapis ca să fie de bună credinţă la măna dumnealui Jlihai 
Cantacuzino biv vel spătar cum să să ştie că m-am tocmit cu dumnealui de 
e-am văndut moşie în Cozleaci însă stănjeni 100 stănjeni şi stănjenul po bani 
30 care fac taleri 221/2 ; şi am luat aceşti bani toţi deplin în măna mea şi i o 
am văndut dumnealui de peste tot hotarul din cămp şi din apă şi din pădure 
şi din siliştea satului din hotar păn în hotar. Dircpt aceia am dat acest zapis al 
mieu la măna dumnealui ca să-i fie dumnealui şi coconilor şi nepoţilor dumnealui 
moşie stătătoare în veaci. Şi cănd am făcut această tocmeală cu dumnealui 
fost-au mulţi boiari mărturie care vor iscăli mai jos. Şi eu pentru mai adev
rată credinţă mi-am pus deagetul şi numele în jos ca să să crează. Şi am scris 
eu Drăghici snă Mihai clucer ot Greci cu învăţătura lui. 

7 194 :\Tartie 20, leat 
1686 

Eu Neagoe Căldăruş, Eu l\Iuşat snă Căldare 
Eu Iordache, nepotul lui Căldăruş martur 
Costandin postelnic, mărturie 
Eu Tudor, martur. 

8 
Adecă eu Paan snă Costandin capitan snă Neagului postelnic ot 

Vaideei făcut-am acest zapis al mieu ca să fie de mare credinţă la măna dum
nealui ::\-lihai spătar cum să să ştie că i-am văndut dumnealui toată partea 
noastră de moşie de în Cozleaci însă care moşie ne iaste şi noao de cumpără
toare de la mătuşile noastre anume : j upăneasa Paraschiva şi jupăneasa Anca 
ot Bucimeani şi cănd o am cumpărat noi această moşie o am cumpărat drept 
ughi 15, iar cănd au fost acum noi am mers la dumnealui Mihai spătar de 
o am văndut de a noastră bună voe fără de nici o silă şi am luat aceşti bani 
toţi gata şi deplin în măinile noastre. 

Deci am dat şi noi dumnealui acest zapis al nostru ca să-i fie dumnealui 
stătătoare şi ohabnică în veaci dumnealui şi coconilor, nepoţilor şi străne
poţilor. 

Şi pentru mai adevărată credinţă, am pus şi noi peceţile şi iscăliturile 
mai jos ca să să crează. 

iunie 9 - 7194 ( 1686) 
Dan Pan sin Costandin căpitanul ot Vaideei 
Mihalcea slujitor Căndescul 
Negoiţă logofăt Didiulescu martor 
Udrea cămăras mărturie 
Gheorghe snă Mihai clucer mărturie 
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9 
Eu jupăneasa Stanca, fata banului Pavlachie, dat-am acest zapis al 

mieu să fie de mare credintă la măna dumnealui l\lihai Cantacuzino biv vei 
spătar cum să să ştie că �vănd eu moşie în sat în Cozleaci, Sud Prahova, 
de la soru-mea Neacşa care a fost jup5neasă lu Iordachie, nepotul lu Iordachie 
vornicu ot Cozleaci şi fiind această moşie mai nainte vreme a boiariului, iar 
apoi petrecăndu-le el zestrile ei datu-i-au judecata surori-mea pentru acelea 
să ţie ca această moşie den Cozleaci şi alte moşii . . . . 1) domneşti şi tot 
le-a ţinut şi le-a stăpănit soru-mea cu bună pace pănă căt a trait ; iar după 
petrecania ei a rămas această moşie ce scriu eu mai sus tot pre seama mea de 
le ţiu eu şi le stăpănesc pentru că coconi nu i-a fostu rămas nici unul în urmă. 
Deci făcăndu-o eu acum această moşie den Cozleaci vănzătoare şi fiind dum
nealui mai voinic a o cumpăra căt că ţine dumnealui parte mai multă 
aco lea în sat, mers-am eu de bună voe la dumnealui de i o am văndut . . . . 1> 
stănjeni 300 pi stănjenul po bani lei . . . .  care fac peste tot taleri 805 . . . . 1> 
şi aceşti bani toţi gata mi i-au dat dumnealui în măna mea ca să-i fie şi 
dumnealui această moşie ci o am văndut stătătoare şi să o stăpănească . . . . 1> 
dumnealui şi coconii dumnealui, nepoţi, strănepoţi ; la tocmeala noastră au 
fost mulţi boiari mărturie care să vor iscăli din jos şi eu pentru mai ade
vărată credinţă mi-am pus inelul mieu peceate şi mi-am iscălit numele, ca să 
crează . Şi am scris eu Radu Şufariul cu zisa ei de bună voe. Vă pisaia 
văcirad Bucureşti, iunie 28, văleat 7196 (1688) 

Eu jupăneasa Stanca 
Costandin Brăncoveanul vei logofăt, mărturie 
Ghinea Rustea vel dvornic, mărturie 
. . . . . . .  2) 
Preda şătrar Brătăşanul, martur 
Barbul Brătăşanul vătaf za aprozi 

1 0  
Să stie boiarii hotarnici ai cinstitului boiarului domnii meale Mihai 

Cantacozino vei spătar boiarii anume : Udrea căpitan ot Yaideei, Tatul 
căpitan ot Ploieşti, Ioan logofăt ot Berceni, Tănase log_ofăt ot Cătun • . Luca 
Fărămită ot Berceni, Băltean sutaş ot tam, Radul căpitan ot Bercem, Du
mitrach'e sutaş ot Scăeni, Negomir şătrar ot Dian, Preda Ion ot Ploieşti, 
):luşat Ion ot tam, Mihnea Angelescu ot Zănoaga. 

Aceşti 12 boiari să aleagă şi să hotărască moşiile dumnealui dă Ia Coz
Ieaci şi dă la Bă beani şi dă la Vărligi ot sud Prahova pres ti tot că t va fi de 
cătră ceilalţi părtaşi prin cărţi şi prin zapise şi precum vor afla cu ale lor 

1 Joc rupt în original 
2 indescifrabil - greceşte 
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suflete mai pc direptate şi să lipească moşie lăngă moşie după · obiceaiu 
�i să pue şi pietri şi samne şi precum vor aleage şi vor hotără aşa să fie căr
muirea lor ca să să ştie semnile hotariului. 

Si să aleagă toţi boerii 

leat 7202 

1694 

aici la Cozleci sămbătă, mai 16 7202 

1 1  
Noi 12 boiari hotarnici carii am fost luaţi prin răvaşul mării sale domnului 

nostru Ion Costandin vodă de Ianco logofăt snă Tudoran iuzbaş ot Albeşti 
şi cu o cinstită carte a mării sale şi cu o slugă a mării sale lui vodă, Marco 
vt(ori) p::>stelnic, ca si căutăm şi să adeverim şi să alegem moşie de la Băbeni 
ot sud Prahova de către alţi moşteni de acolo. Deci străngăndu-ne la un loc 
toţii de le-am citit cărţile de moştenire şi zapisăle de cumpărătoare deci 
am ales şi am adevărit partea de moşie a Radului snă Radul ot Băbeni şi a 
văru-său lui Stan, ficiorii lui Odor ot Băbeni şi a văru-său lui Ion snă Boicăi 
ot tam însă veniţi partea Radului cu frate său Odor stănjeni 125 şi partea 
lui Stan cu fraţii lui Cazan i Tatul stănjeni 125 şi partea lui Ion stănjeni 250 
însă din apa Vătnăuiui du peste anini pănă în hotarul mănăstiri Znagovului. 

Pentru aceia le-am dat şi noi această scrisoare a noastră la mănile lor 
ca să ţie de acum îminte cu bună pace şi să o stăpănească ei şi ficiorii lor că ţi 
Dumnezeu le va dărui. Însă o am ales-o şi o am înpetrit-o de către dumnealui 
Mihai vel spătar şi de către Ianco snă iuzbaş Tudoran ot Albeşti. Aşa am ales 
şi am adevărat şi pentru adevărată credinţă ne-am pus mai jos peciţile şi 
iscălit urile ca să se crează ; şi am scris eu Radu dascălul ot Cozleci cu zisa 
lor. 

iunie 2, leat 7205 ( 1697) 

Neca sutaşul ot Cepturi, Cirste, Ciocărdei ot Schei, Stan sutaş ot Crăngu, 
Dan Ciuşul ot Udaţi, Tănase logofăt ot Cioceani, Costandin postelnic ot 
Crăngu, Dumitran snă Cociul ot Ploieşti, Stan izbaş ot Ploieşti, Gheorghe postel
nic, Luca logofăt, Berivoe spătărel ot Cioceni, Negul logofăt ot Albeşti. 

1 2  
Adecl eu Ghincea cu fămeaia mea anume Elinca, fata lui Tudor Mustaţă, 

dat-am z:tpisul nostru ca să fie de bună credinţă la măna dumnealui Mihai 
Cantacuzino vel spltar cum să să ştie că i-am văndut dumnealui o moşie 
în Bibeni ot Sud Prahova, stănjeni 50, stănjeni po bani 56, din apă, din pă
dure, din cimp, din toată moşia ce are Tudor Mustaţă pentru că şi noao ne 
o au fost dat zestre fie-sa Elinchi Tudor şi j upăneasa lui Filipa ; şi luind noi 
toţi banii pre această moşie la măinile noastre, dat-am şi noi acest zapis la 
măna dumnealui ca să hie moşie stătătoare şi ohabnică în veaci dumnealui 
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şi coconilor dumnealui că ţi Dumnezeu va dărui ; şi la tocmeala aceştii moşii 
întîmplatu-se-au de au fost mărturii oameni buni şi moşneani den prejur aceştii 
moşii care mai jos vor fi iscăli ; şi eu şi fămeia mea, pentru mai adevărată 
credinţă pusu-ne-am mai jos deagitile şi iscăliturile ca să să crează . Noem-
vrie 26 - 7209 1700 

Şi am scris eu popa Vlad din Cozleaciu cu zisa lor. 

semnături greceşti 
1 3  

Adecă eu Ianere, feciorul Neculii băcanul ot Bucureşti, făcut-am acest 
al m.ieu zapis ca să fie de bună şi mare credinţă la măna dumnealui jupan 
:\lihai Cantacuzino vel spătar, precum să se ştie că i-am văndut dumnealui 
partea mea de moşie din Băbeni, care moşie o am avut-o şi eu de cumpără
toare de la Tudor Mustaţă, stănjeni 410, stănjen po bani 44 şi o am vindut-o 
de a mea bună voie ca să fie dumnealui mosie stătătoare în veci si coconilor 
dumnealui că ţi Dumnezeu îi va dărui şi cu Ştirea tu tu tor vecinilo� şi a rrioş
neanilor den sus şi den jos după împrejurul acestui loc. Şi cînd o am văndut 
această moşie şi am făcut acest zapis fost-au şi alţi boiari şi oameni buni 
mărturii care să vor iscă li mai jos ; si eu pentru bună si o mai adevărata credintă 

. . � l · . d 1 ' .  . � � ' � "1" Io7210 ' 
m1-am pus Isca 1tura ŞI egetu mai JOS ca sa sa creaza. apn 1e i'702 

Şi am scris eu Radul dascalul ot Cozleci cu zisa lui Ianere sin Keculii. 

Eu Lazar ot Văleni martor, Eu Lupul ot Cozleciu martor 
Aceaste sînt copii scoasă din cuvănt în cuvănt după zapisul ceale vănzare 
I ordache R. vel dvornic, Costandin Dudescu logofăt . . . . .  vel paharnic. 

1 4  
7226 ( 1718) aprilie 3 

Şărban Năsturel vel ban, pan Negoescu vel vornic, Grigorie vel vistier, Ni
colae Roset vei paharnic şi Ianache Stama biv vel agă, ispravnici ai Scaunului 
Bucureştilor, poruncesc lui Chiril sin Tudosie părcălabul, lui Oprişan, lui 
Ilinca cumnatul său, lui Cazan nepotul lor, să vie să stea faţă cu jupan Toma 
snă Hrisanthu Cămăraşul, ginerele lui :Mihai spătar, răposat, în pricina 
de j udecată pentru 215 stînjeni din moşia Băbeni, cumpăraţi de Mihai spă
tarul, pe care Iane Călinescu pretinde că a cumpărat şi el aceeaşi moşie. 

Semnează : 

2 1 4  

Serban vel ban 
Pană vei vornic 
Grigorie vei vistier 
N ecuia vel paharnic 
Ianache vei aga 
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1 5  
Sărban Năsturel vel ban, pan Negoescul vei vornic i Grigorie vel vis

tier i Nicolai Roset vei paharnic i l anache Stama biv vel agă, ispravnicii 
Scaunului Bucureştilor, scriem cartea a noastră ţie Chirule snă Tudosie p2. r
călabul i Oprişane, tie l lino cumnată-sa i Eepotu vostru Cazan. Către aceasta 
vă facem în ştire că înaintea noastră are întrebăciuni jupan Toma snă Hrisan
tu cămăraşul, ginerele răposatului Mihai spătar pentru stănjeni 215 den moşia 
ce să chiamă Băbeani, care moşie o au cumpărat socri-său Mihai spătar cu 
zapis de căţi bani şi o au stăpănit cu pace pănă acum. Iar acum se scoală 
Ianache Călinescu! cu un zapis nou făcut de Costandin logofăt zicănd cum că 
unchiu-său care au văndut această mosie spătarului l\Iihai o au văndut-o si 
lui ; şi acel zapis nu-l putem crede fii�d nou fără mărturii căci că zapiseie 
spătarului Mihai sănt vechi cu mărturii ci întrucăt au înţeles unii şi alţii că 
s-au prăpădit cărţile şi toate temeiurile de moşie ale spătarului Mihai să 
scoală să-i împresoare moşiile. Pentru care neputînd noi nemic a-i crede acel zapis 
al lui Iane, iată că vă scriem să veniti cu totii aici să stati de fată ; nici unul 
din voi lipsă să nu fie că pe urmă vă v�r aduc� cu treapăd 'ca pe �işte oameni 
înşălători şi prefăcători de pămănt ; aceasta o scriem - aprilie 3-7226 ( 1718) 

Serban vel ban, Pană vel vornic, Grigore vei vistier, Neculai vei paharnic, 
Ianache vei agă. 

1 6  
Alecsie vei clucer za arie dat-am cartea noastră dumnealui Torni 

Cozlecean sin Toma vătaf, avănd dumnealui întrebăciune la luminatu divanul 
mării sale lui vodă, din naintea dumnealor cinstitilor velitilor boieri cu Barbul 
i cu soru-sa l\Iarica, nepoţii lui Tudor Mustaţă, pentr� 200 de stînjeni de 
moşie din hotarul lui Tudor :.\iustaţă ce o au vîndut-o Ghincea, nepotu lui 
Iane Călinescu! zet lui Tudor Mustaţă cu zapis la dumnealui răposatul 
Jlihai vei spătar de la leat 7270 ; care moşie merge alăturea cu Cozleceanca 
la căpătîi despre apa Teleajănului, iar cellalt căpătăi păn în pădurea Radilii, 
a treia parte din pădure aşişderea şi pentru 50 stănjcni de moşie tot din ho
tarul lui Tudor l\iustată ce se chiamă Băbenii ce o au văndut tot acel Ghince 
cu alt zapis tot de la 'leat 7270, care moşie au fost dată de zestre Ghincii de 
socru său Tudor .Mustaţă pentru că cînd au hotărît Mihai vei spătar moşiia 
Bă benii i Cozleaciul i Vărleţii cu 12 boieri în zilele ră posatului mării sale lui 
Costandin vodă la leat 7202 aceşti 208 de stănjeni de moşie nu le-au avut 
cumpărate atuncea ci le-au cumpărat în urma hotărnicii ; şi petrecîndu-se 
Mihaiu vei spătar şi după întîmplarea vremilor petrecîndu-să şi zapisile iar 
Ene, feciorul lui Tudor Mustaţă, înţelegînd cum că s-au petrecut zapisile 
au pus măna pe aceşti 208 de stănjeni de moşie de-i stăpănea zicînd cum că 
acele 208 stănjeni de moşie sănt băgaţi în hotărnicia acelor 12 boeri hotarnici 
de răposatul Mihai vei spătar şi după moartea lui Iane Mustaţă au rămas 
la Barbul i la soru-sa :Marica, fiindu-i lui Iane nepoţi de soră. Dar acuma 
găsind zapisele şi trăgăndu-l la judecată la dcmnealor veiiţilor boeri, citindu-le 

2 1 5  
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zapisile şi ale unora şi al altora s-au găsit aceste două zapise de 208 de stănjeni de 
moşie cumpărate în urma hotărnicii cu 7 ani şi n-au fost băgată această moşie 
în hotar dupre cum au zis ei, ci au rămas ca să-i dea Torni să stăpinească 
această moşie afară din hotarnicie p�ntru care orănduindu-mă pe mine măria 
sa prea înălţatul domnul nostru Io Costandin Nicolae voevod cu luminati 
carte mării sale şi cu sluga mării sale Radul vel postelnic ca să merg acolea 
la aceaste moşii şi să străng în prejur bătrăni de lîngă acea moşie şi să trag 
şi să dau Torni 208 stănjeni de moşie din hotarul lui Tudor Mustaţă şi după 
luminată porunca mării sale m-am dus acolo din preună şi cu Radu! vel pos
telnic de am tras moşie despre Vărleţi la capătăiu din hotarul Radilii alăture 
cu Cozleceanca stînjeni 208 şi am pus semnu un bolovan ; tras-am şi la mijloc 
de la ulmu din hotarul . . . . . 1) iarăşi stînjeni 208 şi am pus semn un bolo
van ; tras-am şi la cellalt căpătăi iarăşi din hotarul . . . . .  1) la drumul cel 
mare asupra cărciumi lui Costandin iarăşi stănjeni 208 şi am pus semnu un 
bolovan fiind faţă şi Costandin bărbatu Marichi şi alţi preoţi şi megiaşi ; 
mai avut-au pricină Toma cu Barbu! i cu soru-sa Marica pentru douăzeci 
de stînjeni de moşie cu un vad de moară din Băbeni ce au vindut Tudor 
Mustaţă cu zapis la răposatul l\Iihai vel spătar de la leat 7190 ce ţine din dru
mul cel mare păn la mijlocu păduri Radili, alături cu moşia Băbeni, care moşie 
şi vad de moară este intrată în hotărnicia acelor 12 boeri ; şi din tîmplarea 
vremilor s-au furat hotarul ce au fost acolo lîngă acea moară şi s-au întins 
Bar bul şi cu soru-sa Mari ca de stă pănea şi vadul acel de moară şi cei 20 de 
stănjeni de moşie şi jăluindu-să Toma mării sale lui vodă şi pentru această 
pricină, măria sa mi-au poruncit ca să cercetez şi de va fi după cum să foloseşte 
Toma să dau porunca Barbului i surori-sa Maricăi ca să nu mai intre în hotăr
nicie să mai stăpinească acel vad de moară cu stănjeni de moşie şi după 
luminată porunca mării sale, am mers acolo şi nefiind hotarul am tras moşiei 
Bibeni de la . . . . .  1) tot pă unde au tras acei 12 boeri hotarnici şi s-au 
găsit acel vad de moară şi cu 20 de stînjeni de moşie băgaţi în hotărnicie şi 
am pus şi acolo semne un bolovan ca să să ştie şi să nu mai fie pricină între 
dînşii. Drept aceia am dat şi această carte a mea la măna dumnealui Torni 
să-i fie de adeverinţă. Aceasta scriem. Iunie 24, an 7249 (1741) 

Alexie vel clucer za arie. 

1 7  
Noi 2 boeri carii am fost orănduiţi din luminată porunca prea înălţatului 

nostru domn Ia Mihai Racoviţă voevod ca să căutăm şi să lămurim pricinile 
ce avea dumneaei j uplneasa Bălaşa, soţia dumnealui Toma vel spătar, nepotul 
răposatului Mihai Cantacuzino biv vel spătar cu nepoţii lui Iane Mustaţă 
intre moşia Cozleaciului şi între moşia lui Iane Mustaţă. De vreame ce Toma vei 
spătar, soţia dumneaei jupăncasi Bllaşii cerea să ia din moşia lui Iane Mustaţă 
stănjeni 200, carii aceşti stănjeni de moşie zicea că-i are moşul dumisale 
Mihai spltar cumpăraţi de la Ghincea, cumnatul lui Iane Mustaţă care scrie 
că sănt pe lăngă moşia Cozleaciului despre Vărleţ ; şi iar mai cerea cu alt zapis 

1 loc gol In original. 
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al Ghincii stănjeni 8 care scrie că sănt pă lăngă moşia Băbeanilor vănduţi 
iar spătarului .Mihai ; iar nepoţii lui Iane răspundea că şi ei stăpăneaşte Toma 
vel spătar aceşti stănjeni 200 şi acei stănjeni 8. Si fiind multă pricină între 
dănşii pănă ce i s-au întămplat de au murit Toma vel spătar şi au rămas lucrul 
neisprăvit şi tot în gălceavă. Iar cănd am fost acum, dănd şi o parte şi alta 
jalbă la domnie, fost-am orănduiţi noi aceşti carii mai jos ne vom iscăli să 
îndreptăm acest lucru. 

Şi viind noi la sat la Cozleaci şi căutănd scrisorile şi ale unora şi ale altora 
găsit-am la dumneaei j upăneasa Bălaşa, soţia Torni vel spătar, hrisovul 
răposatului Costandin vodă Brăncoveanul întru care scriia toate cumpără
turile moşii Cozleaciului şi după acel hrisov şi carte de la 12 boiari cari 
hotărăsc moşia Cozleaciului în zilele iar ale lui Costandin vodă Brîncoveanu la 
leat . . .  1) în urma hrisovului care scriia toţi stănjenii moşii Cozleaciului anume : 
de care lucru văzănd noi că despre moşia lui Mustaţă era tote pietrile luate 
şi stricate semnele de nu să ştia nici un semn ; şi văzănd că într-alt chip nu 
putem dovedi, stăpăneşte j upăneasa Bălaşa acei stănjeni au nu-i stăpăneşte ; 
pus-am aţa din piatra Cozleaciului despre Zănoagă pe malul Teleajănului 
în sus pănă în piatra ce iaste despre moşia lui Mustaţă că numai acolea rămă
sese piatra nescoasă ; şi am aflat stănjeni 1 108 tocma după cum scrie şi cartea 
celor 12 boiari hotarnici. Tras-am şi pe la mijlocul moşii, iar din hotarul Cozlea
ciului ce iaste despre Zănoagă care hotar iaste ' pusă piatră lîngă un ulm în 
drumul care mearge de la Zănoagă la podul lui Mustaţă puind aţa dintr-acea 
piatră, am tras asupra moşii lui Mustaţă de curmeziş pen Radela pă la mij
locul moşii pînă ce am împlinit stănjeni 1008 după cum scrie cartea hotarni
cilor ; şi am pus piatră în pădure lîngă un copaciu înalt aproape de marginea 
pădurii din susul merilor lui Mustaţă. De acolo am mers la apa Vătnăului la 
capul moşii Cozleaciului ca să tragem şi acolo ; şi negăsind piatră nici din 
sus nici din jos, fiind şi acealea scoase, tras-am întăi hotarul Zănoagii pe drept 
acel loc, fiind faţă şi cartea de hotărnicia Zănoagii. Şi scoţănd stănjeni Zănoa
gii după carte, am pus piatră între Zănoagă şi între Cozleaci la apa Vătnăului ; 
apoi am pus aţa într-acea piatră, trăgănd pă lăngă Vătnău în sus stănjeni 
720 după cum scria cartea hotarnciilor şi am pus piatră în malul Vătnăului 
din j osul morii cei vechi a lui Mustaţă. 

Care şi acest vad de moară iaste văndut spătarului Mihai, iar de Mustaţă 
şi cade peste Vătnău, pe moşia Băbeanilor iar a spătarului Mihai care se 
loveşte în cap cu moşia Cozleaciului acolea în apa Vătnăului. Şi afară dintr-a
ceste pietri ce s-au pus despre Mustaţă de am despărţit moşia Cozleaciului, 
încă am mai pus şi alte două pietri pîntre cealealte să fie mai dease ; şi mai 
iaste pusă lîngă un heleşteiu ce se înceape alăturea cu Vătnăul şi alta în drumul 
Zănoagii ce merge la podul lui Mustaţă pentru ca să fie mai dese să lipsească 
gîlceava ; pentrucă fiind lipsă pietrile despre Mustaţă s-au aflat moşia Coz.lea
ciului mult călcată şi împresurată la acest căpătăi de Iane Mustaţă. După 
ce am lămurit moşia aceasta a Cozleaciului, am căutat şi acei stănjeni 200 
de la Ghincea ce era cumpăraţi cu şapte ani în urma hotărniciei şi i-am găsit 
pentru Cozleaci şi pintre moşia Znagovului ce să chiamă . . . . .  1) dintr-ănşii 
stăpăniţi de Toma vei spătar, dintr-ănşii împresuraţi de Znagoveanul fiind 
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alături şi măsurîndu--i şi acestea ată t la apa Tcleajănului cii t şi la pădurea 
Radelii le-am pus pietre despre moşia Znagovului şi la Teleajăn şi la pădure 
unde să lovesc în cap aceşti stănjeni 200 ce au fost cumpăraţi de la Ghincea 
cu moşia lui Mustaţă. De vreme ce tot o moşie au fost numai au fost scurtată 
despre Teleajăn şi văndută de dănşii unui Iane din Călimăneşti de la care au 
rămas Ghincii şi Ghincea au văndut-o spătarului �Iihai. Trecut-am după aceia 
şi peste Vătnău la moşia Băbeanilor care mearge din apa Vătnăului pănă 
în drumul cel mare unde găsind hotarele nestricate despre moşia lui :Ylustaţă 
alăturat-am cu altă piatră şi acei stănjeni 8 care i-au fost cumpărat Mi
hai spătaru de la Ghincea ce răspundea că sănt vănduţi din Băbeani ; 
aşişderea la mijlocul moşii fiind piatră dspre Mustaţă iar am alăturat cei 
stănjeni 8 şi acolea iar cu piatră deosebi ; iar la apa Vătnăului fiind furată 
piatra pentru ca să împresoare vadul dă moară fiindcă încă îl luase supt stă
pânirea lor, tras-am din piatra cea din jos a Bă beanilor după cartea celor 12 
boiari, şi am îndreptat acel hotar puind piatră din susul vadului de moară 
unde avusese Mihai spătarul şi făcău făcut şi lăngă acea piatră am lipit şi 
acolea acei stănjeni 8 cu altă piatră, puind-o iar lăngă Vătnău. Şi aşa aflănd 
dreptul aşa am făcut, puind tot pietri pentre aceste moşii ca să nu mai aibă 
pricină şi gălceavă de acum înainte. 
Pentrucă aşa am ales cu dreptate iunie 

Şărban Dudescu vei paharnic 
Nicolae Bozi(anu) biv vei şătrar Gresnic sud Saac. 

1 8  

7250 13 1742 

Părvu Cant(acuzino) biv vei spătar i Atanasie biv vei şătrar i Panait 
biv vei căminar za ocne care am fost orănduiţi din porunca prea înălţatului 
şi prea luminatului domnului nostru Ioan Jlihai Racoviţă voevod pentru ca 
să mergem la moşia Cozleaciul să căutăm şi să adeverim hotarele cele vechi 
ale aceştii moşii care s-au mai fost hotărât această moşie de dumnealui răpo
satu Mihaiu Cant(acuzino) biv vei spătar în zilele răposatului mării sale Con
standin vodă Brîncoveanu cu 12 boieri după cum şi cartea acestor boieri 
hotarnici de la leat 7220 dovedeaşte semnile hotarălor pentrucă au fost dat 
jalbă mai nainte dumneaei jupăneasa Bălaşa Cozleccanca, soţia dumnealui 
Tomii vei spătar, nepot răposatului MihaiCant. biv vei spătar, la măria sa vodă 
cum că i s-ar fi fost împresurîndu moşia Cozleaciu despre moşia Băbeanii care o 
stăpănea nepoţii lui Iane Mustaţă anume Barbu i Ianache i Jlarica, fiind 
multe pietri scoase din hotărnicia cea veche ce scrie mai sus despre partea 
mosii Băbeanilor a lui Iane Mustată si măria sa vodă au orăncluit alti 2 
boi�ri mari ca să îndrepteze şi să h�tă;ască mo�ia Cozleaciului dă către moşia 
Băbeanilor. Şi dumnealor viind aici Ia Cozleaciu au hotărăt şi au elat carte 
ele hotărnicie dumneaei jupănesii Bălaşii iar nepoţii lui Iane Mustaţă, Barbu, 
Ianache i Marica nu s-au odihnit pă acea hotărnicie, ci au dat jalbă la măria 
sa vodă cum că li s-ar fi înpresurat moşia Bă beanii cu hotarăle moşii Cozlea
ciu, primiindu ei ca să dovedească hotarăle cele nchi de Ia hotărnicia 
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celor 12 boiari şi pe acea hotărnicie să să îndrepteaze moşia Cozleaciului. Şi 
după jalba lor de iznoavă ne-au rănduit măria sa vodă pe noi ca să 
meargem la moşia Cozleaciului şi să dovedim unde să vor găsi pietrile nestră
mutate de la acea hotărni(cie) de atunci şi trăgind la aceale pietri să facem 
stănjăn după acea trăsură după cum au fost atunci şi la toate trăsurile moşii 
tot cu acel stănjen să să tragă şi să să hotărască. Deci viindu noi la moşia 
Cozleaciu după poruncă am căutat hotarăle cele vechi ale moşii şi la alte 
pietri s-au găsit strămutate 7 făr de căt de lăngă malu Teleajenului. Dintr-o 
piatră ce iaste lăngă hotarul Zănogii la căpătăiu moşii din sus pănă la altă 
piatră ce iaste lăngă moşia lui Mustaţă. Aceasta s-au găsit nestrămutată 
nici decum ; care fiind şi carte de blestem au primit-o Macarie călugăr fiind 
în tinereaţie lui preot vechiu la bisearica Cozleaciului, cum că aşa au po
menit aceale pietri nestrămutat, iar nepoţii lui Iane Mustaţă ce scriu mai 
sus nici aşa nu să suferea zicănd că a primit călugăru cartea rău şi zicea că 
sănt alte pietri nestrămutate la capu moşii din jos la drumul cel mare. Deci 
noi mergăndu şi trăgănd moşia şi acolo întăi cu stănjenul cel mic de acum 
şi au eşit lipsă stănjeni 40, iar cu stănjenul cel mai mare ce au fost trăsurile 
pe atunci au eşit lipsă stănjeni 100 şi s-au cunoscut că au fost pietrile strămu
tate, la care dară mai urma să-şi caute dumneaei j upăneasa Bălaşa aceasta 
moşie, la văuzători acei moşii de atunci . - Deci noi pentru mai bună îndrep
tare şi ca să putem dovedi adevărul, s-au găsit altă moşie străină a lui Ivaşco 
braşovean hotărătă iar din zilele răposatului mării sale Costandin vodă 
Brăncoveanu cu pietrile nestrămutate şi trăgăndu-i şi acea moşie s-a adevărat 
stănjeni că au fost mai mare atunci cu un lat de mănă de căt cei de acu şi 
am făcut stănjeni pă acea măsură şi cu acest stănjen s-au tras moşia Cozleaciu 
- La pietrile ceale ce s-au găsit nestrămutate la capul moşii din sus pe 
lăngă Teleajăn şi au ieşit tocma după cartea de hotărnicie acelor 12  boiari 
ce au hotărăt din zilele răpasatului mării sale Costandin vodă Brîncoveanu 
stănjeni 1 108 ; şi iar s-au mai tras tot cu acest stănjen pe la mijlocu moşii, 
iar din hotaru Cozaleaciului ce iaste despre Zănoagă, care hotar s-au pus 
piatră lăngă un ulmu în drumu care mearge de la Zănoagă la podu lui Mustaţă 
cum merge de curmeziş den Radila pe la mijlocul moşii şi s-au aflat stănjeni 
1 108 pe cum scrie cartea celor 12 boiari de hotărnicie şi s-au pus piatră lăngă 
un măr pădureţ şi 1 tufan ; şi iar s-au mai tras la capu moşii Cozleciului 
din jos, din hotaru Zănoagi şi apa Vătnăului în sus şi s-au aflat stănjeni 700 
după cum scrie cartea celor 12 boiari hotarnici şi s-au pus piatră în malu 
Vătnăului din josu mori cei vechi a lui Mustaţă ; care şi acest vad de moară 
iaste văndut de Mustaţă iar spătaru Mihai şi cade peste Vătnău pe moşia 
Băbeanilor, iar a lui Mihai spătar care să loveaşte în capite iar cu moşia 
Cozleaciului spătar Mihai. Şi afar dintr-aceste pietri ce s-au pus despre Mus
taţă de am despărţit moşia Cozleaciului încă am mai pus şi alte 2 pietri să 
fie mai dease şi una iaste pusă lîngă heleşteu ce se înceape alăturea cu Vătnău 
iar alta s-au pus din sus de drumu Zănoaga ce merge la podu lui Mustaţă 
pentru ca să fie pietrile mai dease să lipsească gilceava. Şi afară dintr-acest 
hotară ce scrie mai sus, iar s-au mai găsit din zapis în urma hotărnicii 
celor 12 boiari de stănjeni 200 ce au fost cumpărat iar răposatul Mihai 
spătar de la un Ghincea care aceşti stănjeni de moşie sănt păntre moşia 
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Cozleaciului din sus şi păntre moşia Znagoveanului ce să chiamă cărcimar 
şi măsurăndu-să şi aceştia atăta la apa Teleajănului căt şi la pădurea Radili 
şi le-am pus pietri despre moşia Znagoveanului şi la Teleajăn şi la pădurea 
Radili unde să loveaşte în cap aceşti stănjeni cu moşia lui Mustaţă ; şi apoi 
am trecut peste Vătnău şi am tras moşia Bibeanilor iar a răposatului Mihai 
spătar din piatra lui Mustaţă pe lăngă drumu cel mare păn în hotaru Bă
benilor şi au eşit stănjeni 924 ; şi iar s-au măsurat această moşie a Băbenilor 
pe lăngă Vătnău şi au eşit stănjeni 1050 şi la această trăsură iar au eşit lipsă 
stănjeni 17 după cum scrie cartea de hotărnicie a celor 12 boiari să-şi caute 
dumneaei j upăneasa Bălaşa iar cu vănzătorii aceia de atunci. Şi pe lăngă 
această moşie a Bibeanilor s-au mai lipsit stănjeni 50 care au fost cumpărat 
iar răposatu Mihai spitar cu alt zapis iar de la Ghincea. In urma hotărnicii 
cei vechi s-a pus piatră în drumu care vine de la podu lui Mustaţă păn 
Lipov în j os. Drept aceia am dat această carte a noastră de hotărnicie 
ca de acum înainte să aibă a stăpîni dumneaei această moşie cu bună pace 
pentrucă aşa am ales cu dreptate.-

august 20 - leat 7251 ( 1743) 
Părvul Cant(acuzino) biv vel sărdar 

A(ta)n(asie) biv vel Şătrar 

1 9  
Milostiu bojiu Ion Ştefan Mihai Racoviţă voevod izgnăd pisah gvnid 
De vreme ce moşiia Cosleciu cu cătunele ce sînt în prejur şi cu ţigani 

de acolo cu porunca împărătească prin vechilul dumisale Mehmet aga s-au 
văndut la mezat şi fiindcă acei muşterii ce au fost la mezat neavănd bani de 
plin să-i împlinească şi dăndu-să bani del . . . . .  1) păn a împlini bani sau însuşi 
muşteriu ce au ieşit sau cui vom da-o domnia mea cu preţul ce s-au încărcat 
la mezat, ca să nu stea moşia necăutată fiind vremea dijmii şi a tot lucru 
pămîntului orînduit-au domnia mea pe . . . . . 1) ca să fie purtător de grijă şi să străn
gă dijma obiceiu dă orice va fi moşie, făcînd catastih curat să aibă toată 
agonisita acei moşii supt păstrare ; după care poruncim domniia mea şi voao 
ţiganilor să fiţi cu toată supunerea la mai sus numitul isprăvnicei, făcînd 
orindui tele trebi ale casii şi ale moşii, aşijderea şi voao sătenilor ce vă aflaţi şe
zători pe numita moşie să căutaţi la vreme să faceţi obişnuita dacă ; asemenea 
şi voi slugilor ai casii să aveţi purtare dă grijă dănd ajutor numitului isprăv
nicei şi înpreună şi voi ţiganilor să aveţi purtare dă grijă ca să nu să strice 
dă ale casii, garduri şi unile altele şi să nu fure şi să ia unii şi alţii lemnile, 
scăndurile şi altile ca de la o casă pustie ; şi voi mo(ra)rii să aveţi purtare de 
grijă a morilor, pentru că s-au dat poruncă de către domnia mea numitului 
isprăvnicei pentru oricare nu va urma după cum mai sus zicem nu numai 
să-1 certe, ci să dea în ştire şi la domnia mea şi unul ca acela să va pedepsi ; 
şi tu numitule să ţi catastih curat că vei să aibi a da seama lui sau la dom
nia mea sau la muştiriu ce i să va da moşiia fiindcă acel dintăiu muşteriu 
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n-au aYut banii a-i împlini după cum mai sus s-au z1s tolico pisah gvămid. 
Io Stefan Jiihai Racoviţă (loc pecetie) 

20 
Io Grigorie Ghica voievod - zcmli Vlahie. 

1764, avgust 12 
procit vei logofăt 

Faţă înaintea domnii mele netăgăduindu-şi datoria ce din bun� voe 
sărdaru mai dănd şi acest zapis cu soroc de o lună îl întărim şi domnia mea 
ca după cum mai jos să coprinde aşa să să urmeze. 1769, aprilie 1 .  

Adecă eu Alecsandri biv vel sărdar dat-am zapisul mieu la  cinstita măna 
dumnealui Ioniţă Iuliano biv vel agă, precum să să ştie că la trebuinţa mea 
ce am avut m-am fost rugat de dumnealui de m-au împrumutat cu taleri 
noao mii la leat 1769 ghenarie 4, cu sorocu păn într-un an, puind dumnisale 
zălog moşia Cozleciul cu toate hotarele şi cu toate cătunile şi cu morile şi 
cu ţiganii şi cu casile, dănd hogeturile cu zapisile şi cu toate scrisorile după 
cum le-am luat şi eu de la sultan - mezat, ca nedănd toţi banii, capetile şi cu 
dobănda lor la soroc, după cum s-au scris în zapis, să fie dumnealui voinic 
a stăpăni tot amanetul ce i l-am pus pentru banii ce s-au zis mai sus. Deci 
eu neavînd purtarea de grijă ca să-i dau banii la soroc şi mai trecînd încă 
peste soroc un an şi trei luni, m-au tras dumnealui la divan înaintea mării 
sale domnelui nostru Ion Grigore Alecsandru Ghica voevod şi întrebîndu-mă 
măria sa de am ceva a răspunde şi eu ştiind că datoria îmi iaste bună ca netă
găduit nici ce mai pune altă pricină făr de căt din naintea mării sale, m-am 
rugat ca să mai aibă dumnealui îngăduială de acum încă păn într-o lună, 
ca de voi putea să mă silesc să-i dau dumisale toţi banii cu toată dobănda 
lor si asa să-mi iau ameneturile. Iar de nu voi da toti banii cu dobînda lor nici 
la �cest soroc, m-am hotărăt de bună voie mea si ' m-am asezat din naintea 
mării sale lui vodă, ca de acolo înainte să stăpăne�scă dumn�alui amaneturile 
cu toate înprejmuirile lor şi cu toţi ţiganii după cum scrie şi în zapisul cel 
dintăi, dumnealui şi coconii dumnealui să-i fie moşia stătătoare şi vecinică 
Şi pentru mai adevărată ceedinţă am dat şi acest zapis iscălit atît de mine 
căt şi de dumnealor veliţi boieri mărturii, care s-au întărit şi de măria sa 
vodă precum să vede. 

Grigore al Argeşului 
Radu vei dvornic martur 
Părvu vel spătar martur 

aprilie 1 - 1769 
Alecsandri sărdar adeverz 

Barbu vel logofăt martur 

2 1  
Adverez cu scrisoarea mea la cinstita mănă dumneaei cocoanii Elenii 

vistieresi Brăncovenchi ca să fie de bună şi adevărată credinţă precum să să 
ştie că la leatu 1767, avănd eu trebuinţă de bani, m-am împrumutat de la 
răposatul soţul dumneaei Ioan luliano biv vei logofăt de taleri nouă mii capete 
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:;;i cu dobîndă şi cu soroc de un an, puindu-i dumnealui zălog moşiia mea 
Cozleciu ot Sud Prahova, cu toţi ţiganii şi cu toate împrejmuirile ei după 
cum o cum părascm şi eu la sultan - mezat din periusia lui Drăghicean Cozle
ceanu, dăndu-i la zălogire toate cărţile şi scrisorile cele vechi. Deci atăt din 
pricina vreunei riizmiriţi căt şi din neînc4mănarea mea, neputînd ca să-i dau 
bani la soroc, după atîtea vadele ce am mai pus prin deosebite zapise, căt şi 
din hotărărca mării sale răposatului Grigorie vodă Ghica prin cărţi şi hrisov 
s-au dat această moşie supt stăpănirea dumnealui . . . .  1) 

Dar fiindcă eu nu dedesem zapis de stăpănire cu exoflisis la măna dumnea
lui, din care pricină dumnealui au dat jalbă mărici sale Alexandru vodă, şi-mi 
cerea exoflisticon eu încă am dat jalbă că mă păgubcsc la preţ. Şi aşa măria 
lui puind mijlocitori atît pc unii din dumnealor veliţi boeri căt şi din partea 
mării sale pe dumnealui spătar lorgu Mavrocordat să să învoiască cu dum
neaei ; şi neputîndu-ne întocmi, mai pe urmă singur măria sa faţă fiind atăt 
dumnealui vel vistier Nicolae Brăncoveanu, soţul şi vechilul dumneaei căt şi 
eu, au făcut osteneală însuşi măria sa şi ne-am întocmit cu hotărăre (după cum 
aceea hotărăre a mării sale supt pecete să vede) , ca să-mi mai dea dumneaei 
taleri cinci mii cinci sute şi dăndu-mi bani aceştia să dau şi eu zapis de 
exoflisis şi de bună stăpănire pentru această moşie în nemestiile ei şi ţigani 
precum arată mai sus, ca să rămîie supt stăpănirea dumneaei. Drept aceia 
acum fiindcă am primit aceşti bani, taleri cinci mii cinci sute, toţi deplin din 
măna dumnealui vel vistier Nicolae Brăncoveanu sotul si vechilul dumneaei, 
dau acest încredinţat al mieu zapis Ia cinstita măn� ddmneaei ca să fie bine 
stăpînitoare pe toată mai sus zisa moşie cu namestiile ei şi pe toţi ţiganii după 
catastih ca moşie ohabnică în veci ; nestrămutarc sau altă supărare de la mine 
sau de la fiii şi neamul mieu să nu aibă, pentru că de a mea bună voie am 
făcut acest aşezămînt iar nu silit şi înaintea mării sale Alexandru vodă. Şi 
pentru mai adevărată credinţă am iscălit mai j os ca să fie nestrămutată 
această învoială a mea, puind şi obraze cinstite mărturii precum mai jos să 
vor vedea. 

Alexandru biv vei paharnic adeverez 
Chesarie Buzău, mărturie 
Dimitrie vei ban, martor 

1784, mai 22 

Grigorie Bălăceanu vel logofăt, mărturie 
lanache Văcărescu paharnic, mărturie 
Stefan Popescu vel dvornic, martor 
Scarlat Grecianu biv vei vistier 
Radu biv vel clucer, martor 
Ianache �1uruz vel vornic 

22 
Find casa mea îngreoiată cu mare datorie şi neavînd alte mijloace spre 

uşurarea plătirii şi banii îngreuindu-să cu dobînzi, prelungindu-se zi peste zi, 

1 loc rupt în original 
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de aceia dar m-am înclcmînat să vănd o moşie a mea ce să numeşte Cozleaciu 
cu casă mare de piatră pă dînsa i cu două mori cu căte patru roate pă apa 
Teleajănului, cum şi altă deosebită moară cu două roate pă apa Dămbului 
cu vad de cărciumă ce se numeşte din vechime Moara Niculi(i) în judeţu(l) 
Prahovi(i) . Care moşie o am şi eu răzcumpărată cu protimisis. Şi acum o vînz 
(asupra trebuinţii a uşurării datoriilor ce am) ohabnică împreună cu două să
laşe ele ţigani, dumisale biv vel sluger Anghelache Poroadici moşia Cozleciu 
cu casile ce sănt pă clănsa i cu morile cu cîte patru roate cum şi acea deosebită 
moară care să zice a Nicul(ii) precum şi cărciuma ce este în deosebit hotar ele 
moşia Cozleciu, după cum arată în hrisoavele şi în zapisile cele vechi. Deci 
după marea trebuinţă a datorii mele în care acum mă aflu, nefiind alt mijloc 
spre uşurare şi mîntuirii datornicilor, am intrat în tocmeală de m-am învoit 
cu dumnealui slujer Anghelache, vănzîndu-i, drept taleri 150.000 adică o 
sută cinci zeci de mii, de a mea bună voe cu ştirea şi blagoslovenia rudelor 
mele cele mai de aproape, care mai jos să vor iscăli. Şi fiindcă mi-au răspuns 
înainte toţi banii, i-am dat şi eu dumisale atăt acest zapis căt şi acel care s-au 
fost cumpărat cu protimisis precum şi toate cărţile şi hrisoavele cele vechi 
căte sănt, ca să fie atăt dumnealui căt şi copiilor căţi Dumnezeu îi va dărui 
moşie ohabnică nestrămutată în veci. De aceia dar am rugat şi pă păstorul 
nostru, prea sfinţia sa părintele mitropolitu ţării şi pă prea sfinţia sa părintele 
episcop Argeşului, de au întărit cu iscăliturile prea sfinţ iilor sale acest zapis 
ca să-i aibă tăria stăpănirii numitului cumpărător. 

18 1 1 ,  dechemvrie 15 . 
. . . . . . . . . . . . greceşte 
. . . . . . . . . . . . greceşte 
Iosif, episcopu Argeşului martor 
. . . . . . . . . . . . greceşte 

T. Creţulescu, vel logofăt martor 
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DAREA DE SEA::\LA.. 
ASL'PRA ACTIVITĂTII :'ll CZEULCI DE I STOHI E AL J C DE1TLU PRAHOVA, 

PE ANCL 1968. 

În decursul anului 1968, Muzeul de istorie al judeţului Prahova a funcţionat cu urmă 
te are le secţiuni : 

- Secţiunea istoric, în Ploieşti, str. N .  Bălcescu , nr. 25. 
- Secţiunea "Lupta revoluţionară a proletariatului din jud. Prahova"', în Ploieşti, Pa-

latul culturii, str. Krupskaia, nr. 1 .  
- Secţiunea "Judeţul Prahova p e  drumul construirii socialismului", î n  Ploiqti, Pa

latul culturii, str. Krupskaia, nr. 1 .  
- Secţiunea de etnografic, î n  Ploieşti, Palatul culturii, str. Krupskaia, nr. 1 .  
- Secţiunea "Ceasul de-a lungul vremii", î n  Ploieşti, Palatul culturii, str. Krupskaia, 

nr . 1 .  
- Secţiunea .,Casa Hagi Prodan", în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 8. 
- Secţiunea "}luzeul memorial I.L. Caragiale", în Ploieşti, str. C.T. Grigorescu, nr. 1. 
- Secţiunea "Muzeul memorial N. Iorga" , din "\"[tlenii de Munte, în str. G. Enescu, nr. 3. 
- Secţiunea "Muzeul memorial B.P. Hasdeu", în Cîmpina, Bulev. 23 August, nr. 199. 
- Secţiunea "Muzeul memorial Cezar Petrescu", în Buşteni, str. T. Vladimirescu, nr. 1 .  
- Secţiunea ":\luzeul tiparului ş i  a l  cărţii vechi româneşti" , în Tîrgovişte, str. Justiţiei, 

nr. 1 .  
- Secţiunea ":\luzeul scriitorilor tîrgovişteni, în Tîrgovişte str. Justiţiei, nr. l .  
Şi în decursul acestui an, cu sprijinul crescînd al Comitetului Judeţean de Cultură şi Artă 

şi al celorlalte organe de partid şi stat, muzeul nostru a desfăşurat o susţinută activitate, în
registrînd o serie de realizări din care vom spicui cîteva în cele ce urmează : 

I .  Astfel în domeniul muncii de masă, s-a acordat o deosebită atenţie ridicării nivelului 
ştiinţific şi artistic al expoziţiilor de bază. 

Datorită eforturilor depuse s-a îmbunătăţit expoziţia de bază din unele secţiuni ca : ,.Mu
zeul memorial I. L. Caragiale" din Ploieşti, secţiunea de "Etnografie" din Ploieşti, ":\1uzeul me
morial N. Iorga", din Vălenii de Munte, "Muzeul memorial B. P. Hasdeu",  din Cîmpina, ,.:'11u
zeul memorial Cezar Petrescu" din Buşteni şi în deosebi anca a muzeelor din Tîrgovişte, ca 
unele ce au fost organizate şi inaugurate in 1967, ca reflex al unei experienţe mai îndelungate 
a lucrătorilor din muzeu. 

Celelalte secţiuni nu s-au putut reorganiza, în ar;teptarea unor noi sedii. 
Hămînerea în urmă a Secţiunii de istorie va putea fi înlăturată în 1970, cînd va fi ame

najat noul său sediu, în localul vechiului liceu, din str. Teatrului, nr. 10.  
Un pas înainte s-a înregistrat prin completarea schemei cu personal de specialitate, ast

fel încît fiecare secţiune are îndrumătorul său, care se sileşte să facă ('Xpoziţia de bază cît mai 
accesibilă. 

Ca urmare, numărul celor care au cercetat secţiunile ;\Juzeului nostru a crescut zi de zi, 
ridicîndu-se la finele anului la cifra de 12 1 .361, dintre care : 98 824 vizitatorii cu plată şi 22 537 
vizitatori fără plată. 

Lucrătorii din muzeul nostru au luat parte activă la acţiunea de ridicare a nivelului cul
tural al meselor prin lecţii, conferinţe, simpozioane şi articole publicate in presa locală şi cen
trală. 

Astfel, numărul lecţiilor, conferinţelor rostite c�e aceştia şi al s impozioanelor la care au 
participat s-a ridicat la 44. 
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La staţia de radio a oraşului Ploieşti au fost prezentate trei conferinţe, iar în. presă au fost 
publicate 6 articole. 

II. În domeniul creşterii colecţiilor muzeului, acţiunea de achiziţionare s-a intcnsificat, 
desfăşurîndu-se conform planului de achiziţii şi potrivit mijloacelor materiale puse la dispo
ziţie. 

Planificarea unor muzee la Br caza , Brebu, Filipeşti, Făgct şi .Valea Călugi'lrească, ca şi 
dispariţia unor materiale de mare interes ştiinţific, au impus depunerea unor mari (' forturi 
din partea lucrătorilor din muzeu şi a comisiei de achiziţii. 

Depistarea, selecţionarea, evaluarea, inventarierea şi marcarea au cerut o susţinută ac
ţiune, datorită căreia colecţiile muzeului au crescut zi de zi, ridicîndu-se la finele anului la 
45 000, numai în acest răstimp intrînd în patrimoniul muzeului bunuri patrimoniale în număr 
de 807, cu o valoare de 7 1 6  029 Iei. 

Adăugîndu-se la valoarea patrimonială a bunurilor materiale ale muzeului de Iei 4 266 494 
la 3 1 .  XII. 1967, rezultă că Ia 3 1 .  XII. 1968 aceasta era de 5.022.523 Iei. 

Au crescut toate colecţiile. Îndeosebi acelea privitoare la expoziţia de bază a unităţilor 
ce urmează a se organiza în decursul anului 1969, ca, spre exemplu, cea de istorie a sec. al XVII 
în Palatul lui Matei Basarab din com. Brebu, de a1·tă populară din valea superioară a Praho
vei in oraşul Breaza, a transporturilor la Hanul Roşu , din comuna Făget, a Muzeului memo
rial N. Iorga din Vălenii de Munte şi a Muzeului tehnic ,.Ceasul de-a lungul vremii". Astfel, 
in decursul anului au cunoscut o mare creştere fondul muzeistic de artă populară prin piese 
de mare valoare, ca, spre exemplu, 52 covoare şi scoarţe, din cunoscuta colecţie a dr. Severeanu, 
82 fote, opreguri, ii şi cămăşi feminine, 66 ştergare din Breaza _şi satele vecine ; 179 ceasuri de 
colecţie ; 69 icoane, pictură pe lemn şi sticlă, 65 tablouri, pictură pe pînză din sec. al XVIII şi 
prima jumătate a sec. al XIX, printre care notăm lucrarea lui G. Asachi, Roma 1822, copie 
de pe Madona de la Sedia a lui Rafael Sanzio ; I l  cămăşi bărbăteşti, I l  perechi pantaloni 
bărbăteşti ; 14 lăzi de zestre din Bertea şi Breaza, confecţionate din fag cu încrustaţii in stil 
geometric, 6 cojocele, 8 fuste bărbăteşti, 2 şube din dimie cu broderii aplicate executate cu şoi
taş, 7 feţe de perne, din pînză ţărănească de bumbac, cu broderii aplicate executate cu arnici, 
5 batiste, 10 plosci, 2 colecţii de materiale etnografice şi 2 veste din Transilvania, din postav 
negru, decorate cu broderii aplicate executate cu şoitaş şi fragmente de stofă roşie, galbenă şi 
albastri!., tricolorul românesc, simbol al luptei de eliberare de sub jugul nobilimii şi al virfu
rilor burgheziei maghiare, .,pentru unire cu ţara" 

III.  Cercetarea ştiinţifică. 

Cercetarea ştiinţifică a constituit o preocupare de căpetenie a muzeului, desfăşurîndu-se 
in trei direcţii : săpături, arhivă, teren. 

A) Săpături arheologice sistematice s-au continuat pc cele două şantiere ale muzeului 
din Tîrgşor şi Fintînele. 

In satul Tîrgşorul Vechi, comuna Tîrgşor - s-a descoperit una din cele mai importante 
staţiuni arheologice. 

Însemnătatea aşezării provine din faptul că face parte din cele mai vechi, primele mate
riale datindu-se de la finele mczoliticului, iar cele mai noi din sec. XIX. 

Este de subliniat faptul că în straturile de cultură sînt reprezentate principalelor perioade 
culturale, dintre care unele cu profuziune, ca spre exemplu sec. III-IV, V-YI, IX-XI şi 
mai ales XIV-XVIII, care prezintă o importanţă deosebită pentru istoria poporului nostru. 

Săpăturilc arheologice de la Tîrgşnr au dat la iveală o vastă necropolă cu cel puţin 800 
morminte de incineraţic �i inhumaţie, dintre care 300 au fost săpate, care confirmă existenţa 
unei puternice aşezări din sec. III-IV, a populaţiei băştinaşr1, ceea ce dovedeşte că aceasta 
a continuat să locuiască pc teritoriul patriei, la nord de Dunăre, in plină cîmpie, ,.în drumul 
tuturor răutăţilor". 

În cei din urmă doi ani, 1967-1968, săpăturilc arheologice au dat la iveală tcrmele cas
trului Legiunii XI Claudia Pia Fidelis, a cărei sarcină principală era asigurarea marelui drum 
care trecea pe valea Teleajenului şi a Tclejenelului şi care lega Moesia Inferioară cu Transil
vania. 

Mulţimea tegulelor cu ştampila Legiunii, monczile de bronz şi argint de la Traian, olancle 
şi resturile de ceramică de uz sau ornament, de provenienţă romană, nu lasă nici o îndoială 
nici asupra originii nici a�upra epocii căreia construcţiile de mari dimensiuni aparţin. 

Chiar în stadiul în care se află azi, săpăturile confirmă existenţa in Tîrgşor a primelor 
tcrme de mari proporţii, bine păstrate, existente pe teritoriul patrei. 

15 - Studii de btoric - c. :!59:1 225 

www.cimec.ro



De cea mai mare importanţă sint şi rezultatele date de săpăturile executate in partea de 
apus a Leaotului, în aşezările din sec. V-VI şi IX-XI. În decursul anului 1968 ele au luat o 
mare amploare în sectorul aşezlirii din sec. IX-XI, materialele specifice culturii "Dridu" des
coperite pînă în prezent în mare cantitate, dîndu-ne posibilitatea sli tragem concluzia că deja 
în aceastli vreme Tlrgşorul era o aşezare în plină dezvoltare. 

Săpăturile au fost executate de un colectiv alcătuit din Gh. Diaconu , cercetător la Insti
tutul de Arheologie al Academiei R.S.R., şi N.I .  Simache, directorul muzeului. 

Al doilea şantier de săpături sistematice, continuate cu perseverenţă an de an, sub con
ducerea unui colectiv format din drd. Victor Teodorescu, şef de secţie la muzeul nostru şi V. 
Dupoi, distins cadru didactic la Facultatea de istorie de Ia Universitatea din Bucureşti, în 
comuna Fîntîncle, pe valea pîrîului Budureasca. 

Izvorînd de sub muchia Căluglirenilor, înainte de vărsare, pîrîul Bndureasca, udă, Ia nord 
de Fîntînele, o vastă depresiune care-i însoţeşte cursul de la nord Ia sud pe o lungime de 5 km 
şi care in timpul migraţiilor a oferit omului cele mai bune condiţii de viaţă : pămînt de cul
tură, apă, lemne şi mai ales adăpost. 

Aceasta a avut ca urmare dezvoltarea unor aşezări înfloritoare din neolitic şi pînă la fi
nele orînduirii feudale. Bogăţia de materiale de tip .. Ferigcle" şi din a II-a perioadă a fierului, 
demonstrează că Dudureasca este o aşezare de predilecţie a geţilor. 

Dar ceea ce constituie gloria staţiunilor de Ia Budureasca este fără îndoială a�ezarea 
din sec. \"-VI, in1portantli atît prin întinderea cît şi prin nivelul de dezvoltare a forţelor 
de producţie, confirmat de marca cantitate de materiale arheologice descoperite în �ăpături, 
mai ales în cursul anilor 1967-1968. Între acestea un loc deosebit îl ocupă uneltele de muncă 
folosite Ia cultura pămîntului, ceea ce confirmă caracterul agrar în primul rînd al vieţii eco
nomice a pGpulaţiei băştiinaşe de aici. 

Descoperirea unui mare număr de cuptoare de redus minercuri şi de tipare de făcut po
doabe de gît şi urechi, arată preocupări ce depăşeau cu mult nivelul de viaţă al unor păstori 
ce ar fi dus o viaţă seminomadă şi confirmă nivelul Ia care . se ridicase viaţa economică a agri
cultorilor de Ia Budureasca. 

Ceramica specifică populaţiei romane din provincii, prezentă în mare cantitate în borde
iele aşezării, duce inevitabil Ia concluzia că aparţinea băştinaşilor daco-romani. 

2. Cercetările de arhivă s-au Indreptat asupra unor probleme privind viaţa şi opera unor 
scriitori prahovcni sau a unor aspecte ale vieţii economico-sociale şi politice ale populaţiei din 
judeţul Prahova. 

Astfel, directorul muzeului a cercetat materialul din arhivele locale. privitoare la ecoul 
revoluţiei din 1848 în judeţul Prahova. Folosind şi unele materiale depistate de arhivistul 
Gh. Burtoiu, a elaborat studiul ,.Ecouri ale revoluţiei din 1848 în j udeţul Prahova". 

Folosind materialul documentar din aceleaşi arhive privitoare Ia situaţia economică
socială a populaţiei din fostul judeţ al secuenilor, a elaborat studiul "Unele aspecte ale situaţiei 
ţăranilor din fostul judeţ al secuenilor, în primii anui după aplicarea Regulamentului organic". 

În colaborare cu prof. C.M. Ripeanu, a depistat documentele privitoare Ia comuna Star
chiojd, menţionată tn 1418  într-un act dat de Mihail 1, fiul lui Mircea cel Mare, domn al Ţhii 
Româneşti între 1418-1420. Pe baza acestora s-a elaborat monografia acestei comune. 

Fondul documentar privitor la activitatea scriitorului Radu Cosmin, mulţi ani profesor 
Ia Liceul Petru şi Pavel din Ploieşti, aflat în posesia muzeului nostru - a  fost cercetat de I .  
Jercan, îndrumător la secţiunea de istorie. Pe baza materialelor existente, acesta a Intocmit 
lucrarea "Radu Cosmin luptător pentru desăvîrşirea Unirii" . Acelaşi a mai elaborat lucrarea 
.,Legăturile lui Spiru Haret cu jud. Prahova". 

Pc baza cercetărilor de arhivă, Ana Iordache, muzcograf principal, a întocmit lucrarea 
.,Hasdeu-documente literare" .  

Prcşerl intele Consiliului ştiinţific a l  muzeului, prof. Virginia I onescu, a cercetat � i  comen
tat corespondenţa dintre V. Alecsandri şi Carmen Sylva, alcătuită din 10 scrisori. 

Pc baza materialului de arhivă aflat în posesia muzeului, privitor la lupta revoluţionară 
a prolctariatului din judeţul Prahova, a Intocmit şi N. Dinu, muzeograf la secţiunea respectivă 
lucrarea "Manifestul Război războiului" şi urmările lui ploieştene". 

Cercetarea ştiinţifică pe teren a avut atît un scop teoretic cît şi practic. 
Teoretic, s-au studiat materialele arheologice rezultate din săpăturile sistematice efectuate 

de muzeu, ceea ce a permis şefului Secţiunii de arheologic, doctorand Victor Teodorescu, să 
elaboreze două lucrări de specialitate ; broderiile aplicate pe ştergare, în valea superioară a 
Prahovei, rezultatele cercetării fiind închegate în lucrarea "Ştergarul Prahovean", precum şi 
diferitele sisteme de aprovizionare cu apă şi de irigare, efect11ate (le tov. D. Nedelea, indru-
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mător la secţia de etnogra!ie, şi Victor Adam, rezultatele fiind concre tizate în lucrările «.,As
pecte din Tehnica populară in alimentarea cu apă · a culturilor de legume din Jud. Prahova 
�i cele vecine" şi "Tehnica populară in metoda de aprindere a focului  şi folosirea substanţelor 
de aprindere şi ilum inat"». 

Cercetările au mai urmărit şi procurarea materialului muzeistic nPcc•sar organizării l\Iu
zeului de artă populară din oraşul Breaza. 

IV. A cţiunea de va.lorificare a fondurilor docnmentare muzeistice şi a cercetării ştiinţifice. 

Cea mai mare parte din lucrările elaborate de lucrătorii muzeului nostru au fost publicate 
sau vor vedea în curind lumina zilei. Astfel, lucrările tov. Victor T<·odon•scu au fost depuse 
la redacţia Revistei S.C. I .V. ; cele prezentate la "prima sesiune de lucrări ştiinţifice a lucră
torilor din muzee", organizată de comitetul judeţean de cultură şi art;\ şi care s-a ţinut la Pa
latul culturii din Ploieşti, in ziua de 18 IX. 1968, vor apare în volum special în cursul acestui 
an, iar altele au apă.rut în editură proprie. 

Cea mai importantâ - "Documentele Starchiojdului" - cuprinde o colecţie de 121  do
cumente referitoare la această comună, începînd cu hrisovul lui Mihail 1 elin 10 iulie 14 18, din
tre care nouă au fost publicate, restul fiind inedite. Lucrarea are un număr de 332 pagini şi 
a apărut în cele mai bune condiţii de tipar : hîrtie velină., copertele din carton acopPrite cu pînză 
verde, titlul fiind grafiat cu bronz. 

Numărul mare de documente a î ngăduit autorilor să tragă valoroase concluzii asupra 
dczvoltârii celui dintîi sat prahovean menţionat documentar, constituind o preţioasâ contri
buţie la monografia sa. 

A II-a lucrare de seamă publicată de Muzeul nostru în cursul anului 1968 o constituie 
,.Anul revoluţionar 1848 în judeţul Prahova" .  Lucrarea are 46 pagini, s-a tipărit în condiţii 
excepţionale, hîrtie Kunstdruck, bogatâ ilustrare, numeroase documente inedite, reproduse 
în fotocopie. 

Cuprinde două lucrări de specialitate, şi anume .,Ecouri ale reyoJuţiei din 1848 în judeţul 
Prahova" de Gh. Burtoiu şi N. 1. Simache, şi Manifestă.ri ale luptei ţărănimii din judeţul Pra
hova în timpul revoluţiei din 1 848" de El. Negulescu şi Dimitrie l\'lîudroceanu. 

Pentru adîncirea cunoaşterii trecutului istoric al judeţului PrahO\·a, s-a luat hotărîrea 
de a se publica ,.Studii şi materiale" privitoare la această problemă. 

În decursul anului 1968 a apărut primul volum, in care au semnat articolele : 
- M. Vulpescu : .,Eufrosin Poteca şi începuturile şcolii în limba romană". 
- N. 1 .  Sirnache : ., Unele aspecte ale situaţiei ţăranilor diu fostul judeţ al Secuenilor în pri-

mii ani după aplicarea Regulamentului organic" . 
- Paul Popescu : .,Contribuţii ploieştene la de;;voltt�rNr litera/urii didactice româneşti". 
- 1\I. Apostol şi Florica Dumitrică : ., Cîteva precizătri Îil legăturd cu sfîrşitul pictorului 

N. Grigorescu". 
- C. Ionescu : ,.B. P. Hasdeu şi !'evoluţia rusă" .  
- Virginia Ionescu : ,.Din scrierile lui Vasile A lecsandri" .  
- C. G .  Ionescu : ,.Din corespondenţa lui I.A . Basarabescu " .  
- 1. Jcrcan : ., Radz1 Cosmin, luptător pentru desăi'Îrşirea uni1·ii". 

Muzeul de istoric al judeţului Prahova şi-a inaugurat expoziţia de bază la 1 0. I. 1955. 
El a luat fiinţă pc u n  loc gol ;  la acea dată valoarea bunurilor sale patrimoniale era de 139 938 
lei. Muzeul a socotit că prima sa sarcină este constituirea colecţiilor. 

Dupâ 12 ani de eforturi poate păşi pe o treaptă mai inalti!., anume aceea de valorificare 
a fondurilor muzcale. 

Elaborarea unei istorii a judeţului şi a diferitelor aşezări pe baze ştiinţifice nu se poate con
cepe fără publicarea documentelor şi a unor studii de specialitate. Numai după ce vor fi adu
nate şi publicate documentele şi se vor efectua intense săpături arheologice, abia atunci se va 
putea păşi la elaborarea unor studii serioase monografice, privind instituţiile şi aşezările. 

Pornind de la aceste temeiuri, muzeul nostru işi propune să intensifice activitatea de 
cercetări arheologice prin săpături sistematice şi să publice documentele, inscriind in planul 
său de muncâ publicarea a trei volume de asemeni materiale, privind Teişanii, Coslegii şi ex
ploatarea sării şi petrolului. 

Rezultatele cercetârilor de arhivă şi teren vor sta de asemenea in lumina preocupârilor 
noastre, ajutind la adîncirea şi răspîndirea cunoştinţelor istorice referitoare la trecutul j ude
ţului Prahova şi în acelaşi timp la desâvirşirea metodelor şi spiritului de cercetare al Jucrâto
rilor din muzeu. 
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EXPOZIŢIA PERMANENTĂ ŞI CELE TEMPORARE 

Mijloc esenţial de răspîndire a cunoştinţelor, C'xpoziţia tC'mporari't şi permanentft a fost 
folosită din plin. 

ln decursul anului 1968 a continuat să funcţioneze expoziţia pC'rmanentă din comuna 
I. L. Caragiale. 

Instalată intr-una din casele de epocă din acea comună, expoziţia de bază înfăţişează 
prin piese de muzeu şi documente aspecte principale din viaţa şi opera marelui dramaturg care 
a văzut lumina zilei acolo Ia 30 ianuarie 1852. 

Cu un caracter temporar Muzeul a organizat cinci expoziţii : 
- .,Anul revoluţionar 1848" ; 
- .,Unirea Transilvaniei cu România" ; 
- .,Monumentele istorice din Vălenii de munte". 
- .,Ceramica prahoveană" în Palatul culturii şi Etnografie şi arta populară. in comuna 

Teişani. 
Cea dintîi prezintă pe 29 panouri aspecte principale din revoluţia din 1848, cu accent 

pe evenimentele din j udeţul Prahova. 
Materialul grafic şi fotografic a fost însoţit de o expoziţie de materiale - reviste, ziare, 

opere ale scriitorilor care au pregătit revoluţia pe plan ideologic. 
S-au mai expus de asemenea obiecte care au aparţinut conducătorilor revoluţiei : Avram 

Iancu, N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, Cezar Bolliac, V. Alecsandri, C. A. Hosctti, Maria Ro
setti, Ion Brătianu. 

Dintre acestea un deosebit interes au stirnit brîul şi cămaşa lui Avram Iancu, fotografiile 
lui Kogălniceanu, tocurile :i creioanele, obiectele de toaletă, valiza de voiaj ce au aparţinut 
lui V. Alecsandri, precum şi fondul documentar Constantin şi Maria Rosetti, în posesiunea că
ruia a intrat muzeul. Expoziţia s-a organizat în Sala coloanelor din Palatul culturii, bucurîndu-sc 
de o intensă popularitate. 

Din Ploieşti a fost transportată Ia Sinaia şi montată într-una din cele mai de seamă încăperi 
ale Casei de cultură, bucurîndu-se de acelaşi succes, numărul celor care au cercetat-o depăşind 
25 000. 

Unirea Transilvaniei cu România, act istoric de o însemnătate cardinală. în istoria pa
triei, a prilejuit organizarea unei expoziţii temporare în Sala coloanelor din Palatul culturii , 
inaugurată la 1 decembrie, cu prilejul anivcrsării a 50 ani de la desăvîrşirea statului naţional 
român. Pe 15 panouri au fost prezentate momente de seamă din lupta poporului român pentru 
făurirea statului naţional, încununată Ia 1 decembrie prin unirea Transilvaniei cu România. 

Materialului grafic i s-a alăturat un bogat material documentar, în care de reţinut hri
soavele cu iscălitură originală. ale tuturor principilor Transilvaniei, memoriile din 1881-1883 
şi 1893, prin care se demască acţiunea de maghiarizare dezliinţuită de aristocraţia şi vîrfurile 
burgheziei maghiare, precum şi o scrie de piese tridimensionale, ca spre exemplu : vestminte 
de ale ţăranilor luptători în revoluţia din 1848 (V. Patra din Munţii Apuseni) şi alte piese de 
îmbrăcăminte decoratc cu brodcrii aplicate din materiale prin care obţineau tricolorul (roşu, 
galben şi albastru) , simbolul luptei pentru .,unire cu ţara". 

A treia expoziţie s-a deschis în  Casa de cultură din Vitlcni de Munte şi se datoreşte ar
tistei Lelia Popescu-U rdărian u .  

Peisajelc pline de lumină care au fermecat pc K. Tonitza şi Toma Tomcscu ş i  care i-au 
plăcut atit de mult profesorului N. Iorga, n-au lăsat indifcrentă nici pe autoarea expoziţiei. 
In 57 lucrări de grafică şi picturi, Lelia Urdărianu creionează sau reprezintă cu peniţa şi culori 
monumentele arhitectuarale ale bătrînului dar vioiului tîrg. Mănăstirea Văleni, vechile case 
construite cu zeci şi sute de ani în urmă în stilul Jocului, bisericile acoperite cu fresci, casa pro
fesorului N. Iorga, Şcoala de misionare, scene de viaţă şi luptă. completează galeria lucrărilor, 
din cele mai variate domenii, întregind fresca pitorescului oraş. 

DEZVOLTAREA REŢELEI MUZEISTICE 
Anul 1968 a însemnat o cotitură în acţiunea de dezvoltare a reţelei de muzee, care cuprindea 

unităţi aşezate pc teritoriul oraşelor. 
ln decursul anului î n  curs s-a acordat o atenţie deosebită. muzeelor săteşti. 
Astfel, cu prilejul aniversării a 550 ani de Ia prima menţiune documentară a comunei 

Starchiojd, s-a inaugurat şi Muzeul sătesc, ca o secţiune de etnografie al celui judeţean. 
Expoziţia de bază s-a instalat în casa logofătului Stan Cheşca, construcţie în stil local 

de la mijlocul secolului al XVIII-lea. 
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Cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene de partid şi stat, prin colaborarea pr. Al. 
Rîpeanu, a cadrelor didactice în frunte cu tov. Lucia Gîrbea, învăţătoare pensionară, s-au co
lectat peste 300 obiecte de muzeu, unelte de muncă �i piese de artft populară ce dovedesc inven
tivitatca şi măiestria geniului popular. 

Muzeele săteşti, organizate în comunele Udrc�ti şi Gherghiţa din iniţiativa org. jude
ţene U.T.C. , cu sprijinul cadrelor didactice şi Muzeului de istorie al judeţului Prahova, au con
firmat nu numai bogăţia materialelor etnografice ce se mai află în satele noastre dar şi rostul 
acestor instituţii cit şi roadele colaborării între muzeu, şcoală şi organizaţia judeţeană U.T.C. 

Aceasta a avut ca urmare intensificarea acţiunii de dezvoltare a reţelei muzeistice la sate 
şi a colaborării cu celelalte instituţii şi organizaţii de masă, între care aceea a tineretului poate 
aduce prin energia şi elanul membrilor săi un aport atît de preţios. 

MONUMENTELE DE CULTURĂ MATERIALĂ. 

Aşezat de-a lungul văilor Prahovei şi Teleajenului, străbătut de vechii drumuri de interes 
economic şi militar, situat la punctul de trecere din părţile de apus spre Moldova, strins legat 
prin numeroase pasuri cu Transilvania, judeţul Prahova, locuit de o numeroasă populaţie, 
vioaie şi activă., care azi apropie 800 000 locuitori, a oferit omului cele mai bune condiţii de 
viaţă, devenind un centru de interferenţe culturale şi sinteză, concretizate în numeroase dovezi 
şi monumente. 

Construcţii civile, eclesiastice şi militare, din antichitate sau vremurile mai noi, dovezi 
concrete ale geniului creator al poporului nostru, se ridică la tot pasul. 

Trecerea vremii şi uneori nepăsarea au lăsat urme adînci, unele dintre ele avînd nevoie 
de grabnice intervenţii. 

Anul 1968 a însemnat şi aici un pas înainte. 
Consiliului popular al judeţului Prahova ne-a pus la dispoziţie fonduri importante pentru 

conservarea acestor monumente. Cele mai de seamă s-au executat la Filipeştii de Tîrg, la 
"conacul Filipeştilor". Este unul din cele mai importante monumente de arhitectură civilă din 
secolul al XVII-lea. 

Construit in sec. al XVII-lea de Panft Filipescu, soţul Maricăi Cantacuzino, fiica postel
nicului Constantin Cantacuzino, sora Stancăi Cantacuzino, mama lui Brîncoveanu şi a influen
ţilor boieri Şerban Cantacuzino, domn al Munteniei intre 1678--88, a învăţatului stolnic Con
stantin Cantacuzino, primul istoric român, precum şi a lui Drrtghici, Mihai şi Toma Cantacuzino, 
pc un teren situat in apropierea celebrului palat al postelnicului, de la care îl primise probabil ca 
zestre, "conacul Filipeştilor" face parte din grupul palatelor cantacuzineşti, construite in aceeaşi 
epocă şi probabil de aceiaşi meşteri, cu particularitatea că, acesta de la Filipcşti este din cele 
dintîi, iar cel de la Mogoşoaia din cele din urmft. 

Stăpînii de mai tîrziu ai palatului I-au mutilat cu adausuri inestetice iar colţii vremii 
au muşcat adînc. 

Lucrările de conservare desfăşurate după planuri întocmite de D. S.A.P.C. arhitect M. 
Rădulescu, şi aprobate de D.M.I.,  au în vedere readucerea monumentului în starea in care se afla 
în primele timpuri. 

Cele realizate în 1968 în valoare de 269 100 lei se vor continua din bugetul anului 1969, 
in care s-a înscris suma de 375 000 lei şi se va reda patriei unul din cele mai frumoase monumente 
de arhitectură, a cărei realizare a constituit un moment important în dezvoltarea acestei arte. 

O altă lucrare de conservare de amploare întreprinsă de muzeul nostru, in decursul acestui 
an, a fost aceea de la Hanul Roşu din comuna Făgct. 

Inălţat în secolul al XVIII-lea, pc marele drum de comerţ ce trecea pe valea Teleajenului 
în apropiere de vama de la Văleni, hanul este o construcţie monumentală unică nu numai in 
j udeţul Prahova prin proporţiile şi nivelul la care a fost realizat. 

Demn de remarcat este îndeosebi faptul că vremea nu a alterat prin modificări şi adau
suri personalitatea monumentului. 

Construcţiile auxiliare - grajduri de vite, magazii, zidurile de incintă s-au năruit în 
decursul vremii. 

Nepăsarea, nepriceperea şi nepreocuparea şi-au adus şi aici contribuţia, monumentul avînd 
nevoie de importante lucrări spre a fi readus în starea iniţială. 

Lucrările au început în 1968 şi s-au desfăşurat după un proiect alcătuit de D. S.A.P.C., 
arhitect I .  Moianu, şi aprobat de D. M. I.  şi au constat în refacerea grajdurilor şi a acoperişu
rilor, ridicîndu-se la suma de lei 90 000. 

Ele vor continua in 1969 din fondurile puse la dispoziţie de Consiliul popular al jude
ţului Prahova, a căror sumă se ridică la 175 000 lei. 
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BIBLIOTECA 

Instrument de cercetare ştiinţifică indispensabil, biblioteca de specialitate a constituit 
o preocupare fundamentală şi permanentă a muzeului, cu atît mai mult cu cît la dcschider<'a 
expoziţiei de bază nu avea nici un volum. 

Astăzi înnumără 9 898 cărţi şi peste 3 500 reviste şi z iare de cea mai mare importanţă. 
ln cursul ultimului an au intrat 793 volume si 401 titluri de reviste. Dintre acestea cităm : 

Carte românească de învăţătură, 1646 ; Dimitrie Cantemir : Geschichte des osmanichen Reichs, 
1 745 ; Biblia lui Şerban Cantacuzino, 1688 ; Cazania lui Varlaam, 1643 ; Gramatica lui Iordache 
Golescu ; Eliade Rădulescu : Epistole şi acte ale oamenilor mişcării române din 18481 ,  851 ; 
M. Kogălniceanu : Dorinţele partidei naţionale în Moldova, 1848 ; Storia dello Stato presente 
dell imperio Ottomane, 1672 ; Revistele :  ,.învăţătorul satului", anul I şi Il, 1843-1844 ; ,.Uni
versul literar", 1928-29 ; ,.Convorbiri literare", 1912-191 3 ;  ,.Viaţa românească, 1910-1 4 ;  
,.Revista literară" 1897-1900 ; ,.Duminica" 1906 ; Colecţie de albume aparţinînd familiei C .  A. 
Rosetti, Colecţie de fotografii N. Iorga, N. Titulescu, Th. Rogalschi ; Gravură originală Gabriel 
Popescu ;  ,.Kleiner A1.las Scholasticus", 1 784 . 

PROBLEME DE VIITOR 

In cucerirea acestor succese, am întîmpinat unele greutăţi. 
Schema de salariaţi este încă insuficientă, lipsind în special personal de specialitate şi 

de supraveghere. Astfel ,mai sînt încă secţii care nu au nici pînă în prezent îndrumător. In această 
situaţie se găseşte secţia ,.Ceasul de-a lungul vremii", în care nu funcţionează decît o supraYc
ghetoare. 

Nici o secţie nu arc doi îndrnmători. 
Muzeul nu are bibliotecar, sarcina fiind îndeplinită cu succes de muzeograful de la secţia 

1. L. Caragiale. 
Greutăţi am întîmpinat în domeniul lucrărilor de conservare a monumentelor culturii 

materiale. Se manifestă uneori o regretabilă lipsă de concordanţă între actele unor organe de 
stat. Se întîmplă uneori ca în anul în care s-au obţinut fondurile, să lipsească documentaţia. 
In cazul în care existft fonduri şi documentaţie, se constată că lipseşte întreprinderea constrnc
toare. 

In anul care a trecut, nici una din secţiile întreprinderilor de gospodărie comunală sau 
orăşencşti (Văleni, Bfticoi, Cîmpina) n-a respectat termenul de executare, dînd naştere la nu
meroase intervenţii şi pierdere de fonduri �i wcme. 

Greutăţi mari ne-a produs însă l ipsa de depozit. Deşi au trecut 14 ani de la deschiderea 
expoziţiei de bazft, cu toate că fondul muzeului numără peste 45 000 piese, dintre care unele 
de interes naţional, în întregime un nepreţui tezaur, totuşi, pînă în prezent problema depo
zitftrii fondului muzeal n-a găsit rezolvare. 

Conducerea şi salariaţii muzeului întîmpină. greutrtţi obiective î n  ce priveşte păstrarea 
bunurilor muzeale, provenite din condiţiile particulare ale organiz[trii muzeului care a luat 
o dezvoltare neobişnuită şi funcţionează. în 6 localităţi din judeţ (Ploieşti, Vă.leni, Cîmpina, Buş
teni, Brebu şi Starchiojd şi în zece imoi.Jile, ceea ce face ca supravegherea sf1 fie greu de asigurat 
cu atît mai mult cu cît şi numărul de supraveghetori este foarte restrîns 

Ele au fost învinse prin munca salariaţilor care au dat dovadă şi în cursul acestui an de 
pricepere, zel şi devotament în îndeplinirea conştiincioasă. a sarcinilor ce le-a revenit. 

Consiliul ştiinţific, Comisia de achiziţii au dovedit acelaşi devotament, sprijinind cu fer
mitate şi perseverenţă. activitatea muzeului. 

Toate aceste realizări sînt rezultatul sprijinului Consiliului popular al judeţului Prahova 
prin Comitetul judeţean de Cultură. şi Artă, şi eforturilor personalului ştiinţific şi administrativ 
al muzeului, cărora le aducem cele mai calde felicitări şi mulţumiri. 

prof. N. 1. SIMACHE 
Directorul 1\luzeului de istorie al Jud. Prahova 
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