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V olumul de "Studii şi materiale privitoare Ia 
trecutul istoric al judeţului Prahova" reuneşte, în 
paginile sale, s trădania demnă de laudă a celor ce 
au concurat la realizarea sa. 

Cititorul va întîlni, ca şi în precedentele volu
me, materiale semnate de cercetători care deja s-au 
impus prin lucrări de specialitate, alături de cele 
realizate de cercetători locali, lucrători în muzee, în 
instituţii de cultură şi învăţămînt. 

Ar fi dificilă o încercare de analiză a lucrărilor 
ce alcătuiesc volumul de faţă, dificultate izvorîtă 
fie numai din varietatea temelor abordate, de aceea 
lăsăm cititorului - pe lîngă plăcu ta îndeletnicire 
de a le citi - şi pe aceea de a le preţui la justa lor 
valoare. 

Dacă nu încercăm o analiză din motivele ară
ta te, ne îngăduim totuşi să apreciem că materialele 
încredinţate tiparului sînt valoroase, multe aducînd 
aspecte inedite sau mai putin cunoscute, că ele sînt 
accesibile unui public larg şi că îşi vor îndeplini cu 
succes nobila misiune de a contribui la educarea 
patriotică a cititorilor. 

Credem, de asemenea, că volumul oferă un bo
gat material slujitorilor şcolii în ce priveşte istoria 
şi cultura meleagurilor prahovene, punîndu-le la 
îndemînă noi date privind istoria şi cultura locală -
elemente care, folosite cu pricepere în lecţii, sau 
orele de dirigenţie, vor adînci dragostea de locu
rile natale şi dragostea de patrie. 

Tineretul va putea cunoaşte din lectura acestui 
volum momente din lupta înaintaşilor pentru liber
tate şi pentru promovarea unei culturi progresiste, 
iar mulţi dintre cei vîrstnici i>C vor recunoaşte, în 
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unele materiale, ca făuritori ai unor evenimente de 
seamă din istoria contemporană a judeţului :;;i a 
tării noastre. 

Mulţumind călduros colaboratorilor, felicităm 
conducerea Muzeului judetean de istorie Prahova 
care, prin publicarea prezentului volum de "Studii 
şi materiale privitoare la trecutul istoric al judetului 
Prahova" ,  asigură o continuitate valorilicării unor 
cercetări şi studii de istorie locală. 
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DESPRE FIBULA CU PICIORUL INTORS PE DEDESUBT 

IN LUMINA CERCETARILOR DE LA TlRGŞOR 

GH. DIACONU 

D:n literatura arheologică de specialitate referitoare la perioada mi
graţiei popoarelor, reiese că fibula cu piciorul întors pe dedesubt, a dat 
naştere la discuti i şi controverse aprige legate de originea şi  aparte
nenţa sa etnică. 

După cum se ştie, la noi nu au fost elaborate lucrări speciale cu pri
vire la această categorie de antichităţi cu excepţia a două studii-catalog 
în care au fost prezentate fibulele din colecţia Muzeului naţional de 
antichităţi .  1 

Cadrul lucrării de fată nu ne îngăduie să enumerăm principalele 
studii din l iteratura europeană privind istoricul şi evoluţia fibulei cu 
piciorul întors pe dedesubt. De aceea ne mulţumim să trimitem la lucra
rea lui O. Almgren, unde este cuprinsă întreaga bibliografie de la înce
puturi şi pînă după primul război mondial. 2 

Pentru perioada dintre cele două războaie mondiale şi pînă la zi , 
studiul recent al lui A. K. Ambroz consemnează principalele lucrări şi 
păreri emise, în legătură cu problema pe oare o punem în discutie. :l 

Aproximativ cu cinci decenii în urmă O. Almgren a formulat teoria, 
potrivit căreia, tipul de fibulă cu piciorul întors pe dedesubt ( în continu
are se va prescurta f cu p. î .p.d.) ,  ar fi luat naştere în regiunile nord-pon
tice, de unde mai tîrziu go�ii J-ar fi difuzat înspre regiunile baltice şi 
central-europene. 

Recent A. K. Ambroz demonstrează cti fibul•a cu p . î .p.d. s-ar fi dez
voltat pe baza unor fibule caracteristice ţinuturilor de pe Niprul Superior. 
De aici fibu!a cu p .î .p.d.  ar fi pătruns la baltici şi vechii pruşi unde devine 

. . 

1 Dorin Popescu, Fibules en bronze des collections du Mu;ee National des Anti
quilcs, Dacia, V-VI, 19:15-19:16, p. 2:19-246 şi Flbel au.� dem Nationa/muscum Jiir 
Al/ertiimer in Bukarest, Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 485-505. 

2 Oscar Almgren , Studien iiber Nordeuropii/sche Fibellormen Mannus, nr. 32, 
LPipziq, 192:1. 

3 A. K. A nbroz. C.C.C.P., Arheologia, S.S.S.R., D. 1-30, Moscova, 1966, p. 57-
69 ?i 94 96. 

' lbid., p. 58 şi 94. 
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proprie regiunilor nordice. În sfîrşit, autorul conchide cil din regiunea 
baltică, mai precis de la gura Vistulei, fibula cu p. î .p.d. ar fi pătruns în 
cercul culturii Pşevorsk. 

Tot din regiunile baltice, goţii ar fi adus-o, la limita dintre secolele 
II-III e.n. ,  înspre sud, cu prilejul migrării acestora înspre regiunile pon
tice. 5 

Investigajia noastră începP cu precizarea că ne vom ocupa în e�clu
sivitate de fibula cu p . î .p.d. elin două membre, deoarece fibula cu p . î .p.d .  
dintr-o bucată este d ocumentată la noi în mecli i daco-iazige şi  daco
vandalice şi are altil evoluţie (v. O. Almgren, 1 58) .  

Trebuie de �asemene,a să semnalăm că în problema pe care o urmă
rim, ne sprij inim în principal, pe colecţia de fibule cu p.î .p.d. ,  descope
rite în aşezarea dacilor liberi de la Tîrgşor, aşezare situată pe partea 
dreaptă a pîrîului Leaotul, La vest de incinta voievodală. 

In cele peste 10  locuinte-bordeie din aşezama de la Tîrgşor au fost 
găsite mai multe fibule, asigurate din punct de vedere al dată·rii. 

Pornind de la descoperirile de la Tîrgşor şi lărgind cîmpul de inves
tigaţii pentru întreg teritoriul Daciei şi regiunile învecinate, ne-am îngă
duit să trecem la o împărţire pe tipuri a fibulei cu p.î .p.d. 

Exceptînd tipul panonic sau ungar al fibulei cu p.î .p.d. ,  într-o bucată 
(v. O. Almgren, 158) asupra căruia am atras deja atenţia că nu intră în 
preocupările noastre, am stabilit patru tipuri privind fibula cu p. î .p.cl .. 
după cum urmează : 

I. Tipul roman este reprezentat în general din piese lucrate din 
bronz şi prezintă drept car:acteristică principală arcu'rea puternică a 
corpului. 

După unele particularităţi ale formei şi structurii corpului, tipul 
roman se divide în cinci V•ariante, ilustrate într-o lucrare în curs de 
apariţie. 6 

Principalele locuri î n  care apare tipul de fibulă roman cu p.î .p.d. sînt: 
oraşele, satele, vilele şi necropolele din Dacia. 

Fibula romană cu p.î .p.d. pătrunde şi în regiunile învecinate şi anume : 
la  dacii liberi din vest şi în complexe daco-vandalice în nord-nord-vest ; 
de asemene.a la sarmaţii - i.azigi din vestul Daciei ; 7 în sud la dacii liberi 
din cultura Chilia - Tîrgşor ; R în est la carpii din cultura Poieneşti -

.� lbid., p. 62 şi 94. 
8 Gh. Diaconu, Despre libula Ctl piciorul int ors pe dedesubt din Dacia în S C 1 V, 

2/1970 (sub tipar). 
7 La Zădăreni, Sîmpetru german şi alte localităti din împrejurimile oraşului 

Arad - informatii Egon D6rner şi la Simand, Secueni etc. în preajma oraşului Oradea 
- informatii Nicola Chidioşan. Pentru dacii liberi din nord v. la S. Dumitraşcu şi 
T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, 1 ,  1967, p. 40, f. 19. 

8 Pentru Tei - Buc. v. la D. V. Rosetti ,  Germania, 1 8, 1 937, p. 207, fiq. l/1 a ; 
pentru Tirgşor in studiul de faţă, fig. 2/1. 

9 R. Vulpe - Sdpdturile de la Poieneşti, in ,.Materiale" ,  1, fi�J. 126, �,51 şi :li O; 
pentru Gabara, v. 1. Antonescu, in ,.Materiale" VII, p. 454, fig. 6/ 1 .  
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\'irlesC"oi; în nord la  purtătorii culturi i  Pşevorsk 10 şi mai departe în 
ro�Jiunile Vistulei inferioare. 11 

In general, fibul a  romană cu p.î.p.d. poate fi d atată între anii 
lli0-250. 12 

In sfîrşit, trebuie subliniat că acest t.ip de fibulă nu este documentat 
In C"ultura Cerneahov - Sîntana de Mureş. 

II. Tipul dacic al fibulei cu p.î.p.d. a fost identificat deocamdată din 
punct ele vedere al datării numai pe teritoriul Munteniei, în cuprinsul 
C"ulturii Chilia- Tîrgşor, aşa dar la dacii liberi situaţi la sud-sud-vest de 
< 'arpaţi. 

Fibul,a dacică cu p.î.p .d. se deosebeşte de cea romană prin chipul în 
nare i-a fost fixată asia pentru ,resort. La fibula  dacică constructorii au 
realizat, la capătul superior al corpului ,  o limbă în formă de cap de bas
ton, pe care apoi au  înfăşu11at-o dinspre înăuntru, înspre afară, sau invers, 
de jur împrejurul asiei. 

Pe baza unor pCIIrticularităţi asupra cărora nu mai insistăm, fibula 
clacică se împarte în două variante. 13 Aceasta ra luat naştere în Muntenia 
în mediul dacilor liberi, sub puternka înrîurire a fibulei de tip roman şi 
in oarecare măsură şi a fibulei de tip sarmatic  despre care va fi vorba 
mai jos. 

Sinteza daiCo-sa:rmatică, din acest punct de vedere, este documenta·tă 
pe exemplarul din mormîntul 147 de la Tîrgşor. 14 

Tipul de fibulă dacic cu p.î.p.d. este răspîndit şi în  .afara Munteniei, 
mai ales la sud de Dunăre şi în Pannonia, într-o perioadă mai tîrzie. 15 

Fibula dacică cu p.î.p.d. poate fi datată de la începutul secolului III 
e.n. şi pînă la  sHrşitul domniei împăratului GCIIllienus. 

Dacă avem în vedere exemplarul din mormîntul 147 de la Tîrgşor, 
putem fi�a cu aproxima·tie începuturile tipului dacic în j urul anului 
210, iar sfîrşitul în j urul anului 270. 16 

10 V. la Spicymierz in Materialy Starozytnie, IX, 1963, Al. VIII/Il ; XI/5; XXII/14; 
XXXIII/21 etc. ; la Slopanovo in Fontes Arch. Posnan, V, 1954, fig. 80/4-6. 11 La Willenberg după R. Schindler in Besied/ungsgeschichle der Gnten und 
Gepiden im unterem Weichselraum, Leipzig, !940, fig. 5/2; 77/1. 12 Gh. Diaconu, np. cit. 

1:1 /bid. 
14 /bid. Tîrgşor - necropola complexă, din secolele III-IV C'.n., Bucureşti, 1965, 

p. 162, Pl. XX/4. 
1" Gh. Diaconu - Despre fibu/a . . .  op. cit., fig. 3. 18 Datarea necropolei geto-dacice de la Tîrgşor in a doua jumătate a secolului 

III şi începutul secolului IV e.n. (v. voi. Tîrgşor necropola complexă din secolele 
III-IV e.n., Bucureşti, 1965, p. 162) trebuie modificată. In lumina cercetărilor din aşe
larea contemporană necropolei in care ultimele monede sint de la Filip Arabul, iar 
cPrmnica de tip Cerneahov - Sintana de Mureş lipseşte, sîntem obligati să coborim 
rltJtarca finală înspre anul 250, iar inceputurile necropolei şi aşezării să le fixăm în 
primele decade ale secolului III e.n. Din acest punct de vedere trebuie reconsiderat şi 
mormîntul 147 cu moneda de bronz de la Septimius Severus ( 197-211) care indică 
probabil vremea în C"are a functionat necropola geto-dacică de Ia Tirgşor. Pină la 
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Nici fibula dacici:i. cu p.î.p.d. nu a fost repeMtă, pînă în momentul 
de faţă, în cuprinsul monumentelor de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

ITI. Tipul sarma tic a fost lucrat din bronz şi argint şi este răspîndi t  
în Dacia la  sud şi răsărit de  Carpaţi. Pe  baza structurii ş i  formei corpului 
fibula cu p.î.p.d. de tip sarmatic  a fost împărţită în două variante. 17 

Caracteristica principală a acestui tip de fibulă este constituită de 
arcuirea pronun �ată a corpulu i cu tendinţa de .indulcire înspre regiunea 
piciorului,  sugerînd în profil forma literei . ,D " .  Majoritatea fibulelor 
de tip sarmatic prezintă piciorul lăţit prin ciocănire. 

Chipul în care este fixată osia la fibula sarmatică este identic cu 
acela al fibulei dacice. 

In legă·tură cu locul în oare a luat naştere tipul de fibulă sarmatic,  
lucrurile nu sînt clare, deoarece cele mai timpurii exemplare din reg:unea 
nord-pontkă, potrivit datelor de oare dispunem le putem situa în 
sec. lll e.n. şi mai tîrziu, 18 în timp ce fibulele d:n Muntenia le putem 
data între anii 21 0-250. 19 

Datarea mai timpurie a exemplarelor muntene, la care se acleugă 
::;istemul de fixare al osiei după modelul fibulei de tip dacic, reprezintă 
dovezi sigure în favoarea ipotezei potrivit căreia t!pul de f'bulă sarma
tic cu p.î.p.d. a luat naştere în regiunile de la Dunărea de j os, de unde 
apoi a fost preluat de către sarmaţi şi răspîndit în regiun!le nord-pon
ti rce. 20 

De altfel, după cum se va vedea, nu este întîmplător faptul că nic; 
fibula de tip sarmatic nu este document•ată în cultura Cerneahov-Sîntana 
de Mureş. 

IV. Tipul gotic reprezintă a patra categorie a fibulei cu p.î.p.d., care 
este cît se poate de bine atestată pe teritoriul lării noastre, mai ales la 
sud şi est de Carpaţi. Tipul de fibulă gotic este tot aşa de bine re
prezentat şi în aria răsăriteană a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 
De acee·a, A. K. Ambroz rezervă în cadrul  lucrării sa:le un spatiu foarte 
larg acestui tip de fibulă, fixîndu-i mai multe variante. 21 

Nu putem dezbate aki în totali tatea lor cr:teriilc folosite de către 
A. K. Ambroz în ceea ce priveşte înoadr,arrea cronologică şi etnică a 
fibulelor cu p.î.p.d. de tip cerneahovian (gotice, n.n. ) .  

Intrucit majoritatea fibulelor de tip gotic din Iara noastră nu sînt 
publicate, nu putem trece la o împărţire a acestora pe grupe şi variante. 

VPrificările care urmează să fie făcutf' in rezervalia npcropolei socotim că �i <1rupul 
de morminte sarmatice de la Tir�tşor t rebuiP coborît ca dată in functie dt> rilpor tul 
st raligrafic dintre mormint«:>le sarmatic<' şi cele geto-dacice. Mentionăm cii cercetiiril<· 
din ultima vreme ne obligă să dalăm mai timpuriu şi fibula de tip roman din mor
m întul 198 de la Tîrgşor (v. Gh. Diaconu), Despre Jibu/a ... , op. cit., firt. Xl/7. 

17 A. R. Ambroz împarte acest tip de fibuHI in tr<>i variante, dupii clltC' criterii, 
op. cit.. p. 52-54. . 18 A, K. Ambroz, op. cit., p. 52-54 şi Pl. 22/2; in lucrarea noastru citată m<ti sus 
la nota 16 au fost supuse unei analize critice toate argumente(<> lui Amb roz. 

" Gh. Diaconu - Despre 1/bula . . .  op. cit. , aneXf•le V �i VI. 2o A. K. Ambroz, op. cit,, Pl. 22/2. 21 Jbid., p. 60--66. 
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Datele încă sărace de care dispunem ne indică că cele mai timpurii 
exemplare ale tipului gotic de la noi pot fi situate în domniile împăra
ţilor : Elagaha1, Severus Alexander, Gordian şi Filip Arabul. 22 

In continuare, subliniem că tipul gotic din Muntenia este asociat cu 
tipurile : roman, dacic şi sarmatic în aşezările de la Tîrgşor-Ploieşti, 
Măicăneşti-Buc. şi Teî-Buc. 23 Data finală a acestui tip de fibulă o putem 
situ a în timpul domni·ei Îlll/Păratului GraHan (367-383), întnucH în teza
urul de la Valrea Str·îmbă a ifost găsi·tă o fihulă cu capul î n  formă de semi
disc şi piciorul romboidal. Astfel de fibule sînt documentate în nume
roase aşezări şi necropole din Muntenia şi Moldova, laolaltă cu fibula 
cu p.î.p.d. de tip gotic. 

Pe baza materialului existent, deşi în mare parte nepublicat, putem 
emite ipoteza, potrivit căreia o serie de fibule cu p.î.p.d. de tip gotic pot 
fi datate între anii 250-400, iar ,a.Jtele între anii 330-400. 24 

Rezumînd cele expuse, observăm că în ,regiunile noastre au fost 
răspîndite patru tipuri de fibule cu p.î.p.d., şi anume : tipul roman -
1 60-250 ; tipul dacic - 2 1 0-270 ; tipul sarmatic - 21 0-250 şi tipul gotic, 
care ,a luat naştere în primele decade ale sec. III, dar devine predomi
nant în cultur.a Cerneahov-Sîntana de Mureş între anii 250-400. 

Potrivit datelor de care dispunem, constatăm că tipul roman este 
concentrat în perioada mai timpurie în Dacia romană, de unde pătrunde 
şi în teritori ile extracarpatice, atin gînd în nord cercul culturilor Pşe
vorsk şi Vistulei inferioare. 

În legătură cu pătrunderea timpurie a fibulei romane înspre nord, 
trebuie să amintim aici de ipoteza Tischler-Almgren, care au intuit la 
vremea lor, fără să distingă tipul roman, că masa monedelor romane, 
laolaltă cu fibula cu p.î .p.d. , au pătruns dinspre imperiu înspre regiunile 
nordice după anul 1 60. 25 

In legătură cu calea pătrunderii directe a fibulei romane dinspre 
nord-nord-vestul Daciei la purtătorii culturii Pşevorsk şi de aici la Vis
tula inferioară, nu dispunem de dovezi în  etapa actuală a cercetărilm:-. 26 

Noi presupunem că tipul roman a pătruns înspre nord prin mij locirea 
carpilor şi a unor populaţii nordice, care după cum se va vedea, sînt 
atestate la Dunărea de jos în primele decade ale secoulului al III-lea. 

Fibula romană v,a evolua în nord pînă tîrziu, fiind influenţa·tă de o 
serie de elemente "arhitecturale " şi ornamentale, proprii fibuJelor nor
dice. In maj oritatea cazurilor ea va păstra ca trăsătură principală arcui
rea puternică a corpului. Din ,acest pun ct ele vedere nu este exclus ca 
însuşi tipul de fibulă dintr-o bucată (O Almgren - 1 58) să fi fost 

22 Gh. Diaconu, op. cit., ancxe!C' V şi VI. 
23 /bid. 
24 /bid. 
25 O. Almgren, op. cit., p. B:l. 26 Dacă fibula de tip roman ar fi pătruns din Dacia pe calea directă inspre nord 

ar fi trebuit ca pe teritoriul din nord-nord-vestul Dacici să apară mai de timpuriu şi 
în număr mare fibulc nordice şi chiar fibula O, Alm�tren, 157, in măsura în care se 
va dovedi că este o crealie nordică. 
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Influentat de c�tre [bula romană, mai ales ca m unele necropole nor
odice, tLpu� roman este asociat cu tipul panonic ( 0. Almgren- 1 58) şi  cu 
tipurile comune ace9tei regiuni (0. Almgren - 4 1 ,96, 128 etc. 27 

Suma datelor obţinute de noi ne determină să privim cu prudenţă 
teoria lui Ambroz, care încearcă să demonstreze că tipul de fibulă gotic 
( l a  A. K. Ambroz - seria I ,  varianta I) a luat naştere în regiunile nor
dice,  de unde gotii I-au adus înspre sud, începînd cu a doua jumătate a 
secolului II .  e.n. 2s 

Impotriva unei asemenea interpretări stau mărturie o serie de fapte, 
care nu pot fl trecute cu vederea. 

Descoperirile arheologice din ultimii ani au reperat în Polesia şi  
Volhini,a, mai exaat pe cursul superior a • l  Bugului nordic, pe af.luenţii 
Pripetului şi mai la sud, comunităţi omeneşti, dislocate din regiunea 
Vistulei inferioare. Este vorba de antichităţile de la Brest-Trişin, asupra 
cărora a stăruit nu de multă vreme I. V. Kuharenko ; atribuindu-le din 
punct de vedere etnic geto-gepizilor 29• 

Am arătat cu alt prilej că grupurile de tip Brest-Trişin-Lepesovka, 
nivelul I, coboară din regiunile nordice cu o cultură materială legată 
încă de Latene-ul nordic. so 

Este interes.ant de retinut că din punctul de vedere al fibuielor, 
comunit•atea de la  Brest-Trişin, coborîtă din regiunile M. Baltice, are ca 
zestre în proporţie covîrşita.are fibule de tip nordic (0. Almgren, 4 1 ,  96, 
128) şi doar 3-4 fibule cu p .î.p.d. de tip roman. 3 1 

Dată fiind situaţia de la Brest-Trişin şi din alte centre similare, se 
naşte întrebarea dacă tipul gotic a luat naştere în regiunile baltice încă 
din secolul Il. e.n. ,  dece nu este documentat în complexele de tip Brest
Trişin, alătur i  de variata gamă de fibule nordi ce, care sînt aduse sigur 
d in  acele părţi. 

Pe de altă parte, dacă purtătorii culturii  de tip Brest-Trişin nu au 
cunoscut tipul gotic în nord, este de l a  sine înţeles că nu aveau cum să 
cunoască nici tipul roman în regiune•a amintită. Noi credem că grupurile 
de tip Brest-Trişin .alU primit dinspre sud tipul roman pe care îl vor difuza 
şi  mai J.a nord in tinuturi·le din care au coborît. Dacă se acceptă punctul 
nostru de vedere, putem presupune în continuare că, pe calea arătată 
mai sus, fibula romană cu p.î.p.d. a pătruns şi la purtătorii culturii 
Pşevo11sk din regiuni·le de Ia vest-nord-vest de Vistula. 32 

27 La Spicymierz în Matcrialy Starozytnie, IX, p. 214, Pl .  II!JL :l:J; Pl. V/:l; 
1'1. VII/14; Pl. XVIIIj:lO; Pl. XXIV/18; Pl. XXIV/14; Pl. XXVIII/21; Pl. XXXV/17 etr. : Lil Opatow în Materia/y Arch., L 1959, fig. 10/10; fig. 32/2; fig. 6/ 1 4 ; firJ. :!6/2; !iq. 51 a/6. 

•R A. K. Ambroz, op, cit., p. 62 şi 94. 
29 I. V. Kuharenko "Le probleme de la civilisation gotho gepide" en Polesie et 

CII Vo/hynie, în Acta Baltico-Slavica, voi. 4, Bialistok, 1967, p. 19-40. Asupra datl'i 
finale şi a componentei �Jepide din acest complex cultural mentinem unele rezerv0 
fl!' care le vom expune cu alt prilej. '10 Gh. Diaconu, Noi contribui ii la cunoaşterea culturii Sintana ele Mureş Cer. 
rwahov, în S C I  V, :J, voi. 19, 1968, p. 445-449. '11 I. V. Kuharenko, op. cit., p. 26, Pl. :i/1--6. 

�2 Vezi mai sus nota 27. 
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ln legătură cu descoperirile de la Brest-Trişin am arătat, nu de multă 
vreme, că comunităţile omeneşti de aici îş i  însuşesc treptat dinspre sud 
şi  ceramica lucr.ată la roată. 33 

In sfîrşit, nu trebuie să ne scape elin vedere î mprejurarea că la Brest
Trişin, alături de p iepteni.i din os dintr-o buoată, proprii culturilor nor
dice, apar şi fragmentele unui pieptene din trei plăci, rare după cum se 
va vedea ru alt prilej pătrunde tot dinspre sud. 34 

In finalul expunerii noastre reamintim că cele mai timpurii exem
plare ale tipului gotic se situează în timpul domniilor împăratilor Elaga
bal, Severus AleX'ander şi Filip Arabul, fiind asociate în Muntenia cu 
tir;uri : roman, dacic şi sarmat'c în aşezările de la Tîrgşor, Măicăneşti
Buc. şi Tei-Buc. 

Aşezările înşirate mai sus apartin dacilor liber i  de la sud de Carpati 
aflaţi din punct de vedere cultural într-un stadiu avansat de romanizare. 
In cuprinsul acestor aşezări sînt documentate elemente culturale sarma
tice, dar mai ales altele de caracter nordic ilustrate de prezenl a  unei 
categori! ceramice străine de mediul băştinaş. 35 

TpotetiC", aC"este materiale au fost atribuite unor populaţii nordice din 
cercul culturilor Pşevorsk şi  Vistulei infer:oare în speţă, taifali ,  sk:ri etc. 
şi probabil unor cete de goţi timpurii ca nepurtători ai  culturii Cerneahov. 

In lu m'na ultimelor cercetări putem deduce că o parte a acestei 
popula l i i  nordice t impurii, •a fost incorporată treptat în confeclcraţia orga
nizută de goti în cadrul culturii Cerneahov-Sîntana, altă parte însă a 
trecut la sud de Dunăre sau s-a dispersat în alte direcţi i .  

Populap:a nordică timpurie despre care este vorb.a, era prezentă în 
Munten:.a în momentul în care simbioza culturală daco-sarmaticil era 
în plin proces de desfăşurare. In mod concret, ne referim la mormîntul 
147 ele !.a Tîrgşor, unde a fost descoperită o fibulă rewltată din combi
narea tipur:lor dacic şi sarmatic şi  asoc'•ată cu un mîner de scut şi mai 
ales elemente rituale specifice populaţiilor norctice. 36 

'1'1 Ch. Diaconu, op. ci/., p. 44R-450. 
�� Intr-" sPrie dc aşezilri din MunlE'niil cil Tir�şor, Milicilneşti-Buc., tlpilr piPplenii 

t'rnp .. rii ciin trPi plăci. Aşezări!E' menlionate datPază sicJur din anii 220·--250 �i nu con
lin p l ('mc>nte culturale de tip Cerneahov. ln schimb în cuprinsul lor, apar cNmnicii, 
nhiecte şi podoabe cie caract1•r nordic aparţinînd unor populalii din cPrcul culturilor 
Pr:t.<'worsk şi Gura Vistulei. care îşi fac aparilia la Dunărea de Jos ca nE'purt:Jtoiln' 
illf' culturii Cerneahov - Sintana. Noi socotim că pieptenul din trd plilci ciP uriqinii 
r<'rnanil il mai luut naşterE' in părlile noastrP de unde il vor clifL!Za inspre norei în 
!'lilpil 1 �'l('lllf'lltC'Ie nordice de care amintcam, iar in etapa a Il-a purtdtorii culturii 
CNnealiov. Din acPst punct de vedE'fe nu este lipsit de semnificillie faptul c�i o illlil
lizil sumară a inventarului nl'cropolelor din culturile PsPvorsk şi Vistulei inferinur(', 
clovede�tc cil pieptenele din trPi bucdli iiptHC' în nord in cuprinsul rnonumentPior în 
carP îşi face simlită prE'zenla cNamica lucriltă la roată, laolultil cu f i bul a cu piciorul 
intors pe cledC'subt. 

ExisW IPmeiuri să socotim că toale aceste trei elemenk sint ciP oriqinil suclic(J. 
De altfel, în le�ăturil cu evolulia piPptenului din mai multe pldci, trPhuiP subliniilt 
cil însăşi pieptC'nul bilateral este de origină sudică. (v. B. Mitrea şi C. Pr<•da - Ne
cropole din sec. IV e.n. din Muntenia, Bucureşti, !967, fig. 33/2). 

35 M. Constantiniu, Şantieru/ Băneasa-Străuleşli, cercetările din sec/om/ Mciicci
neşti (1964-1966) în Bucureşti, VI, p. s:l, fi�. 6/2, 7, 8, Il, 1 2. 

36 Gh. Diaconu, Tîrgşor ... op. cit., p. 32 şi 35. 
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Am subliniat că anul 250 marchează începuturile dominării tipului 

gotic al fibulei p.î.p.d. Sîntem în vremea în care cultura mai sus amintită 
era formată în trăsăturile sale de bază urmînd ca la l imita dintre seco
lele III-IV e.n. să intre în procesul de maturizare. 37 

Teoretic putem presupune că în jurul anului 250 tipul de fibulă gotic 
a fost lucrat concomitent în mai multe centre d:n aria culturii Cerneahov
Sîntana de Mureş. 

Pentru o perioadă mai t îrzie observăm similitudini în ce priveşte for
me�e şi metalul (bronz în amestec cu zinc). de pildă între fibulele şi ca
tarămile de la Mogoşani-Muntenia pe de o parte şi Kasanova-Ucraina 
vestică pe de altă parte. 38 Că aceste legături şi asemănări pot fi explicate 
pe calea unor schimburi, sau se datoresc unor depJ,asări succesive de 
populaţii  de la est spre vest în cadrul culturii  Cerneahov-Sintana de 
Mureş, este greu de stabilit în etapa actuală a cercetări lor. 

Dominarea tipului gotic intre ani i  250-400 în teritoriile în care s-a 
dezvoltat cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş, va duce la  modificări 
substanţiale în evoluţia şi  istoricul celorlalte categori i  de fibule de care 
ne-am ocup•at. 

Tipul roman mai dăinuie sub unele aspecte la Dunărea de jos, chiar 
in cadrul culturii  Cerneahov-Sîntana, ca sil se afirme mai viguros în 
perioada romana-bizantină, evident de pe alte baze şi sub forme 
evoluate. 39 

T:pul dacic persistă în sud-sud-vestul Munteniei, în cuprinsul unor 
aşezări băştinaşe pînă în vremea lui Galienus, moment în care purtă
torii Cerneahov-Sint.ana de Mureş, mai precis cel de-al doilea val �Jotic, 

ocupă acesle teritorii . De aici înai111te tipul d acic este răspîndit la sud 
ele Duniirc şi mai departe pînă in Pannonia, unde il avem documentat în 
plinil perioadă hunică. 4o 

Revenind la fibula gotică şi raporturile acesteia cu regiunile nor
dice, sintem obli�Ja\i sil recur�Jem la două ipoteze, şi anume: nu trebuie 
p;irăsită icteea pătrunderii tipului �Jotic înspre nord pr:n mij locirea pur
(,,lorilor cullurii Cerneahov-Sîntana de Mureş şi  unele indici există în 
d<"est sens, pc de i:!ltă parte nu trebuie exclusă nici posibilitatea dezvol
L<�ri i fibule: gotice şi in tinuturile nordice pe baza fibulei romane curc <J 
piltruns în aceste părţi destul de timpuriu. 41 

37 fbid., p. 120-126 �i SCIV, 3, 1968, p. 447-449. 
�8 Fibulcle şi catarămile de la Kasanovo le-am examinat la Kiev prin bunăvoinţa <111loarei săpăturilor V. şi N. M. Kravcenco în MIA nr. 131, Pl. IX-X. 
39 Alături de exemplarele turnate descoperite in număr mai mare la Orşova, 

Sucirlava-Celei şi Hbtria, avem în vedere şi tipul realizat prin batere cu ciocanul. 
\'. <'XPmplarul de la Militari la M. Zgibca - Cercetări arheologice în Bucureşti, 1, 
1'· :IÎfl. 10 A. Alf6ldi - Arhco/ogia Hungarica, IX, Budapesta, 1932, Pl. XXVV6,6 a. 

�� V. mai sus nota 34. 
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ln ambele cazuri însă, fibuLa cu p.î.p.d. de tip gotic este puternic 
ancor,ată de amprenta viguroasă a romanităţii, fiind strîns legată de cel 
de-al doilea curent al ·rotii olarului, care va introduce în cultur,a Cernea
hov-Sîntana de Mureş, ceramica provincial romană din pastă zgrun
ţuroasă, tot după anul 250. 42 

42 Gh. Diaconu op. cit., SCIV, 3, 1968; tot acolo formulată şi ipoteza naşterii 
fibulei cu piciorul intors pe dedesubt în regiunile de la Dunărea de Jos. 
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O ARGEA DE ŢESUT DIN SECOLUL AL III-LEA e.n. 
DESCOPERIT A LA BUCOV - PLOIEŞTI 

MARIA COM�A 

Cu ocazia săpăturilor efectuate în cursul anului 1960 în aşezarea 
Uucov-Ploieşti, punctul Tioca, printre complexele aparUnînd secolului al 
Il !-lea e.n., a apărut şi o argea de ţesut, care merită o atenţie deosebită. 
Ea are forma unei gropi ovale, orient•ată nord-sud, partea de sud fiind 
pu lin -afungită .( fig. 1 /'1 ). Nivelul său oepomire se află Ta o--;-som.fală ele 
nivefulactual al solului. In capătul ele sud, mai strîmt, al gropii, la 0,50 m 
adîncime 1 se află o treaptă ele lut cruţat (cu suprafaţa pu t in înclinată 
spre nord) de la care continuă să se adînce,ască o groapă pînă la 1 , 1 5  m.  
Porţiune·a care uneşte treapta de lut  cruţat cu fundul gropii coboară 
intr-o pantă arcuită. Pe mijloc, fundul gropii descrie o linie orizonta,lă 
pc o distanţă de 0,50 m, arcuindu-se d in nou brusc în sus în apropierea 
malului ele nord ( fig. 1!2). Malurile care înconjoa·ră de trei părţi tre�apta 
de lut cruţat ca şi malul de nord al gropii descriu în profil o linie verti
cald.. Spre deosebire de aceasta,  malurile de est şi vest s înt  vertica l e  
numai pînă la 0,50 m adîncime, iar mai jos se •arcuiesc în af,ara, în partea 
de vest formînd chiar un fel de nişă ( fig. 1/'3) .  

Umplutura gropii argelei, formată din pămînt de culoare cafenie, 
'>L' deosebeşte clar de pămîntul viu, g.alben, în oare fusese săpată groapa. 
ln partea superioară e•a contine mai ales fragmente de lipitură arsă cu 
amprente de pari ş i  nuiele�. pietre de rîu sau de calcar, şi ele cu urme 
de arsură. Toate acestea, ca şi restul materialelor, despre care vom vorbi 
i 11 cele ce urmeaza, dovedesc cii acest complex a fost distrus pc neaştep
l<ilc de un incendiu. 

O atenţie deosebită merită materialele descoperite în partea infe
r i oară a jumătăţii de nord a gropii, şi anume : f�gmente din cinci greu
UI.ti de lut ars pentru războiul de ţesut, dintre care-treicoriiceŞr-<Iouă 

1 Măsurătorile privind adîncimea diferitelor părU ale argelei sînt făcute în func
llt· dP nivelul său de pornire. 

" Bucătile de lipitură arsă au pa�ta amestecată cu ni sip sau ade sea cu pl<mte 
u�cr.Jie !:iilU paie. 
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prizmatice a ( fig. 2!3-7) ,  fra�Jmente dintr-un borcan de lut, lucrat cu 
mîna 4 ( fig. 2/'2) a lături de care se afl•au oase de la o pasăre:; �i o unealtă 
de corn (fig. 21'1 ) . Pe fundul gropii ziiceau buc8 li mai mic i  sau mai muri 

a Cele cinci �JrcutăH se deosebesc între ele în CPC'a ce privC'şlL' ("omponC'nla paslei 
din carC' sînt lucratf'. Una din qreutătile conice avînd proportiile c·Pie mai mari (fiq. 
2/:1), conlinC' in pastil o cantitate de paiC' care se vJd şi pe suprafata ci. A doua qrru
tate de formă conică (fiq. 2/5) arP în pastă cioburi pisate şi numai putim' paie. Supra
fata sa, fald de prima, este netedă. A treia ureutate, de formă C'nnic;i, mult mai friliJ
mcntat păstrată ciL•cît primPIC' două, contine în pastă cioburi pisate �i pidriccle, !'ilrP 
ies in <·videntă şi pe suprafata sa, dîndu-i un aspect mai dur (firJ. 2/4). l'c!P dou�i 

�Jreută\i prizmaticC' au suprafata foarte binl' netezită. Una (fi9. 2/6) are în pe�stă ho<Jhl' 
de nisip lin în timp ce cealaltă (fig. 2.'7), pe lîngă nisip fin mai contine în past/i şi paie. 

4 Borcanul de lut (fig. 2/2) are corpul ovoidal, asimetric, !lîtul scund şi buza destul 

de mult răsfrîntă în afară. Pasta vasului de culoare cenuşie-gălbuie cu pete negri
cioase şi pe alocuri, in urma arderii secundare, şi roşietice, conţine ca degresan\i în 

principal cioburi pisate şi rare concretiuni calcaroase pisate mărunt. Suprafata sa, 
a fost netezită de sus în jos cu paie sau fin de la care au rămas uşoare urme verticale 

in pasta încă moale. 
5 Oasele descoperite in argea, după determinarea dată de Sergiu Haimovici de 

la Laboratorul de morfologie animală al Universit;Jtii "Al. 1. Cuza• din laşi, provin 

de, Ia o găină de talie mică şi de la o gîscă robustă (mai degrabă probabil un 
giscan). 
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d(• scinduri carbonizate 6 şi o oantitate mare de cenuşă, provenite fără 
tndoială din scheletul de lemn al războiului de tesut ( fi�J. 1 /�-3). 

• DupJ dl'tPrmÎIHJreil lui Euuen Com)ll, IJuciîtil< "'' cMIHlnL• provin din lemne 
,,,. , •• r. 
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Din datele prezentate reiese că treapta de lut cruţat din partea de 
sud a gropii argrelei (lungii de 0,60 m şi latd. de 0,80 m) a fost folosită 
drept scaun pc care şedea lesd.toarea in timpul lucrului, în timp ce în 
partea de nord, mai adîncil şi mai lar�Ji.i, se ana instalat ri:izboiul de 
tesut. forma gropii şi grcutătHe descoperite în e1a ne dovedesc că avem 
de-a face cu un război cte tesut vertical, avînd lCilimea de aproape 1 m 
şi înă]limea de aproxinativ 1 ,50 m (fig. 1/4) .  

V•asul-borcan continea, foarte probabil, mînje.ala necesară pentru 
unsul firelor, iar lllle!aHa de os servea, după părerea noastră, la baterea 
tirului (bătelii) introdus prin urzeală cu ajutorul unei suveid de l.emn. 

Pentru a fi feritit de intemperii, argeauct fusese .acopcritCi de o cons
truqie de suprafaţCi fCicutil. din pari şi nuiele împletite, lipite cu lut, după 
cum ne ctovedesc numero·ase•le fragmente de lipitură arsă şi pietrele 
mentionate. Forma acestei constructii este greu ele reconstituit. Ea avea, 
foarte probabil, forma unei căsu1e sau forma unei colibe, cu intrarea 
spre sud. 

Arge·aua de la Bucov-Ploieşti este singura ele acest gen descoperită 
pînă acum pe teritoriul României. Era aduce o importantă contribu1ie la 
cunoaşterea istoricului 1e-sutului la dacii liberi din Muntenia de nord în 
secolul al III-lea e.n. 

www.cimec.ro



MIŞCĂRILE DIN PLOIEŞTI DIN 1860 
N. 1. SIMACHE 

După înfăptuirea uniri i  Ţării  Romc:Îneşti cu Moldova în 1859, urma 
l'a statul să fie reorganizat pe teme.li i noi. Mase!e populare aderaseră 
cu entuziasm la unire şi  aduseseră o contribuţie esenţială, în nădejdea 
că actul politic va fi urmat de reforme sociale. J\ceslea însă întîrziau. 
Tnsufletit ele cele mai nobile intenti!, Dom nitorul era hotărît să le înfăp
tuiască. Inia tiativele SiJic se loveau ins<i de opoz.tiil moşierilor Cld de o 
stîncă de granit. 

Ei opune-au o rezistentii de netrecut oricJrei 1n!'crci:iri de reformă. 
Conventia de la P.aris Iasa puteren politică in mind lor. în zadar Domni
Corul, în exercitiul preroqativelor sale, incredintil puterea executivă unor 
elemente cu vederi înaintate, căd camere le ,  i:llcătuite în maj oritate din 
mari proprietari, se arătau neinduplecate în Lata innoirilor, intrind în 
conflict cu quvernele care trebuiau să se relraqti în urma votului rle 
blam pe care îl pr:meau. Dczamă�Jite, masele populare incepuril a se 
mişoa. In codrul acestor nemultumiri se p roduse , in 11359, ri:isco.ala 1ilra
nilor din Bezdead, iar  in J(J()O, în miii mullc cen tre l"d Ploieşti şi Craiov<�, 
avură loc mişciiri .  Dupt:i 2.t lanudfie, Domnul alcatu i, în Muntenia, un 
guvern de împăciuire a celor doua part:r le (conserva tor - boieresc şi 
liberar-burghez şi  boieresc) , prezidat de 1. hlipescu. Primind vot de blam 
din partea Adunării Naţionale, se rl'lriHJe l·a 24 martie 1859. In locul lu i 
Filipescu, C. Cretulescu formă un n ou cabinet, care guvernd. p înă la Il 
octombr:e 1 U59, cind demisioneuzc.î. Noul guvern, format de Ion c_;hica, 
rămase la putere pînă la 30 aprilie 18liU. După o scurta guvernare a lui 
N. Golescu, fu chemat la cîrma ţării Em. Costache Epureanu. In timpul 
noului cabinet cu tendinţe moderat-progresiste, fura votate cîteva legi, 
printre care şi  aceea referitoare la patente. 

Aplicarea acesteia a dus la tulburări grave la Ploieşti şi Craiova. 
In adevăr, negustorii şi meseri,aşii d in oraşul Ploieşti se ridicară cu 
indirjire împotrivta clasificării patentarilor după noua. lege. 1 

1 Arhivele Statului Pluie�li -- Fondul Prefectura jud.,.tului Praho\·a, dosar nr. 
;u"s!/1860, p. 57. 
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Luînd cunoştinţă de cuprinsul legii ,  patentarii începură agita�ia la 
:1 no�embrie, cînd s-a ţ inut la  municipalitate o adunare l a  care s-a discu
tat problema clasificărilor acestora. Cu acest prilej un fost cofetar. 
Nicolae Georgescu, a făcut o interpel,are care a provocat "o manifesta
ţie sgomotoasă". 2 

Agitaţia din rîndurile patentmilor, determinatd. de noua dasificare, 
a crescut sub i nfluenta even:mentelor de la Craiova. Prin depeşa con
fidenţială nr. 1 0 1 82 din 8 noiembrie 1 860, către prefectul judeţului Pra
hova, Ministerul din Năuntru aduce la cunoştinţă că : 

"La Cra:ova s-rau urmat oareoare neorinc luiel i ,  luind drept pretext 
înscrierea patentelor în v irtutea leqi i  celei noi .  Guvernul forte în 
conştiinţa datoriilor sale �a restabil it  ordinea prin forjă. Acesta este 
sensul depeşi i  mele. Dumneat'a răspunde de ordinea publ;cd.. Concen
trează jandarmeri1a necesară şi cu energia autorităţ i i  ce ai ,  fd-i pe toţi să 
înţeleagă că vericine se împotriveşte unei legi, votate ele Camerea Natio
nală, este un reb&l şi se va pedepsi cu severit�ate". :l 

Ministru, S. Costaforu 

ln cursul săptd.minii  premergătoare evenimentelor d in 13 noiembr'e 
au fost ·afişate în oraş placarde "prin care se inv ita cetăţenii a nu se 
supune la măsurile luate de guvern pentru regul:�rea patentelor".� 

Văzînd spiritele ag:tate, prefectul judeţului ,  care era Scarlat 
Voinescu, ia măsuri pentru menţinerea liniştei publ ice, ducîn du-se "prin 
locurile publ ice, î ndemîncl pe orăşani a se feri de orice înrîurire :namică, 
fiindu-le după legi rezervat dreptul de a petitiona pentru orice li s-ar 
părea operativ sau nedrept". Ia de asemenea "qarant ie acelor mai  oneşti 
şi notabil i  orăşani, că liniştea nu se Vla întrerupe". 5 

Ministerul din Năuntru însă, sesizat de starea spiritelor, ia măsuri 
de preîntîmpinare, tr:miţînd în Ploieşti două plutoane de lăncieri .  Aces
tea se prezintă la 10 noiembrie, c lar  prefectul, neavînd pos:bil itatea ele 
a le asigura cazarea, cere concursul municipalităţii  "ca prin deputaţii 
de mahalale să înduplece pe londori C) mahala l i ( i) cu apropiere ele 
grajd ca să primească a cartirui pe soldati numai pentru trei zile pînă 
ce vor sosi de l•a Bu:1.ilu cazanele şi pînă li se vor face paturile". 

Membri i  m un' cipalită ţii şi  mai ales preşecli ntele, au declarat î nsil 
în faţa prefectului şi a comandantului lăncierilor "că prin aceasta s-ar 
înfierbinta spirite�e în locuitori, aclăuqîndu-mi domnul preşedinte că ve
nirea doar a lăncicrilor il incliqnat pe locuitori şi i-a făcut a murmura 

2 Arhivele Statului Plnicşti, fondul "PrefPdura judetului Prilhnva", rl•·siH nr. 
33/5111860, adresa prefectului către Comisia de cercetare, din 24 noiembrie 1860. 

3 Ibidem, dosar nr. JJ/5!11860, p. J - depe�a Ministerului din Năuntru nr. \0.182, 
din 8 noiembrie 1860, către prefectul judetului Prahova. 

4 Ibidem, dosar nr. JJ/51/1860, p. 102, adresa Comisiei de Anchetă către prefect, 
din 21 noiembrie 1860. 

5 Arhivele Statului Ploieşti - Fondul Prefectura jud. Prahova, dosar nr. :n; 
51/1860, p. 149, adresa prefectului către nwmbrii Comisiei de Cercetare, din 24 no
iembrie !U60, 
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împotriva acestei milsuri " .  Vineri 1 1  noiembrie, prefectul citi ordin coman 
dantu lui de j andarmi să-şi concentreze escadronul.  Acesta, la rîndu-i, 
în aceeaşi zi, trimite circulare la toţi căprarii de dorobanţi din judeţ 
"spre a se concentra cît mai repede. 6 

Duminică 1 3  noiembrie, municipalitatea hotărăşte o nouă adunare 
spre a discuta chestiunea patentelor. Ca să se adune şi mai multă lume 
a convocat pe deputaţ i i  din mahalale şi pe al t i  orăşeni,  pentru chestii 
de interes obştesc. 

Pură tipărite afişe, pe care preoţii le citiră în biserici în d imineaţa 
acelei zi le, indemn ind pe cetăţeni să participe în număr cît mai mare. 
Ingrijorat de urmările adunări i ,  preşedintele municipaiităţii ia  legătura 
cu prefectul, cerîndu-i părerea asupra tinerii  ei in aceaa zi. -- Prefectul 
îi răspunde că deoarece nu el a convocat-o nici nu o poate suprima dar 
îşi exprimă pilrerea în sensu l renunţăr:i la adunarea proiectată, sfătuin
du-1 ca, nici el nici ceilal ţ i  membri ai municipa l i tăti i  să nu participe la 
adunare, care în acest chip nu se mai putea ţine. 7 

In ziua fixată ,  cetăţenii  s-au adunat în mare număr la municipalitate. 
Nemulţumirile acestora se manifestau în mod atît de sgom otos " înainte 
de a intra în vre-o deliberatie " ,  încît a fost anuntat prefectul. A cesta se 
prezintă la fat a  locului şi se văzu silit ca prin "vorbe blînde şi cu făgi:î.
duinţe să răspîndească adunarea"  R, la care au luat parte nu numai , , cei  
interesaţi în chestii " dar şi  "majoritate oameni de cond'  1 ie foarte de 
rînd ş i  pe care nu-i atingea cazul pentru oare se •adunase" . 9 

Nemulţumirile erau ali mentate de zvonul care c ircula prin oraş 
privitor la mărirea impozitelor şi împovărarea cetăleni lor f'U alte 
sarcini. 

Desigur că, propaganda adversarilor guvC'rnului a avut partea ei 
de contribuţie. 

In depeşa of i cia.Jă nr. 1 7.8 1 9  d in  13 noiembrie 1 860 se vorbea de o 
"propagandă turbură toare ". 

Toate acestea au avut drept efect trecerea la vi olenţă. 
Cei adunaţi la municipal itate, în loc să se răspîndească la  casele 

lor, se îndreaptă către locuin1a lui I .  Gavr' lescu, care fu dărîmată sub 
cuvînt "că ar fi subscris într-un jurnal pri n  care-i lega la patente 
grele" .  1 0  

Prefectul pol i tiei oraşu lui încearcă in zadar să ris ipească poporul 
cu vorbe blînde. Văzînd că răsculaţii au început devastarea caselor, 
aleargă la oaz•armă, dă alarma şi trimite l·a faţa locului 70 de oameni sub 

0 Ibidem, p. 1 49. 
7 Arhivele Statului Ploic'1li - - - f'ondul PrPfeclura jud. Prahova, dosar nr. :,: 1 1  

SI  / 1 860, p. 1 49, adrPsa prefPctului către mC'mbrii ComisiPi c iP CNcctarl' din 24 i a 
nuarie 1 860. 

e Ibidem, p. 149. 
• Ibidem - Raportul prefectului j udetului Prahova către Comisia de CercC'IarP, 

nr. 1 8.362 din 22 noiembrie 1 860, p. 57. 
10 Arhivele Statului Ploieşti, Fondul Prefectura jucl. Prahova,  dosar nr. :n/5 1 / l f\60, 

raportul prefectului j udetului Prahova d1lre Comisia df' Andwtii, nr. t 8 . :l62 din 22 n o 
iembrie  1 860, p. 57. 
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urme.  Prefectul judeţului ia măsuri pentru paza localului prefecturii pen
t r u  cazul în care răscu!,aţii ar fi năvălit şi acolo. Insoţit de secretarul pre
l l •cturiî aleargă J.a faţa locului, găseşte casa lui Gavrilescu devastată şi 
lumea agitată şi "puse in grupe oştirea, înşiruită înaintea casei". 

"Incepind atît eu cît şi secretarul a-i îndemna pe oameni să se 
du t ·i..i în linişte pe la casele lor, cîţiva dintr-inşii ,  mai înverşunaţi, dintre 
, · . . rt• vreo doi răniţi, arătîndu-mi rănile lor, au început a năvăli asupră
""· cercînd să se urce în trăsură şi zicînd atît ei cît şi ceilalţi din grupe 
, . ,l nu se răspîndesc pînă nu vor vedea oştirea intrată in cazarmă. 

Văzînd înverşunarea lor, văzînd că din ce în ce grupele se măresc, 
c t..,tfel încît, în total se putea evalua la  cifra de 2000 oameni, văzînd că 
1 1 u  poei dispune de un număr mai mare de 70 de ostaşi, lăncieri şi  doro
h,ml i, căci cu ceilalti dorobanti citi ( se) adunaseră p înă la acea oră, 
i nc loisem posturile temniţii şi a casii prefecturii ,  văzînd, în fine, că 
dt�ct( 

aş fi riscat să încerc a răspîndi gloatele, rezultatul nu ar fi fost 
• • l tul  decît o măcelărire de oameni şi o nesiguranţă de succes, m-am vă
tut  silit a ang,aja din nou pe înverşlllnaţi a se retr·age pe la casele lor 
' ' " ('i eu retrag oştirea în cazarmă. Printr-un ţipăt unanim mi-a (u)  răs-
1 H l l lS  toti că se retrag de va p!eoa oştirea. 

Concentrîndu-i in cazarmă, iar pe prefectul  oraşului şi pe toti am
ploiatii poliţieneşti i-am însărcinat a se preumbla printre dînşii şi a-i 
l i nişti. Toate aceste măsuri însă n-au putut potoli înverşunarea lor.  Ci 
dP acolo au alergat la nasa d-lui Marin Mehedinteanu , unde concen
l r i ndu-se încă peste 4000 de oameni ,  devastatori şi privitori şi găsind 
i n  pivniţă mai la 30 buţi de spirt, devastarea aici a fost foarte înver
')Un ată, căci nu au lăsat decît zidurile în picere, operînd aici p înă seara". 
O parte din •aceştia s-au răspîndit "pe la casele domnilor Matache 
( 'ostescu, prezidentul municipalităţii, Th. Stoian, Pavel Predescu, Ghlţă 
\ l c-xiu, Hagi Alexe Manea, sta rostea K.K. 1 1 şi Bogdan Petrescu". 

Uniţi cu cei "eşiţi de prin mahalale a(u)  devastat toate casele celor 
de- mai sus, oare mai mult, care mai pu ţin. Pe la orele şase seara, infor
m indu-mă că devastarea încă urmează la Marin Mehedinţeanu şi în mică 
p<� rte la starostea K.K. şi  văzînd că dorobanţii se concentrau din minut 
1 1 1 minut, pe de o parte prin intelegere cu domnul căpitan de lăncieri, 
• • III pornit pe comandiru( l )  j andarmilor cu toţi oamenii lui şi i-a risipit 
P<' acei furioşi, rămi !nd oraşul în desăvîrşită linişte. Iar pe de alta, 
.., . ; m  pornit detaşamente de lăncieri prin tot oraşul cu instructii de a 
r i s ipi orice grupe şi de a aresta pe împotrivitori. 

Astfel , tarestările s-au început încă de la 9 ore iar la 12 noaptea, eu , 
d i mpreună cu domnul procuror al tribunalului local, am procedat la 
l uarea de tacriruri. 12 

1 1 Chczaro-crăiesc - cel care avea jurisclicUa asupra supuşilor Imperiului habs
hur qic. 

12 DeclaraUi. 
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Din acel minut mct un semn de mişcare nu s-a mai ivit în oraş " .  1 3 
In tot acest timp, prefectul a fost în continuă legătură cu  ministrul de  
interne, G.  Costaforu. 

Astfel, prin depeşa oficială nr. 17.8 1 9  ct : n  acea zi, prefectul îi anunta 
devastarea case·lor lui  Marinache Mehedinteanu şi I. Gavrilescu. 14 

Prin depe�a nr. 1 7. H20, tot din aceeaşi zi,  prefectul anunţă Ministe
rul (l:n Nilu ntru : "Caracteru( l )  rnişcări ( i )  stil în a dărîma citeva case ele 
neguţători. Au trecut la a treta casă a lui  Tudor Fudulu . . . . .  " 15 

Faţă de această situaţie, ministrul dă următorul ordin : 
"Poartă-te cu toată cumpăneala dar cu  energie. Dacă nu te simţi în 

putere, concentrează-te. Pînă mîine îţi vine armata d in Buzău şi Bucu 
reşti" 1 6 

Pr:n telegrama sa nr. 1 0.344/2546, Ministerul din Năurntru, dă ordin 
sd. se protej eze b:roul ş i  liniile telegrafice spre Buzău şi  Bucureşti. t i  

Prin depeşa nr.  17.83 1 ,  prefectul anunţă Min '  sterului din Năuntru 
că "turburătorii au trecut la casa prezindentului municipaEtăţi i" .  t R  

Prin depeşa nr. 17 .822, prefectul anunţă Ministerul Interior : , ,Tur
burarea l iniştită. Lumea s-a răspîndit după ce a devastat şi  casa sta
rosti( i )  nemtesc. S-a(u )  orînduit patrule în oraş. Jandarmi i  s-au adunat 
60 disponibili. Pînă mîine putem dispoza de 1 20 jandarmi" . Anunţă apoi 
că în timpul acţiunilor s-au înregistrat un mort, "5 beţi înecaţi în sp:rt 
şi 20 răniţ i " . t 9 

Pr'n depeşa nr. 1 7.823 din 1 3  noiembrie 1 860, prefectul confirmă că : 
"Liniştea în oraş continu ă.  Am revizuit însumi toate casele atacate, în 
număr ele 9" , şi adaogă că cea mai mare pagubă a fost făcută la Marin 
Mehedinţeanu. Subliniază că mulţi din agitatori sînt cunoscuţi şi vor fi 
arestat i a doua zi .  2o 

Ministerul din Năuntru , !.a orele 9 şi 20 seara, anunţă că "Acum 
escadronul de la Buzău ş i  compania d in Bucureşti sînt pe drum şi la 
noapte ajung. Vei .aresta ch' ar în noaptea ace.a.sta pe toti aceia pe care 
i -aţi însemnat azi ca promotori, alde loniţă Popescu, I l ie Măcelaru etc. 
Bagă-i  în temniţă şi pe loc ( ele  îndată, n.a . )  procuroru( l )  să procedeze 
la interogatoriu .  Ia toate md.surile a·stă seară că să se proteje(ze) ora
şul în contra v reunui incendiu. Asemenea priveghează pe la toate fabr · 
ci te să nu puie foc. F ă  să circule patrulele. Mîine vei avea destulă oştire. 
Vei respinge îndată orice atrupament, după care ve! face legiu ' tele 

"'  Arhivele Statului  Ploieşti ,  Fon d.  Pref. Jud.  Prt�h . ,  dosar n r. :rl/5 1 / 1 860. Raportul  prdlo'ctului către Comisia de Anclwtă, n r. 1 1U62, din 2 2  noiembrie 1 860. 
" lbidlo'm, cl<'peşa oficială nr. 1 7.B I 9, din 1 :1 n oiembril' 1 860, către Ministerul din 

Năuntru, p. 1 2. 
'" Ibidem ; dep<'şa prefectului j u cle�ului Prahova, către M i n isterul din Năuntru 

n r. 1 7 .1120, din l :l n ciPmbrie 1 860, p . . J .  

24 

• •  Ibiclcm, tekgrama nr. 1 :!. 1 4 1 . ctin J :l n oiembrie l llfiO, p. 1 :1. 17 Ibidem, telegrama nr. t o.:i44, el in J :l noiembrie 1 860, p. 1 6. 
18 Ibidem, telegrama nr. 1 7.83 1 ,  din 1 :1 noiembrie 1 1160, p. 1 7. 
19 Ibidem, telegrama nr. 1 7.822, din 1 :1 noiembrie 1 860, p. 6. 20 Ibidem, telegrama nr. 1 '7.823, din 1 :1 noiembrie 1 860, p. 7 �i 24. 
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avert:smente. Energie şi pruclenţă. Mîine chiar, veţi constata prin an
chetă pagubele ce s-au făcut cu devasta ţiile. Cer,cetaţi pe loc, descoperiţi 
pe culpabil i  precum şi mîna secretă care-i conduce " .  2 1 

Prefectul ,anunţă de asemenea Min isterul din Năuntru că îndată ce 
va sosi a j utorul de oştire va î nchide pe culpabili , din care o parte au fost 
arestat i  de patrule. Cere desluşiri în privinţa  încartirui rii pe la cetăţeni 
fl armatei ce urma să sosească, căci prin aceste măsuri ar fi putut inti 
mirl'a popu laţia.  22 

In aceeaşi z i ,  l a  orele 1 0  şi ju mătate seara, Mi nisterul d in Năun
tru c l ă  ordin prefectului să descopere şi să cerceteze pe Mitică Gealepu, 
( Hagi)  I. Pitiş şi Nicolae Georgescu, au torul interpelării zgomotoase d in 
şedinţa ele la municipalitate. 

Ordinul se încheie cu îndemnul ele a cerceta motivele venirii  lu i  
Costache Filipescu la Ploieşti. 2:J 

Mulţumit  de modul în care acţionase, Ministerul ele In terne comu
nică prefectului : 

Bine ai lucrat şi am arătat măriei sale mulţumirea. Acum clar a i  
putere destulă şi  dacă nu-mi descoperi pe  conducători( i )  care sint, atunci 
îmi dai  dovadă de slăbiciune şi nepricepere. Puneţ i  toate puterile să 
descoperi mîna dibace care a org,anizat movimentul " .  24 

Prin depeşa nr. 1 7. 825, din  1 4  noiembrie 1 860, prefectu l raportează 
MinistNului : 

"Compa nia a sosi t. Escadronul pînă acum, nu.  Lini ştea este restabi
lită . Astă noapte am arestat peste 40 ele indivizi  şi arestez neconten it .  
Le iau tacriruri împreună cu procurorul .  P înă acum s-au descoperit 
numai  turburătorii ,  iar nu şi aţî ţători i "  �:;_ 

În aceeaşi zi, printr-o nouă telegramă, ministrul de interne, revine, 
cerînd prefectului să ia măsuri energice : 

"Eu răspunz de dumneata. Deci ai să-mi dai o grea socoteală dacă 
se va întîmpla ceva pe care să n-o preîntîmpini sau să o reprimi de înda
tă. Toate m ij loacele ţ i  le-am dat. Poţi să dispui şi de suma necesară pen
tru fonduri  secrete. Nu lăsa să se ivească răul ci comprimă-! de l a  
î nceput. Modera ţie şi  cumpănire, d ar  energie neadormită 1 La  asemenea 
ocaziun i  se va cunoaşte credinţa ce ai jurat guvernului. Ca român, eşti 
dator a te sacrifica cînd pa tria şi adevărata l ibertate este expusă dramei 
infernale ce- i întind i namici i  . . . . .  Observă bine pe poliţai şi pe sub-

21 Ibidem, tC'IPwam a  n r .  1 0.:164 a Mini stcrului  elin Nil un im către prefc>clul jude
t ului Prahova, el i n  13 noiPmbrie IH60, p. 25. 

22 Ibidem, tciP�Jrama nr. 1 7.B24 d i n  t :l n oi<>mbriP 1 860. 
23 Ibidem, tell>9rama nr. 1 0.:�67 elin 1 :1 n oiPmbri<' 1 860 a Min isterului elin NJun tru, 

către prefectul judetului Pra h ova, p. 27. 
2� Ibidem, telegrama nr. 2595 din 14 n oiembri<' I BGO a MinisiPrului din Năuntru, 

C"ătre prefectura j udetului Prahova,  p. :10. 
•.; Ibidem, ct<>pP)a nr. 1 7.B25, din 1 4  n oiembrie 1 860, către Ministerul elin N�i

un tru, p .  9. 
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prPfccţi, dacă ai îndoială despre credinţa sau energia cuiva. Raportează 
1ndată, observă Îlllsă în secret pe toţi funcţionarii dirstrictului. Raporteazd. 
dt• toate cu fidelitate " 20. 

lncepute în seara zilei de 1 3  noiembrie, arestările au continuat şi 
1 1 1  zi lele următoare. ln fruntea agitatorilor întîlnim pe Joniţă Popescu, 
N i C "olae Georgescu fost cofet,ar, loniţă Rizea, Nicolae Rudeanu, o:ncă 
< ' ..tlotă Schiopu, Grigore Colfescu, Ghiţd. Hagi Anton, Mihail Cons.tant:n 
< ;oqălniceanu, cofetar, Panait Abagiu, Costache Berechet, cîrciumar, 
C ;rigore Nicolau, croitor, Tudor Ion, cismar, 1 .  Iorga, precupeţ, I oan 
< · urte etc. 

Printre participanti au fost identificaţi Vasile Ion Maria Văduva, 
C 'ostache Anastasiu Aguridă, Mihalache Pieptea Roşescu, Ghiţă Stan, 
p iJpumar. Mihalache Fronescu, cîrciumar, lstrate Vasile, c:smar, Grigore 
Ion, dulgher, Lixandru Niţă, Grigore Georgescu, cismar, Ghiţă Niţu 
Purcaru, Ivan Vasile Sîrbu, Nicolae Ilie, Radu Dumitru, cismar, Vasile 
Neagu, Eftimie Ilie, cuţitar, Costache Nicolaie, Ghiţă Dinu Jianu, Ioniţă 
P irvu, Gheorghe Nicolae Mărunţelu 27 .  

Deoarece uni i elin răsculaţi s-au refugiat în cuprinsu l judeţului de 
lt•ama represiunii, prefectul ordonă subprefecţilor să ia "cele mai grab
n i C "e şi energice măsuri " ,  prinzînd şi trimiţînd sub escortă la prefectură 
pe toţi cei care "fără nici un document de drum au dezertat din Ploieşti 
in zilele de 13 şi 1 4  noiembrie " 2R. 

Ca urmare, subprefectul elin Fi lipeştii de Tîrg, arestează din exces 
dt> zel pe toţi ţăranii veniţi sti cumpere lemne din pădure. Aceasta atrage 
din partea prefectului observaţii ,  ca : "In asemenea cazuri nu se cere de 
l <t un funcţionar admin istrativ executarea brutală, ci şi o pătrundere 
de spirit, ca să despice scopul,  iar nu litera ordinului "  29• 

După potolirea mişcării şi arestarea unei părţi din agitatori şi par
ticipanţi, preocuparea de căpetenie era descoperirea autorilor. La 1 6  
noiembrie se pare c ă  prefectul s e  află pe urmele lor.  "Atît oarecare 
vorbe cu comandantul jandarmilor şi cu mine chiar, mai înainte de 
cluminkă " ( 1 3  noiembrie) ,  scrie prefectul într-o depeşă oficială din 
dcea zi  "precum şi din informaţiile primite de la poliţia secretă, mă  face 
a avea bănuială că Panait Filitis este capul secret al mişcării .  Cores
pondenţa nu i-o putem prinde, deşi este foarte repede. Imi daţi voe 
..,.i -i calc casa lui şi a lu tatăl său ? "  311 • 

In acest scop guvernul instituie o comisie ele  anchetă alcătuită din 
Scarlat Emano:I ,  membru a l  Curţii Civile, şi Bălăceanu, din partea Mi
nisterului din Năuntru, înlocuit apoi cu J .  Radian 3 1 . 

26 Ibidem, depeşa Ministerului din Niluntru că tre prefectul judt>tului Prc1hova, 
n r .  1 0.400 din 1 4  noicmbrie, 1 860, p. :1 1 .  

07 Ibidem, p .  56. 28 Arhivele Statului Ploieşti, Fondul Pref. Jud. Prahova, dosar n r. :.:�/S l /1 H60, 
dt•peşa prefectului către subprefecturi nr. 7894 din 1 4  n oiembrie, 1 !160, p. 1 t .  

�o Ibidem, depeşa prefectului  către suprefectura Filipeştii de Tîr�J. nr. 1 !l.090 din 
1 7  noiembrie 1 860, p. S I .  

30 Arhivt>le Statului  PloiPşti, dosar nr. :n/5 1 / 1 860, depC'şa con fiden t i a l il a prC'
II'c·tul ui de Pril hnva către MinistNul din In tru , n r. 1 11.029, 1 6.Xl . l ll60, p. :J4. 

·11 Ibidem, tdC\)filinil n r. 1 0.404 din 14 nuv. 
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La :'0 n oiembrie, comisia de anchetă cere Ministerului d i n  Năun tru 
aprobarea să cerceteze ştafeta pe care Petrache Filitis a primit-o de l a  
Cristodor Zaim d i n  Ploieşti î n  ziua de 1 1  noiembrie de l a  poştă cu men
zilul nr. 1 602, deoarece cuprinsul suscita b ănuială 32 • 

Intre timp au fost arestati Procopic Filitis şi Costache U rlăţeanu 
d i n  Plasa Podgoria, a căror eliberare pe garanţie este cerută de procu
ror, la 1 :\ decembrie 1 860 '1:1. 

Bănu iala prefectului avea un serios temei de adevăr, deoarece nu
meroşi membri a i  familiei Fili tis deţi neau u n  loc de frunte î n  v iaţa 
economică şi politică a j u deţului, stăpînind întinse moşii.  In 1 859, î n  
timpul luptelor pentru u nire, î n  deosebi P a n a i t  Filitis,  se arătaseră c a  
partizani ai trecutului f i i n d  unii  d in c e i  mai  aprigi susţinători ai can
d id a turii lui  Gheorghe Bibescu l a  tronul Ţării Româneşti. 

Avînd majori tatea în Adunarea Electivă a M unteniei, moşierii spe
rau că vor impune pe tronul Ţării Român eşti pe unul din reprezentanţii 
intereselor  lor, şi anume pe Gheorghe Bibescu. Sigur de succes, acesta 
reven ise î n  pragul zi!e de 24 Ianuarie în ţară şi  aştepta, nerăbdător, 
rezultatul scrutinului la curtea zelosului său devotat din Bucov, Panait 
Filitis. 

La 24 Ia nuarie însă, mase:e populare şi-au impus voinţa. 
Sub presiunea lor, Obştească Adunarea Electivă a ales ca domn pe 

Alex a n d r u  I o n  Cuza. Plan ul boierilor fu zădărnicit. Păstr î nd î nsă pute
rea econ omică şi pe cea politică, ei  continuă uneltirile, luptînd cu îndîr
j i re î mpotriva oricărei reforme, nelăsînd să le scape nici o ocazie pen
tru a face n oului domn o opoziţie n eînduplecată şi a crea greutăţi gu
vernelor lui Cuza. 

Nem ulţumirea determinată de clasificarea patentelor pe b aza legii 
pu tea co•1 stitu i  un prilej binevenit de agitaţii.  Panait Filitis tatăl ,  şi  
(raţii săi ,  se puseră pe lucru . Iată deci  care s înt temeiurile pentru care, 
nu întî mplător, moşi erul de la Bucov este capul răscoalei. 

Prin ord i n u l  său nr .  1 7.01 1 ,  d i n  1 G  n oiembrie 1 860 către subprefec
tmă, prefectd aduce la cun oştinţă că este in format că " î n  tîrgul Vălenii 
de Mu n te se face o mare propagan dă în contra guvernului, de către n işte 
l ocuitori el n P ăuleş t i " ,  şi cere să ia măsuri pentru a î năbuşi orice "spi
rit  de propagandă" contra guvernulu i  '1 1•  

Informat că ş i  în Urlaţi clasificarea patentarilor a dat naştere la 
l' e m u l ţumire şi se t! rzeşte devasta rea caselor lu i Nicolaie Nicolau, sta
rostea negustorilor,  Sta n cu Marinescu , staroslea meseriaşilor, I .  Pa
n aitescu şi Naie Popescu "sub pretest că din pricina lor o să se î m po-

'1� lbiciem, depL· �a ComisiPi  dP Anclwt5, n r. H l.:l24, din 20 noi<•mb riP, 1 S!iO, c;Jlrc> 
MinisiE'rul de In tru, p. : ·s. · 

'"1 lbicicm, raportul procurorului  Trib.  Prahovil ,  cii lrt• prL'fL'clura jude!ului  l'ralwva, 
nr. 86: 1 ,  din 1 dcocemhril' I B60, p. 6B. 

· 

34 Ibidem, ord. prf'fPcl u l u i  dl' l ' rah "va cii tro s ubprpfp(·tuw pli:i'ii i  TPIL·ajf'n n r . 1 7.0 : 1 
din 1 6  n oiembrie 1 860, p. :lO. 
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văreze taxele patentelor şi o să se îngreuieze cu mari răspunderi de bani 
nit re stat"  aa,  prefectul se deplasează la fata locului telegrafiind Minis
terului Interior cele ce urmează : 

. ,Citeva vorbe ale unor locuitori din pla�a Cricov, m-au făcut a 
merge ieri la Urlati. Am găsit linişte şi mulţumire chiar la noua clasifi
caţie. Astăzi merg la Văleni. căci găsesc folositoare prezenţa mea la 
toate tirgurile judeţului u 36. 

Măsurile riguroase luate la Ploieşti au avut drept consecinţă lini
ştirea spiritelor şi au împiedicat noi izbucniri de revoltă. 

35 Ibidem, raportul :.ubprefectului pll!şii Cricov, nr.  8438 din 26 n oiembrie 1860, 
cillre prefectura j udetului Prahova, p. 1 76. 

38 Ibidem, depeşa prefectului de Prahova ciltre Minis terul Interior nr. I U.nt 
din 30 noiembrie 1 860, p. 200. 
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DESPRE INCEPUTURILE �RELUCRĂRII PETROLULUI 

IN ŢARA NOASTRA 

MIHAI APOSTOL "i f'L. DUMITRICĂ 

Ex istenţa p e trolului i l l  ţara noastră pare să fie cun oscută încă din 
timpuri străv echi, despre , . focurile nestinse " de la Lopătari-Buzău 
pome n indu-se î n că de pe vremea rom a n i lor care le consicierau sacre. 
Î nsă folosirea �i prelu crarea sa e m u l t  mai t îrzie. 

Printre primele i n formaţii asupra prelucrării petrolului  în ţara 
noastră se nu măril şi cele de la doi cal ători străini care, v : z i tîndu-ne,  
m e n ţionează , in memoriile l o r  d e  căld torie, prezen�a a două , . fabrici " 
de gudron ( petrol ) la Telega încd. prin anul  l 77B. Este vorbu cie î nsem 
n ă r i le lui Uauer "Mcmoire�> sur la V alachie" ( 1 778) şi de cartea l ui 
Sultzer "Ge.-;chidzle des twmalpinisclzer Duciens" ( 1 7H l ) . Desi9ur di 
î n  cazul de faţă n u  este v orba de fabr ici de prel ucrarea petro l u lu i ,  î n  
adevăratul in �eles a l  cuv intului,  care v o r  apare abia i n  a d o u a  ju mă
tate a secolului următor, ci probabil de acele gropi de păcură î n  care se 
colecta ! i �eiul �i i u  ('arc era lăsa t p î n ă  cînd căpăta o v iscozitate m a i  
pronu n�ntil. p r i n  d ecantarea impurită ţ i lor şi evaporarc. 

Rela�ii mai pre ţ ioase dă dascălul copiilor lui 1\ lexandru lpsilanti.  
Raichcvi ch, î n  1 788 . El arată că păcura extrasă este de două specii  : 
neagră şi roşie, şi se dobîndeşte săpind la , .puţine picioar e "  ( m ică adin
cim e ) .  Aciesea, a rolă el ,  se găseşte o v î nă din acest bitum lichid pur,  
dar î n  moci obişnuit  aces ta se af lă amestecat cu apă.  În cazul acesta 
produsul cxtrds se toa rn ă  intr-un vas mare unde se str i nge cu o gd.leată 
păcura ce plu teşte deasupra. Păcura groasă obtinu til. astl el, menţionează 
Raichevich, este u n  fel de asfalt d e  uz medicinal,  fiind intrebuintat fără 
nici o prelucrare la maladiile v itelor. I n  mod obişnuit însă, ea serveşte 
la unsul roţilor carelor şi uneori şi la iluminarea curţilor boi ereşti 
noaptea. 

Deci în această epocă de început petrolul îşi cîştigă i mportanţa sa 
ca u n guent pentru diferite ră n i  şi în special ca lubrefiant, fiind folosit 
aproape î n deobşte pentru u nsul rotilor c arel or. Ce este mai important, 
e faptul  că î ncă ele pc acum petrolul e folosit la  ilum ina rea cu aj utorul 
masalalelor ( torţe ) .  Folosirea, în acest scop, ia  extindere după 1 800, ilu-
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mi natul cu petrol trecînd de la curţile boiereşti la ilum inarea oraşelor, 
a serbărilor cîmpeneşti etc 

Descoperirea a tot mai multe zăcăminte petroliere, e x tractia unor 
ca ntită ţi  tot mai sporite d e  ţîţei, pune problema prelucrării acestuia î n  
v ederea obţinerii u nui produs superior pentru iluminat şi m ai tîrziu ca 
î nlocuitor al cărbunelui ,  producător de energie motri le. 

Acum este perioada apariţiei "d istileriilo r "  lui ll .  Sch ăffer ( 1 840) şi 
M.  l leim sohn ( 1 844), ambele instalate la l.ucdceşti-Bacău,  dar acestea 
nu erau decît ateliere meşteşugăreşti ce nu d (c•păşeau pe acelea ale ca
operatiei simple,  mici  " găzări i "  ca acelea situate în Ploieşti pe Calea 
Oilor, în aceeaşi v reme. Utilate cu mij loace rudimentare, ele foloseau 
o metodă asemăn ătoare obţ i n erii  ţuicii în cazan ele ţărăneşti,  pentru 
rafinarea petrolului ş i  producerea "gazulu i "  î n trebuinţat la iluminat. 
Ele au constituit o i ncercare n ereuşită de industrializare a păcurii ex
Lrase. De aceea cercetătorii s-au oprit la rafi n ă ri a  ('O nstruită de Mehe
d i n ţean u  la Ploieşti, consider î n d ,  pe drept cuv î n t, că o dată cu ea i n cepe 
la n oi, propriu-zis, distilarea petrolului pe cale i n dustrială. Anul 1 856 
poate fi astfel considerat ca a n  de cotitură î n  istoria petrolului românesc 
şi chiar a celui mondial.  

De la bun î1n ceput trebuie spus că aproape toate stud ;i · e scrise pînă 
la apa riţia v olumului al IV-lea al tratatului d e  " Istori a Româ n iei " gre
�csc atu n c i  cind afirmă că rafinăria a fost co nstruită de Teodor Mehe
d i n ţeanu ( î ntr-u n sin gur caz, chiar Vasile Mehed i n ţeanu) la Rîfov. 

Astfel Vasi le Th. Cerchez în articolul său " Un important anniver
sa ire pour /'industrie petrolifere : 1 857-1 937 " men ţionează că Teodor 
Mehed i n ţeanu şi-a instalat rafinăria aproape d e  actuala gară Ploieşti 
Su d ,  la Rîfov ( a  ete i n stallee pres de la gare du Sud, a Râfov " )  2) î n  1 857, 
după care în 1 868 a cedat drepturile sale în această di recţie lui Vasile 
Mehed i n ţeanu şi Dertman n ,  i a r  concesiunea iluminării  Bucureştiului cu 
petrol lui Gottereau. In "Monitorul petrolului românesc" apare şi u n  arti
col,  nese m nat, în care printre alte!e se spu n e  că "prima raf năr:e ( d in 
lume, n . n . )  a fost cea d i n  Pittsburg ( Pensylva nia) î n  1 835 ş i  a doua i n  
C a l i ţia ori entală i n  1 856 simultan cu cea constru ită l a  P l o ' eşLi d e  V .  
Mehecl i n ţeanu . . .  " 3) . 

M i hail Piza n ty, i n lr-o analiză a rezultatelor activ i l d ţ i i  i n dustriei 
rom â n e  de petrol în 1 929 afirmă că " la premi ere raffinerie fu t installee 
en 1 85l) a Ploieşti  par Theodore Mehedinl:t.eano et le petrole fabrique a 
ser v i  a l ' eclai rage des rues de Bucarest, qui  fut la premil•re Capitale 
aya n t  utilise le I H�trole pour l 'eclairage publi c "  4) . Pizanty îşi va menţine 

1 Arh. Sl. P l oi r>şti ,  Ocirmui rea jud.  Saac-, inv.  1 201 1 1:137. 
2 Monit eur rlu petrole roumain , n�. 23 din 1 df'c. 1 937, p. 1 798 ; ,·ezi şi articolul 

aceluiaşi .,Pelrolul in U.R.S.S. " în  Monitorul petrolului românesc, nr. �1 din 1 nov . 
1 942, p. 668. 

3 Importanta zăcămintelor din Caucaz în industria de petrol a U.R.S.S., în Mo· 
nitorul petrolului românesc, nr. 24 din 15 dec. 1 94 1 , p. 937. 

4 Mihail  Pizanty, Resullals de J'activile de !'industrie roumaine du pelro/e en 
1 !/Z!J, în Bu letinul I nstitutului econom ic românesc, an. IX, nr. 3--4 din martie--apri lie 
1 930, p. 1 9 1 .  
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punctul  de vedere î n  privin ta onomasticii fondatorului primei rafinării, 
cu prilej ul întocmirii unui tabel al primelor rafinării de petrol construite 
în România, unde însi:i v a  arăta că aceasta a fost rid icată la Rîfov 5) .  

C .  Osiceanu,  î n tr-o prefaţă l a  u n  "Stud iu fizic, chimic, geologic, teh
nologic şi eco nom ic " asupra petrolului, stăruie asupra faptului că prima 
rafinărie s-a construit ele către Th. Mehedinţeanu 6• 

E n cicloped ia României sus ţ i n ea la rî ndul siiu că " i ndustria rafinaju
lui ( i n dustrializarea petrolului b rut) începe i n  Român ia în 1 856, prin 
[abrica î nfiin �ată de Teodor Mehedinţeanu la R îfov, l îngă Ploieşti " 7) . 

Cercetătorii de azi chiar, menţin pe Teodor Mehedinţeanu d rept 
proprieta rul primei rafinării  româneşti " m odern e " ,  în detrimen tul rea
l ului promotor al i ndustriei noastre petroliere. Astfel Gh. Rav a ş  în do
cumentata sa m o nogra fie a petrolu lui românesc afirmă că "distilarea 
p e trolului pe baze noi, în vederea obţinerii  unui petrol lampant de cali
tate mai bună,  a fost făcută în ţara n oastră în 1 856 de Teodor Mehedin
�eanu " la R ifov, l î ng ă  Ploieşti 8) . 

In "Revista Arhivelor " ,  Ion Gh. Burtoiu publică un articol în care 
arăta că " i n ceputurile exploatării  petrolului pe baze moderne s-au făcut, 
pentru prima d a tă în România de către Th. Mehedinteanu " ,  care a cons
truit la marginea oraşului Ploieşti, în b ariera R îfov, o rafinărie . . .  " 9) . 

Colectivul de autori de sub cond ucerea conf. un iv. N. N. Constan
tinescu reia in volumul "Din istoricul formării  şi dezvoltării clasei mun
citoare din România"  i deea după care " î n  1 857 Teodor Mehedinţeanu a 
instalat la Rifov, lîngă Ploieşti ,o rafinărie de petrol . . . "  1 0) . 

Cea mai recentă lucrare care reafirmă această idee este cea a lui 
Dinu Moroianu şi I .  M. Ştefan , care am inteşte de "rafinăria lui Th. 
Mehedinţeanu de la R îfov " 1 1  ) . 

Se pune in trebarea firească : cine este Teodor Mehedinţeanu ( sau 
Vasi le) , cui aparţinea rafinăria şi de unde provine confuzia ? Confuzia 
o n omastică se datorează î n  primul rînd faptului că niciunul din autorii 
ci ta�i nu-şi argumentează afirmaţiile pe documente prin folosirea directă 
a arhi velor, ci prin recurgerea la s ur s e  intermediare, cum şi aceluia că 
Mehed i n ţenii erau trei fraţ i  : Marin, Teod or ş i  Vasile. Dar mai b ine să 
urmd.rim istoria evenimentelor. 

Tcodor Mehedin ţeanu, fratele mai tînăr al lui  Marin Mehedinţeanu, 
face în primd.vara an ului 1 856 o călătorie de studii prin Germania. La 
Offenbach , i n  ap ropiere de Frankfurt, el găseşte l a  un negustor lămpi 

" M i l w i l  Pizan l y ,  Le pd ro/e c 1 1  Roumuu ic, Alei. urafice .,Eminescu",  S. A. lluc., 
p. 75. 

6 C. Osi ceanu, Prcf c1 (ă la :.tudiul lui Emi l Severin, Petro/ul, Imprimeria na(io-
nală, 1931, Buc., p. III .  

7 Encic/opedia României, vol. III ,  1939, Buc., p.  629. 
R Gh. Ravaş, Din istoria petrolului românesc, E.S.P.L.P., Buc. 1 955, p. 28-29. 
" I on Gh. Durtoiu, Con t ributie la istoricul petrolului românesc, în Revista Arhi

velor, nr. 2/1958, p. 207. 10 Din istoricul Jormării şi dezvoltării clasei muncitoare din România pînă la 
primul râzboi mondial, Ed. politică, Buc., 1 959, p. 1 33. 1 1 lJi n u  1-- loroianu, 1. M. Ştefan, Focul viu - pug ini elin istoria i i ii 'CI I/ii/ur Şi 
de::,coperirilur româneşt i, Ed. 7 liin (ifică, Buc., 1 96J, J-1. 136. 
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care ardeau cu ulei extras din şisturî bituminoase. Negustorul le adu
sese la rîndul său de la u n  distilator de cărbuni din Ni"lrnberg, de la fran
cezul Noblet. Teodor a cumpărat şi el două lămpi : una cu flacăra circu
iară,  iar alta cu flacăra dreaptă . 

I ntors in ţară, din î ndemnul profeso rului A l e x e  Marin,  cercetează 
împreun ă cu farmacistul Steege ţiţeiul extras d e  Steride din puţurile 
de la Păcureti. Intr-un alambic în care Steege prepara, în mod obişnuit, 
esen �e de flori, au experimentat d istilarea ţiţeiului ,  obtinind un l ichid 
deschis la culoare şi care, folosit în lămpile aduse din străinătate, dădea 
o lumină mai vie şi mai fără miros. Gazul obţin ut astfel era mai avan
tajos şi din punct d e  vedere al preţului de cost. 

În acelaşi an, Te odor Mehed i n ţeanu participă l a  lici taţia pentru ilu
mi n area oraşului Bucureşti,  obţin înd co ncesiu n ea cu preţul d e  335 lei de 
fiecare lampă pe an, pe cind concurenţii care se foloseau de uleiul de 
rapiţă şi de n ucă ( i arna) făcuseră oferta Ia 600 ele lei .  În urma l icitatiei, 
sub prlmariatul l u i  Simion Marcovici,  se î ncheie l a  8 octombrie 1 856 
contractul i lumin ărli primului oraş din lume cu gaz obţinut d i n  ţiţei,  
se m nînd ca martori Alexandru Ghica - caimacam, Costache Ghica -
vornic,  şi Dimitrie Ghica - agă 12 ) , care v a  i ntra i n  v igoare însă abia 
la l aiJrilie 1 857 1 :1 ) . 

După mai multe încercări de laborator trecerea la d lstilarea ţiţei u
Iui  pe cale i ndu strială aduce cu sine o serie d e  greutăţi î n  faţa întreprin
zător� Ior. Teodor Mehedin �eanu este nevoit să cutre :ere multe oraşe e l in 
E u ropa pentru a discuta cu chim işti de seamă, ca Payen din Paris.  La 
Hambur �1 el Vil dd peste firma Moltrecht ce construia cazane pen lru 
disti l a r c t� �ist u r i lor  bitumi noase, pe care le va ada.pta la rafinarea ţi �e
iului 14  � i ,  tot a i ci ,  va întîlni pe Friedrich Tirnke, fabricant al maşinilor 
de l ăm p i .  

Cu banii fratelui s ă u  el  v a  comanda a i c i  utilajele necesare, astfel cii 
prin decembrie 1 856 să înceapă con strucţia " fabricii de gaz " d i n  Ploieşti,  
pe numele lui Marin Mehecl inţca n u  şi care fabrică a fost pusă în  funcţie 
in p rimăvara a n u lui  1 857. 

I n stalaţii le rafi năriei  erau destul de primitive. A proape toate utila
j ele erau formate d i n  vase cil ind rice de fier sau fontă, î ncd.lzite direct 
cu foc de lem n e. Dim ensiunile acestora nu erau prea mari dacă ţinem 
seama că î n tr-un an " fabrica " nu putea prelucra decît cel mult 36 mii oca 
ele pd.cură 15). Din caza nele de d istila re, v aporii erau îndreptaţi pe ser
penti n e  ele cupru sau fontă ele dimensiuni apreciabile. Rafinajul petro
lul ui  se făcea cu aj u torul le�iei,  în b utoaie, prin agitaţie manuală. După 
rafin are produsul obţi n u t  astfel era lăsat la aer în putini special amena
j ate, de unde părţile u şoare se e vaporau, iar gazul rilmas cd.pd.ta o 
culoare mai deschisă datorită acţiunii razelor solare. 

12 Encic/opedia României, p. cit. 13 Valerian Popovici, Inceputurile exploatdrii capitaliste a petmlului in Mo/
dO\·a, in Studii ş i  rna tPriale de istorie rnodcrnil, voi. 1, 1 957, p.  :27 1 . 

u Enciclopcdia României, p. cit. 
1 5 AriJ. St .  Ploieşti, Prcf .  j ud. Prahova, inv. 4/1 858. 
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Ex lriJ�ere" pitc:ur i i  cu hccnct 

Dacă la toate acestea vom adi:îoga cd. alimentarea fabrici i cu f.>ăcură 
se făcea cu căruţele cu butoaie, ne vom face o imagine apropiată de 
ceea ce trebuie să fi fost rafinăria lui Mari n  Mehedi nţeanu .  

Cine era insă Marin Mehedin ţeanu ? 
Intr-o listă de locuitorii oraşulu i  Ploie�t i ,  d in  1 858, alegători �i cu 

drept de a fi aleşi, figurează şi Marin Mehedin teanu cu menţiunea că 
este boier de neam şi "comersant " J l<.imintean în v îrstă de 35 ani (s-a 
născut deci prin 1 823) .  Averea sa î nregistra trei prăvălii cu casa din 
piaţă şi clădirea de la zalhanaua pen tru fabricaţii de gaz, care valorau 
7 000 de galbeni şi aduceau un venit anual de 500 de galbeni .  O parte 
din avere fusese obţinut(! prin c�isătorie şi menţionaUi în  foaia de zestre 
elin 1 853, neadeverită cum şi  în actul legalizat de preot la nr. 1 1 5  din 
1 853 1 6) .  

S e  pare că Marin Mehedinţeanu era cunoscut în oraşul său ca u n  
susţinător a l  Unirii ,  d e  v reme c e  deputaţii municipali tăţii î l  aleg î n  
"comisia celor şase " însărcinaţi cu alcătuirea programului primirii lui 

l U  I bidem, inv. GS/1 858 şi 34/ 1 860. 
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Cuza în Ploie�ti şi tot el este numit din partea oraşului Ploieşti î n  dele
gaţia judeţului Prahova care a mers la Bucureşti să felicite pe Al. I. 
Cuza cu prilej ul instalării 1 7) . 

De remarcat însă că cu prilejul tulburărilor prov ocate de patentari 
în 1860 în oraşul Ploieşti, aceştia devastează casele unor negustor i ,  
printre care se  enumeră ş i  Marin Mehedinţeanu, zis ş i  Marinache I H) . 

Pabrica de gaz a lui Marin Mehedinţeanu era situată în  marginea 
oraşului Ploieşti ,  în apropiere de actuala gard. Ploieşti-Sud, pe unde 
v ine astăzi bariera R i fov. i ntr-o statistică a fabricilor aflate în cuprin
sul districtului Prahova în 1 858, înaintată de ocî rmuire Ministerului 
de Finanţe cu nr. 1 40 1 4  din 3 septembrie 1 859, se arată clar că dintre 
('ele două fabrici de gaz existente în oraşul  Ploieşti una era a lui Marin 
Mehedinţeanu, că era situată " între girle, mah. sf. Dimitrie" 111) . Ingriji
tor al fabricii, un fel de intendent, era un oarecare I oniţă Ginescu 20) , 
om de încredere al lui Marin Mehedinţeanu. 

In ianuarie 1 860 Marin Mehedinţeanu î ncheia cu Mun icipalitatea 
oraşului Ploieşti un contract în vederea iluminării oraşului cu gaz lam
pant. Contractul prevedea ca iluminarea să se facă cu aj utorul a 75 de 
lămpi şi 270 felinare, contra sumei de 27 000 lei, în următoarele condiţii : 
contractantul îşi lua obligaţia ca cu ajutorul lampagiilor să aprindă lăm
pile şi felinarele menţionate "de la apunerea soarelui pînă la ziuă neîn
trerupt " ,  exceptie făcînd nopţile cu lună plină cind felinarele nu se aprin
deau decît în caz de nor. Tot în  sarcina sa stătea şi ştergerea felinare
lor, iar in cazul c ind  s-ar fi constatat că v reun felinar nu arde, se preve
deau amenzi propor ţionale cu recidiva �1 ) .  

C d.  această ultimă clauză a contractului Marin Mehedinţeanu n-o 
respecta cu stricteţe, stă mărturie raportul prefectului Poliţiei oraşului 
nr. 5574 din 14 nov. 1 860, în care se arată că în cursul lunii septembrie 
a găsit 80 de felinare şi lămpi stinse, iar în octombrie 65, pentru că aveau 
"tinichelele pe l îngă geamu ri dezlipite şi desfăcute, printre care suflă 
v î ntu l " ��) .  in acela�i sens este şi raportul nr. 6267 din 27 decembrie 1860, 
i t t  care se arată ('ă fel i :1arele de la barierele oraşului nu se aprind, ceea 
ce dă prilej c ă p i ta n i l or de barieră să se pl î n u ă  că li se "aduce mare 
l.ăticnirc la rev izia ce voiesc să facă trăsurilor ce vin pc nopţi întune
coase " �3) . 

Cu tol acest neajuns, i n  anul următor Consiliu l  Municipal al ora
şului Plo ieşti conccsio t l cază i luminarea oraşului tot lui Marin Mehedin
�eanu şi la un pre! spori t cu înc(î 5000 Ici 2� ) • 
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1 7 I bidem, inv. 1 1 /1 85!1, f. 1 ::!9, respec tiv 58. 
1 8 Ibidem, inv. 33/1 860. 
19 Ibidem, inv. 4/1 858. 
20 Ibidem, Trib. j ud. Prahova, S. I-a, inv. 1 8/ 1 86 1 .  
21 Ibidem, Pret. jud. Prahova, inv. 57/1 860, 1 .  1 0- 1 1 .  
22 Ibidem, fila 1 O. 
23 Ibidem, fi la :�:1. 24 Ibidem, l i l a  IL şi 20. 
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In <�celaşi rtn ,  1 860 ,april ie 23, M<�rin Mehedinţeanu ia în  arend.J 
moşia Colibaşi din districtul Dîmbovi ţa, care făcea parte din vatra mă
năstirii Dealului.  In acest sens el încheie un contract de arendare pe trei 
ani, cu arhiereul Calistrat Deleanu, preţul arendei fiind fixat la 525 gal
beni anual şi o zeciuială din păcură 25) .  

Tot în  anul 1 860, la 20 octombrie, Marin Mehedinţeanu încheie încă 
un contract cu guvt>rnul, pentru exploatarea unui loc al statului la 
Matiţa-Prahova şi alte moşii, pentru care se anga ja să pl âtească d i jmă 
din producţia de păcură extrasă 26) .  

Dar, deşi încă tînăr, în  vara anului următor, l a  sfîrşitul lunii august 
1 86 1 ,  Marin Mehedinţeanu încetă din viaţă. Socotelile prilejuite de acest 
eveniment dau posibilitatea să se constate că acesta păgubise statul. In 
urma act>stei constatări Ministerul de I nterne arătă că inginerul de mine 
Carol Caracioni întocmise un regulament care însă nu putuse fi aplicat 
datorită marilor cheltu ieli ce le-ar fi necesitat. Chestiunea fiind supusă 
deliberării Consiliului de Miniştri, acesta a hotărît  ca contractul defunc
tului Marin Mehedinţeanu să fie pus la licitaţie cu arendă anuală, res
pectarea regulelor sistematice pentru exploatarea păcurii stabilite de 
Carol Caracioni şi o garanţie ipotecară echivalentă rezultatului licita
tiei. Se oferea cu acest prilej şi concesionarea izvoarelor de păcură ce 
s-ar putea găsi pe moşiile mănăstirilor Mărgineni-Prahova şi  Govora
Vi lcea, fi x îndu-se ca dată a licitatiei ziua de 25 iulie 1 863. 27 

La 25 iulie însă l icitaţia e protestată de unii concurenţi în  contra 
ofertei folosite de un altul şi min istrul de interne Odobescu este nevoit 
să anunţe ţinerea unei alte licitaţii la  25 august 1 863. 2� 

Data fixată însă cădea într-o duminică şi bănuim că lici taţia respec
tivă nu a mai avut loc. Mai interesant este faptul că din consultarea co
lecţiei jurnalului oficial rezultă că licitaţia respectivă nu s-a mai ţinut 
niciodată, concesiunea fiind adjudecată "din oficiu 11 lui Teodor Mehe
dinţeanu. Contractantul se obliga să plătească statului o arendă anuală 
de 80 000 lei , eşalonată trimestrial, şi să respecte întru totul obl igaţiile 
ce-i reveneau din contractul înaintaşului său, pe care urma să-I perpe
tueze pînă la expirare, adică pînă în 1 870. 

Printre obligaţiile contractuale se menţiona că detectarea "vinelor 
ele păcură 11 urma să se facă cu un sfredel de 30 stînj eni lungime (60 m) ,  
pen tru a nu mai  face săpături costisitoare zadarnic. Şi de  asemenea erau 
luate măsuri de protecţia muncii. Astfel la fiecare puţ concesionarul îşi 
lua obligaţia să aibă ventilatoare pentru preschimbarea aerului ,  iar î na
inte de in trarea lucrătorilor în  puţuri să coboare o lampă cu g� pentru 
explozia gazelor degaj ate "care vatămă sănătatea lucrătorului , iar î n  
cantităţi mari "face explozie şi rezultă moarte" .  Dacă pentru lucrătorii 
de la suprafaţă se prevăzuse un program ce putea ţine de dimineaţa 

!!5 Ibidem, Trib. jud. P:ahova, S. II.  inv. 8/1 862. !!G Valc>rian Popovid, op. cit., p. 274. 
!!7 Jurnalul  Oficial al  Princip. Unite, nr. 1 1 0, din 1 2  i u n i e  J R63. !!1! lhidc>m, nr. 146 din 31 iulie 1 86:1. 
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pînă seara, pentru cei d i n  ad î n c  se stabilea o limită î n  raport ele adi n 
cime, d e  l a  8 ore p î n ă  l a  4 ore. �u 

In ce priveşte exploatarea puţurilor de pe moşia Colibaşi , după 
moartea lui Marin Mehed i n ţear:u aceasta este conti nuată de Luca Chiri
ac-hi de, căruia I.u xiţa Mehedi n ţ€'anu,  soţia l u i  Mari n ,  î i  rearendase drep
turile soţulu i cu u n  spor d0 1 0  qalben i ,  dupil nun reiese d i n  contractu l 
Î n C 'heiat la 2b m i. lf tie 1 Bfi2.  ::u 

Moa rtea l u i  Mari n Mehecl i n ţc a n u  scoate la ivealti  o serie de 
î ncurci:ituri f inan ciare pe care acesta le avusese ş i  ca re dovedesc n eren
tabilltcl tea afacer ilor întreprinse. 

i\ şa bunăoară , u n  oarecare Costache Pappadopol solic ită de la casa 
răposatului  Marin Mehedin ţeanu costul a patru butoaie şi patru bu ţi de 
păcurli cu o capac itate de 7 1 1 vedre, 2 oca şi 300 cl ramu ri ,  socotite la 2 
şfanţi vadra, pe care susţine că le-a preda t î ngrij i torului fabricii ,  I on i ţă 
Ginescu, î n  timpul bolii  lui  Marin Mehecl i nţea n u ,  cu care conven ise 
vNbal asupra acestui fapt. :Jl  

De în curcăturile ivite î ncearcă si:i profi te şi  proaspi:itul  cumnat al  
lui  Marin Mehedinţean u ,  Stan Popescu ( sora lui  Marin,  Maria Mehedi n 
ţeanu, s e  căsătorise pentru a doua oară la 2G februarie 1 86 1 ) solicitî nd 
Luxiţei Mehedinţeanu, epitropul casei, 500 galbeni austrieci cuprinşi în 
actul de dotă al  Mariei şi care n u  fuseseră daţi la nuntă, cum şi alţi 
5600 lei cuprinşi într-un înscris. a 2  

In 1 867 se scoate la licitaţie u n  loc pe care decedatul Marin Mehe
dinţeanu î l  avusese chiar în centrul oraşulu i Ploieşti ( str. Fran ceză) 
pentru plata a 3401 lei  " chiria prăvăliei şcoli i " .  Tu torele casei era acum 
V. Mehedinţean u  aa, deoarece fosta soţie a lui  Marin bănuim că se recă
s ătorise cu un anume C. G ingulescu. a 4  Locul a mintit se va v inde î nsă 
abia în 1 870, fiind adjudecat la licitaţie lui Basil Mehedinţeanu, care 
decla ră însă că-I cumpără pentru Teodor Mehed i nţeanu. 85 

Cu acest p rilej se constată că î n  registrul de i nscripţiuni al Tribu
nalului P rahov a se aflau puse nu mai puţin de şase sechestre asupra 
averii lui Marin Meheclin ţeanu.  31i 

Am văzut cine a fost Marin Mehedi n \eanu . El fusese financiarul  
( garan tase şi pentru Teodor Mehedinţeanu cu prilejul reînoirii  contrac
tului de i lumina re a oraşului Bucureşti, cum rezultă din adresa nr. 364 1 
din 26 mai 1 8 59 a Municipalităţii Capitalei ) ,  capitalistul care investea 
banii  în exploată ri ,  în fabrici pentru distilarea ţiţeiului extras. 

Teodor Mehedinţeanu, fratele său, era î n să î n treprinzătorul, cerce
tătorul, am putea spune chiar  aventurierul. Am urmărit î n cercă rile 
sale, căW.toriile. După m oartea fratelui său, Teod or îl va moşte n i  în con-

38• 

2!1 Va!Nian Popovici, op. cit. , p. 274-275. 
30 Arh. St. Pl.,  Trib. j ud. Prahova, S.  Il, inv. fl/1 BW. 
31 Ibidem, S. 1, inv. 1 8/ 1 86 1 .  
32 Ibidem, inv. 1 6/186 1 .  
3 3  Ibidem, S. Il, inv. 38/1867. 
34 Ibidem, inv. 84/1878. 
85 Ibidem, inv. 35/1870. 
36 Ibidem. 
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cesiunen exploată rii  păcurii d o  pe moşiile statulu i .  Afacerile "aventu
roase "  n u -l vor părilsi însă. Prin 1 868, el îşi  va lua obligaţia să proc ure 
mili tiei pămîntene 5000 de carabine ghintui te, pe care le aducea, la r î n 
dul său, d e  la fabrica " P rov.idence Tood Company " d i n  America de 
Nord şi pentru care încasa 475 000 lei  strînşi  prin l i ste de subscripţie d e  
Comitetul  instituit pentru procu rarea armelor de cil tre Teodor Mehed i n 
ţeanu î nsuşi .  a i  f: l  îşi  vu v i nde casele d i n  P l o i eşti,  str. C icerone ( fostă 
Mehed i n ţea n u )  n r. 1 53 şi d o u ă  locuri de ar8tură d i n  str. Zalha n aua nouă, 
suburbia sf.  Dumi tru, pentru a locu i la B u cureşti î n  str. Li pscani nr.  1 .  :JB 
Pa rtea Mariei Mehed inţea n u ,  sora lor, d i n  casele d i n  str. Cicerone va fi 
scoasă. la licitaţie î n  repetate r induri pentru n eplata ratelor de ipotecă. :19 

Este î nsă o greşeală să c redem că " fabrica d e  gaz " din P loieşti i --a 
aparţi n u t  vreodată lui Teodor, chiar şi  după m oartea fratelui său . Edi
ficator în aet='astă privinţil f'ste şi  dosarul Tribu n alului P rahova, prin 
care Sl' rec u n oaşte lui M i hail Gogăln i ceanu d reptul de a-şi "exercita 
servitute asupra terenu l u i  u nei Uzine de gaz din m arginea aces tui ora ş " ,  
î n  care s e  află i nventarul averi i mobile ş i  imobile rămasă mi norei 
Elena C. Gingu lescu, pe urma mamei sale Lucsiţa Gingulescu ( fost8 
soţle a lui Marin Mehed i n ţeanu, n.n . )  acum decedată " şi  î n  care se enu
meră , printre altele ş i  "una Uzină de gaz cu tot păm î ntul  şi edificiile 
ce-i  aparţin, situ ată în m arginea urbei Ploieşti, sub. sf. Dumi tru, în ind i
viziune cu dl.  1 .  M .  Mehedinţeanu "  4 0, desigur fiul lui Marin .  

Rafinăria lui Marin Mehedinţeanu a fost vîndută ele m oş tenitori ,  i n  
1 899, lui M .  M i trany. Din 1 906 pînă î n  1 908 rafin ăria n - a  m a i  l ucrat. 
După această d ată, trec î n d  prin mai  multe m î i n i  ş i  devenită în ultimul 
timp Soc.  An. "Luciana " ,  a î n chis portile în  1 933, după o activitate de 
aproximativ 77 de ani .  41 

Dintr-o ad resă cu nr.  580 d i n  1 9  nov.  1 900 a Camerei de Comerţ şi 
Industrie din Ploi eşti către Institutul Central de Chimie din Bucureşti 
putem s tabili cu exactitate locul unde fusese r idicată rafină ria lui Mehe
t.l l n ţeanu ( recte Mitrany) : str. Bu na Vestire nr. 1 74, bariera Rîfov. 
Mitrany avea a ngajaţi un fabr icant în persoana l u i  Iosif  Vasil escu, şi  
1 O lucrăto-ri .  Rafinăria p roducea 80- 1 00 vagoane a n u a l ,  e l i n care ben 
zina se exporta . �� 

C u  a doua rafi n ă ri e  ridicată în Ploieşti ,  spre sfîrşitul  a n ul u i  1 fl:J7, 
deci la un foarte m i c  in terval e le  timp după cea a lui  Marin MehPd i l1 -
teanu,  s-a î n tîmplat u n  fe n o m e 1 1  curios ; e a  a fost u itată c u  desăvî rşire 
de cerceti:itori. Nici  u n  stu d i u  con sacrat istoriei i n d ustriei petroliere n u  
pomeneşte despre această re: fi 1 �ă rie care a existat totu şi .  Este vorba de 
" fabrica de gaz " con stru ită ele Edu ard Mndasch , supus austriac, " î n  

:17 Arh. St. Buc., Diverse aci - tiv<', inv. 55/ I BtiO, r .  2-4 � i  inv. I W/ I BG!l, r .  : ·n7, 
C"ornunicatii de C. Boncu. 

:JH Arh. St. Ploieşti, Trib. jud. Prahova, S. 1, inv . 24/ !Wl2. 
3U Ibidem, inv. 5/1892, 22/1 893 ş i  1 7/1 Wl5. 
40 Ibidem, S. II, inv. &4/1878. 
4 1 Alexandru R. Budescu, Ploieşlii /, BibliotPca urbii n istică a municipiului ,  Bnr. ,  

1 934, p. 1 42-143. 
42 Arh. St. Ploieşti, Camera de Corn. şi lnduslr.  Ploi <'şl i ,  inv.  1 / 1 000. 

40 

www.cimec.ro



marginea oraşulu i "  Ploieşti despre care amintim în articolul "0 statis
tică a industriei prahovene din 1 858.43 Indicam atunci doar capacitatea de 
producţie a rafinăriei, care era de " 1 5  pînă la  18 mii o ca"  şi că ocaua se 
vindea chiar la faţa Joculu i cu lei 2,  parale 25 pînă la  2 şfanţi. Astăzi sîn
tem în măsură să facem o prezentare mai  completă a acestei fabrici ,  care 
are meritu l e le a fi fost a doua rafi nărie românească. 

"Fabrica de gaz" a lui  Eduard Madasch era situati.\ în bariera 
Rudului  şi poseda printre al tele : două vapoare zidite cu , .binau a "  
( clădirea) ,  u n  "şarpe " ( serpenti nă )  d e  tuei c u  ţeavă d e  aramă, ţevi de 
tuei şi de "t inichea " ,  tulumbe, putini ,  butoaie, h îrdaie, fel in are, lămpi, 
sfeşn ice, o retortă de sticlă ( probabi l  pentru eJLperienţe) , cîntare, o 
chimie, al te 25 cărţi (dintre care 23 în  limba germană) şi chiar şi o m i că 
arhivă.  Mecanic la , . maşina pentru gaz" era un anume Iosif Nichi şi ,  sal a
rizat cu 5 galbeni pe zi .  44 

La în ceput rafinăria ren teaza, de vreme ce proprietarul ei  participi:i 
la J icita t in  i lum inării  oraşului Buzău, in acelaşi  an in care Marin Mehe
din !eanu l icita la Ploieşti. Se pare cd. concesiunea iluminării este adj u
clecată în favoare,a sa, deoarece Prefectura judeţului Buziiu ,  cu adresa 
nr. :J650 din 30 martie 1 860, ruga pe prefectul de Prahova să anunţe pe 
Edu a rd Madasch . , l ocuitor în oraşul Ploieşti ca să vie fără cea mai mică 
întîrziere în acest oraş Buzău pentru regularea ş i  ţinerea î n  între�J ime a 
contractului  său pentru eclerajul straclelor oraşului" . � �  

Dar prosperitatea de la început este înşelătoare. Nu mai  tîrziu decît 
la I l  mai 1 86:J, Eduard Maclasch este silit "din cauza crizei comerciale" 
�.ti cea ril tribunalului să-I declare fali t  pentru datorii în valoare de 
B5550, 1 D l e i . Printre cei 33 creditori  ai  săi  se numărau şi  frati i  Sfetescu 
( v i itor: i  fabricanţi de gaz) ,  cum şi Matache Mateescu, exploatator de 
petrol d in Pd.cure t i .  Fiind însă supus austriac,  Agenţia  Stărostiei Cezaro
cră.ieşti cu adresa nr. 862 din 13 mai 1 863 protestează împotriva judecării 
falimen tului de către justi l ia păminteană, în scopul ele a obţine une.Je 
profi tu r i ,  şi aplică sigili i le sale asupra aver : i  fa l i tu lui .  Tribunalul  local 
nu se intim; dează însă în fat a acestui gest arbitrar şi procedează cu 
au tori tu te. Cu ordinul nr. 2992 din 17 m ::li  1 R63, el numeşte ca j udecător 
com ; si.l r  a l  fal i mentului pe Ioan Gavrilescu , iar  ca sindici provizori i  pe 
I-LJ q i  Anton Vus�l iu şi Dimitrie Sfetescu. Două zile mai tîrziu arestează 
pe fali t şi  mui apoi pune sigil i i  le sa le ş i  ale pol :  1 iei pe averea lu i  Eduard 
Mndasch, l i.isîncl acolo şi un agent pentru pazi.i. 

!n urma cerc>rii lu i  Edu:arcl Maclasch, î nr e gistr,ati:l sub n r. 273 1  d in 27 
mdi HHi3, du pil o de tentie de I R  z i le,  Tribunalul c ld. d ispozi l : a  n r. 3:2B5 
în  a c·ceaşi  z i ,  prin care hotărăşte eliberarea falitului  pe garanţie,  pentru 
a a v e a  �,r : j ă  . ,a nu se strica cercurile ele la  butoaiele cu gaz şi altele " .  

L u  l .'i  : u n ic  1 863 sînt num i ţ i  s ind ic i i  "st.J tornici" in  jwrsoanu lui 
Dimi tr :e Sfetescu şi  Constanti n Scanavi, care vor f i  însă clcsti tu i !i la  10 

� : l  1\. M i h a i ,  O stol islică a indust riei pra/wvene din  1 8!'>8, în Revi s l a  Arh ivel or, 
an. I I I, nr. 2/1 960, p. 1 4fl. t i  Arh. Sl. P l oi<'şti ,  T r i h. j ud.  P�ahova, S. 1., i n v. B/ I Bfî:l. 

4� J birlem, Prl'f. jud. Prahova, i nv .  57/1 860, f. 2. 
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:anuarie 1 86[) în urma cererii  lui M1adasch care V•a arăta că aceştia I-au 
"pus într-o stare şi mai deplor.abi lă, că marfa nu au v îndut-o, ci  a u  
transportat-o d '.n magazie în magazie ş-au învechit-o ş i  împuţinat(o)  
în valoarea ci şi au fă cut şi o sumă ele cheltuieli,  plătind chirii  şi altel e " .  
I n  aceeaşi p<>ti \ i e  Madasch s e  plînge că "maşina de gaz " care l usese î n 
c ·h iri a tă 0stP " ru imJ tci " , i a r  " 1 1 11 cdzan mare d e  aramă c u  m a i  multe tevi 
l i psil '' , r i  ' ndcit I - a u  lăsat Uir�i "custode de pază " .  

L .ttrica fusese înch iriatil î n  .a u q ust 1 8()3 pen tru 5050 l e i  pe an, lui  
Dimitr ie  Panait, în urma raportu l u i  c onstatator a l  j udelui comlsar, nr. 
1 87 d i n  1 2 iulie 1 863, în care a rati:! c ă  "fabrioa stă în nelucrare, lichide : 
părură ,  qa:t. î n  scădere şi vite cu întreţinere pricinuitoare de cheltuiel i " .  

L a  24 august  1 86�1. I os if N i  chişi,  " îngri j itorul maşinii  pentru qaz " ,  
reclamă c ă  nu a primi t  salariul p e  trei J uni iua inte d e  faliment ( 363 lei ) ,  
cum şi  după aceea a l t e  t r e i  lu ni c î n d  a [ost num:t  logofăt ( 480 lei ) ,  î n  
total cleei 843 lei .  Suplica sa este semnată, ca întărire pe semne, ş i  de 
v izitiu! lu i  Eduard Madasch, Colege.agu Smirih.  Ceea ce este  mai intere
sant în areastă cerere este faptul că în ea se menţionează că Eduard Ma
dasch era " contracciul ecleraj ului " din Ploieşti, ele unde tragem conclu 
zia că după mortea lui  Marin Mehedinţeanu, Madasch obţinuse conce
siunea ilum inării oraşului Ploieşti . 

La inventarierea averii falitului se oonstată că toate obiectele găsite 
nu valorau decît 20482,39 lei, în  t imp ce datorii le  la acea dată erau de 
37235, 18 lei .  

Arătam mai sus că la  fabrica lui Mad asch s-a d escoperit cu acest 
prilej ş i  o mică arhivă ; ea era constituită elin "5 catastife vechi " şi "3 
catastife ele corespondenţă" , care însă s-,au pierdut o dată cu l ichidarea 
falimentului .  

Spre sfîrşitul lucrărilor falimentului,  la  1 martie 1 866, Madasch se 
pl inge Primulu i  procuror ele abuzul sindicilor, şi aminteşte ele situatia sa 
precară şi "nenoroci ta familie " .  �6 

Este u l t i m a  ştire care o ma i avem despre Eduard Madasch şi  rafină 
ria sa. 

Dupil ce Bucureş t i u l  fu sese primul omş din lume iluminat cu ga:t 
l a mpo.nt ,  î n  scurt t:mp c::Jpitalele de j u d e t  introduc şi  ele acest mod de 
i luminare . Este cazul oraşelor Ploieşti, Buzău, Tîrgovişte, Gal a li etc. Aşa 
bunăoară Municip·al itatea ora � u l u �  Tîrgov işte anunţă pentru zilele de 
29 septem br:e, J şi 6 octombr!e 1 86:1 l icit·area i lurninării  oraşului cu 
petro l ,  d ispu n înd ele 74 lilmpi d e  g::�z H, iar Municipial :tatea elin Galaţi 
hotăra la 8 oct o m b ri e  1 863, dată cînd oraşul era dej-a luminat cu gaz 
lampant, ţinerea unei licitaţii pentru antrepriza facerii  din nou a 50 de 
felinare ci lindrice şi  cu st î l p i  din lemn d e  stejar, cu maşini ele a l a m ă ,  pre
cum şi i l u m inarea lor cu gaz în anul următor ��.  
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P r i n  I StlO l ua fi i n t i:i a tr0ia rafin5rie românPascil, tot în Ploieşti .  Era 
na-fini.ir iu  lui Cheorghe Sfetescu, şi era instal•a·tă în subu rbi.a sf. Sava,  
str. Bucuresti .  Conducerea rafinăriei era încredinţată unui maistru, anume 
"fabricantul " Iancu Marinescu. Rafinăria folosea materia primă obţinută 
din puturile acelu i•aşi  Cheorghe Sfetescu, in cantitate de 300 vagoane 
anual ,  din care obt inPa o produ c t ie de b0nzinil,  "ol0u J.ampant" şi lubri
f i a n t, c u m  şi păcurti în  cantl ldte de 1 80 vaqoane. Această rafinărie mai 
C'X istu i ncil pr in 1 900. 49 

Urrni.itoarea rafin8rie, a lui Mor:tz Vexler, se în fiinţa la Ploieşt!ori 
în 1 8()2. Inzestrată cu un s' stem nou cte .a lambic de încălzi re cu abur şi 
injector, fabrica îşi procura rn a tNia primă el in  cele d ouă pu \uri ce poseda 
la Băic o i ,  dînd o product i e  anua li.i de 332000 kg, d in care, benzină 32000 
kg, petrol l ampant 1 60000 kg, ulei de maşini 60000 kg şi păcură rămasă 
de la d i st i lare în proporţie de 20 % .  Rămînea un rest de 1 7 % ,  care se 
pierdea prin ardere la cele trei cuzanP cu oare fabric,a lucra prin rota
t ie  ; unul .avea o capacitate d0 1 200 kg, iar  celelalte de 1 800 kg. Fabrica 
mai  dispunea şi de rezervoare îngropate în pămînt şi avea un personal 
fluctuant de la  doi la  şase lucrători. 511 

In 1 865 i a  fiinţă "flabrica de gaz ş i  comerciu cu păcură" situată "în 
marginea oraşului Ploieşti , pe propr:etatea d. Dimitrie Cantil i ,  numită 
Ploieşti ori . . . .  ale c8rei  vecinătă ti sînt spre răsărit cu şoseaua drumului  
( s ic )  Cimpinii ,  iară celelalte părţi cu proprietatea Dimitrie Canti l i "  "1 şi  
era proprietatea primei  "Companii  române de petrol " ,  infiintate de către 
Ton Ghica şi Teodor Mehedinţeanu. 

Fabrica n-a putut rezista însă prea mul t  t imp oap: talului străin c•are 
incepe să-şi facă simţită prezenta şi  care frînează dezvoltarea industriei 
petroliere nationale. După numai cinci ani de activitate, "compani,a " este 
nevoită să l ichideze, d atori i le urmînd să fie acoperite prin l i citarea 
fabricii care d i spunea atund ele "una maşină în care se fabrichează ga
zul ,  construită din zid şi d in fier,  învelită cu met,a l ,  cu cinci vapoare şi 
cinci răc:tori , c louă puţuri cu pompe, un rezervor pentru t i tei  şi alte trei 
mai mici pentru ulei " ,  locu inţa directorului-administrator cum şi "un 
bordei cu două încăperi şi  şase ferestre cu geamurile lor, construit din 
zid învelit  cu fn ichea el e  brad şi eleasupra cu pămînt şi  tencuit  cu var " .  5� 
Acestea el in vrmă erau locuin tele muncitorilor fabric i i .  Exploatări i  inu
mane la  care erau supuşi muncitori i pctrol işt i  i se ·alătură condi t i i le �Jrele 
ele muncă in care erau nevoit i  să lucreze şi condiţ i i le mizerabi le de trai 
în care erau obl igat i  să tră iască. 

"fabrica de g'az şi  comerc:u cu pă cură " ,  f o n d a til pe act iuni în 1 865, 
nu a putut face faţă concurenţei ,  deşi pentru a obţine un profit cît mai 
mare pe l îngă gazul lampant ce-l producea, fabrica furniza cumpărători
lor şi  l ămpile necesare i luminări i .  Astfel ,  cu prilejul inventarierii bunu
ri lor fabrici i  găsim şi 2380 lămpi mici de tinichea, maşinăria ele răsucit 
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49 Arh. St. Ploieş t i ,  Caml'ra dC' comon şi  inel .  p]"il':;.li ,  itll ' .  cit .  50 Ib idem. 
!il Ib idem, Trih. j ud.  PrahO\·a ,  S. J ,  î n v .  1 5/I B7 1 .  
52 IbidC'm. 
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ti nicheaua, fierul care se b8�1 a  î n  foc pentru l ipirea t inichelelor cu cosi 
lor etc. Cu toate acestea " compani a "  nu-şi poate pl8t� datoria de 1 800 
napoleani de aur î mprumuta�i de la "Banque Roumaine" 5\ 

Mijloace de tra nsport rudimentare folosite pentru aproviziondfea 
rafin8riilor cu l i !ei  şi apoi a porturi lor clund.rene cu gazul lampant desti
nat exportului  const:tuie greut8 ti  mari în dezvoltarea industriei petro
liere române. Datorită acestor motive ca şi rezisten ţei micilor capital i şti 
autohtoni, chiar şi c-apitaliştii strd.ini care pd.truncl la i nceput în  această 
ramuril a industrie i ,  nefăcînd suficiente investi1 i i  de capita luri ,  s înt  ne
voiţi să cedeze şi sd. se retra�Jă.  Aşa dispare Valachian Petroleum Com
pany Ltd,  î nfi in1 ată în 1 864, ca ş i  J ackson, Braun şi comp.,  care ia  fi in l ă  
i n  1 868. ln schimb, răsar c a  ciupercile m icile rafinării  ale capitaliştilor 
indigenl , pe care vom încercea să le  trecem în revistă în  rindurile ce 
urmează. 

Astfel apare în 1 866 rafinăria lui Matache Nicolau, cu sedi u l  î n  
Ploieşt i ,  cu o capracitate ele prelucure d e  5270 tone anual şi un capital 
ini �ial de 300000 lei .  5 4  Mai tîrziu această fabrică va intra în patrimoniul 
rafinăriei "Standard " .  55 

in 1 870 Mendel Predingher rid ică in str.  Bucure:;;ti, suburbla sf. Sava 
din Ploieşti,  o nouă rafinărie. Personalul fabricii ,  pe l îngă "fabricantu l "  
Savu R. Popof, m a i  număra încă 30 de lucrători, deci u n  număr sporit 
faţă de i ntreprinderile de pînă acum. Din 500 v agoane d e  ţiţei fabrica 
obl inea o produ c l i e  anuală de 300 vagoane de benzină, petrol l ampant, 
lubrifiant şi p8cură. Din acestea, 30 v agoane se exportau .  5 "  Capi
ta l u l  investit la fondare se rictka l a  200000 lei .  Rafinăria se întindea 
pe o suprafa ld. de 5,3 hectare şi trece după u n  timp în  pa trimoniul lui 
Costache Manole ş i  apoi în  acela a l  soc. Motor Fu el et comp. In 1 907 
rafinăr i.a va fi reorganizată. 57 

Ra[iniiria care-i urmează se comtruieşte în 1 !372, tot in Ploieşti , d e  
ctitre Matache Go�julescu , care investeşte cu a-cest pri lej un capital  de 
500000 lei .  Rafi ndria d Vea o capacitate de procl u c l ie de 5488 tone. 5�  Mai 
ti rziu ca este cumpilrată de Vasi L u  şi Rădulescu,  i a r  .apoi trecută în 
pdtrimoniul soc. " i\q u i l a  Romdnct " .  ;.u 

Ftiră să ştim cînd a luat f i i n l â ,  constalctm documentar exislen1a unei  
noi fabrici de qaz în Tir�Jovî �te in 1 877, pe terenul din apropierea bise
rici s L  t\ poslol,  a l ă tur i  de moara Gor�1ot i ,  proprietatea primăriei. In 
iuvenlarul fabric i i  se qii sca " V d poru l cu �arpele de fier aşe7.at în zid şi 
putina şarpe lui  aşl'zala in pd.min l" , un rezerv o r  "in spatele ma:;;inii pen-

53 Arh. St.  Buc . .  Trib.  jud. 11 10\·, S. Comcrc., dos. 439/1369. 
54 Mihail Pizanty,Le pelro/e en Roumanie, p. 75. 
55 M. Sevaslos, Monografia oraşului Ploieşti, Tip. , . Carte a  Românească", Bu c .. 

1937, p. 656 . 
.'>6 Arh. St. Ploieşti .  Camera dl" Com e r t  şi inclustr. r ioieşli ,  inv.  cit .  
5 7  Alexandru R. Budcscu, op. cit . ,  p. 1 4:1. 
;;� Mihail  Pizanly, op. cit. 
59 Alexandru H. Budescu, op. cit. 
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tru păcură fi artă" ,  un hîrdău mare pentru păcuril, două putini mari. 
. .  pentru conserv are de ţiţei " ,  magazii etc. 60 

ln 1 878, la  Păcureti .  G.  Mărgăritescu fondează o noua rafinărie, cu 
o product ie anuală de 100.000 k g  benzină şi petrol lampant. Ra.flnăria se 
folosea de un caz·an încălzit cu păcură drept alambic, sistemul depurat iei  
f i ind prim: tiv.  Deservirea se făce�a doar de doi lucrători. 61 

În acelaşi an Gr. N. Grigorescu construieşte la Ulmi-Dîmbovi\a altă 
rafinărie, pentru care investeşte 80000 lei. Capacitatea de producţie a 
acesteia era de 4057 tone. 1;� 

În 1 880, din nou la Ploieşti,  se ridică rafinăria lui Nicolescu-Bazar, 
care se va transforma apoi în r:afinări a  . ,Mîndr a " ,  după care va trece în 
patrimoniul soc . . ,Astra Romană" . •;a 

În anul imediat urmă tor, 1 88 1 ,  Păcureţii vor adăposti o nouă fabrică 
ele gaz, a lui ! .Georgescu. Fabrica era m:că,  avea un singur lucrător, şi 
d ădea o produ c t ie anuală  de 50.000 kg. Fabrica era însă înzestrată cu un 
aparat Abel-Pensky pentru determinarea punctu l u i  de imflamabilitate 
in vas închis a petrolului l ampant, cu un areometru folosit pentru deter
minarea densităţi i  petrolului şi un cîntar. li4 

.A nul 1 882 v a  scoate la iveali:î alte tre� rafinării .  Prima, a lui c:rigore 
Gavrilescu, va fi construită în Colanu-Dîmbov i t a .  Ea  îşi vu procura ma
teria primă de la puţurile din Ocn i ta şi Glodeni şi va produce anual 
200000 kq . . o�eu lampant" şi 1 00000 kg reziduri .  Personalul aceste:.a era 
format dintr-un tehnician şi patru lucrători. 1;6 

A doua se construieşte l a  Mărăcineni-Buzău de către Grigore C.  
Scofleanu. Deşi nu producea decît 1 5000 kg benzină anual ,  era o fabrică 
mai utilată. Avea u n  distilator pentru benzină, un termometru, un areo
metru şi un aparat pentru determinarea punctului de aprindere a ben
zinei. Era deservită de 5 l ucrători. •w 

Cea de a treia era rafinăria lui M. Anastasiu din Simileasca-Buzău, 
pentru care acesta investeşte 1 7000 lei.  1;7 • Nu însă după mult timp o 
vinde lui Luca Goldenştein, care-şi procura ti leiul  necesar prelucării de 
la  Buştena ri . P roducţia anuală era de circa 60 v a goane. Rafinăria avea 
12 lucrători. liH 

În 1 883 N. Constantinescu ridică o nouă rafinăric l a  Podenii  Vech i ,  
cu o capacitate de prelucrare de :.273 tone anual,  pentru c•are investeşte 
1 2000 lei  lin, i·ar Herş Marcus o fabrică de qaz pe moşi.a Bereasca din 
Ploieşti ,  av înd şi firmă înscrisă J.a tribunal în acest sens.  70 

liO Arh. St. T iruovi!;; LC', Primciria oraşului Tîrgovişte. dos. 79/1 882 - comunicat 
de G. Mihăescu. 
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Urmează în anul 1 884 o adevărată invazie de fabrici de gaz. Nu mai 
puţin de opt fabric i  se vor deschide î n  acest an, î mbogăţind astfel 
d intr-o dată istoria prelucrări i petrolulu i din ţara noastră cu opt 
nume noi.  

Prima, a lui  Nae Coconea, îşi incepe activitatea la 1 au�Just 1 884 
la B ă i coi .  Era î nzestrată cu două cazane î ncălzite cu păcură, "un rafi 
nator " ,  u n  aparat Abel-Pensky, un centesimal şi altele. Producea anual 
800 hectolitri  " petrol " ,  600 hl  benzină, 1 00 hl " alei " ,  iar 1 000 hl  erau 
reziduuri.  Fabrica avea un agent de control şi doi lucrători 7 1 •  

Alta, a l u i  Vasile Dumitrescu, a fost construită l a  Colanu-Dî mbo
v i ţa şi  era deservită de u n  tehnician şi 5 lucrători. Materia prima şi-o 
procura de la Ocniţa şi Glodeni. Produqia anuald era de L50 000 kq 
petrol lampant şi 60 000 kg reziduuri .  Sistemul depuraţiei era manual  7�.  

Tot la Colanu şi  i n  acelaşi an a luat f i inţă şi fabrica lui  S. Ionescu,  
care avea şi un lucrător i n  plus fa�ă de cea a lui  Vasile Dumitrescu . 
Ea nu se deosebea întru nimic de cealaltă fabrici!,  afară doar c8 pro
ducea două sortimente în  plus (400 000 k g  " oleu lampant" ,  : !0 000 k �  
" o  leu 1 ubrifiant" , 1 O 000 k g  par afină ş i  4 2  000 kg reziduuri 7'1• 

Dar Colanu mai  d8dea în acelaşi an încă o fabrică, a l u i  Nae Lucu
lescu, cu o producţie anuală mai scăzută ( 1 50 000 kg petrol l a m pant 
şi 20 000 kg reziduur i ) .  Personalul era format tot  cl intr-un tehnician , 
dar numai patru lucrători 74•  

O altă fabrici! de gaz îşi făcea apariţia în  acelaşi an la P8cure ţi.  Era 
fab r : ca lui 1 .  Dumitrescu, pentru care i nvestise 10 000 lei şi  care avea o 
capaci tate de producţie de 625 tone 75• 

M .  Birnberg deschidea şi el o " l�abrică de gaz şi  exploatarc de pd.
dure 76•  Se pare însă că fabrica propriu-zisd. era în  Td.tdrani şi avea o 
capacitate de producţie de 1 402 tone. Pentru ea M. Bi rnbcr� investi se 
un capital ele 31  000 lei 77• 

La :1 septembrie 1 884, în  Ploieşti, str. Grăd: nari ,  lua fiin�;J " l ;abrica 
de petrol şi uleiuri minerale " ,  proprietatea lui  o:mitr ie  Sfetescu şi  
Stelian T. Stoian 7H. Fabrica fusese instalata cu aj utorul lui  Vasile Ta
bără,  care fusese lrimis l a  Bacu pentru a stud ia instalaţi i le fabricilor 
similare. in 1 890 fabri ca este luată cu chirie de Gh. Sfetescu 79• Presu
punem insd. cd. eu şi-a încetat activitatea î nainte de 1 UOO. U nul din fon
datori i  ei ,  D. N. Sfetescu, va lua parte în 1 90 1  l a  constituirea soc. "Buş
tenar i "  S .  A. pentru industria petrolului,  cu sediul în  Ploieşti,  unde îşi  v a  
aduce aportul său format d i n  5 hectare pămînt, 5 puţuri productive 
( probabil cele de li:! M islhoarct -13uşte nori ) şi alte 5 î n  construcţie ,  un 

71 Ibidem, Camera ele comer( şi  industr. Ploieşti, i nv. cit. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 Mihail Pizanly, op. cit. 
70 Arh. St. Ploieşti, Trib. jud. Prahova, S. II, inv. cit., f. 1 13 .  

77 Mihail Pizanty, op.  cit. 
7H Arh. St. Ploi<'şti, fond cit. ,  f. I 'D. 
79 IIJidem, Tri!.J. j ud. Prahov a,  S. I, i nv. 1 .:1/ H l95. 
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rezervor cu o capacitate de 8 v agoane, G locuinţe pentru putari, case, 
h ambare, cai, 8 hecne, G foaie şi ventilatoare pentru puţuri, frînghii ,  
1 5  hîrdaie, 400 burlane de tinichea, 1 000 �ambre de lemn pentru căp
tuşirea puţurilor ş i  d iverse alte unelte, toate în  v aloare de 7 1  989 lei �11• 
De altfel , pe Dimitrie N. Sfetescu î l  vom întîlni  şi printre membrii fon 
datori ai soc. "Conductul Naţional " S. A. pentru transportarea ţiţeiului ,  
de la Buştenari la Băicoi,  cu sediul în  Ploieşti, transformată l a  2 februa
rie Hl0 1 din fosta soc.  "Conductul European" , înfi intatiî la Bucureşti în 
1 900 � · . 

Ultima fabricii a anului 1 884 lua fiinţă în Simileasca-Buzău, ca pro
prietate a lui Vasile Pitiş. Materia primă se procura de la Cîmpina şi  
Poiana. Sistemul alambicului era încălzit cu reziduuri,  fabrica produ
cînd anual 36 de vagoane de benzină, petrol lampant şi reziduuri. A vea 
doar opt lucrători ş i  ar�ometre R�. 

Anul 1 885 ne readuce l a  Colanu-Dîmboviţa unele ia r : inţi:i fdfinăr i a  
lui Rucăreanu ( se pare Ruseneanu, n.n. )  ş i  care pe parcurs v a  i ntra în 
patrimoniul soc.  "Aurora" ( pînă î n  1 900) .  Sodetatea îşi angaj ează un 
personal format d intr-un cadru ştiinţific, doi tehnicieni ş i  25 de lucrători. 
Materia primă şi-o procura ele l a  Ocn i ţa, dînd o produqie anualil de 
540 000 kg benzină, 720 000 kg "oleu lampant " ,  720 000 kq " o leu l u bri 
f iant"  ş i  900 000 kg de reziduuri �:1• 

Tot î n  l a85 şi tot l a  Colanu, se deschide şi fabrica lui  loniţi:i Nccul a i ,  
c u  u n  tehnician, doi  l ucrători şi o producţie anuaU\ d e  l 0 0  000 kg petro l 
lampant şi 20 000 kg reziduuri � J .  

În acelaşi an, Dimitrie Vaciof construieşte şi el o rafind rie, d i n  nou 
la Colanu, cu un personal form a t  d i ntr-un tehnician şi cinci lucrători . 
Producţia anuală era de 1 50 000 kg petrol lampant şi 80 000 k �J re
ziduuri 85• 

La :H iulie 1 886 Dobrescu şi Se. Parskev a îşi  înscriu la tribunal "fa
brica de petrol " d i n  Ploieşti ( în apropiere de gara Pl oieşti-Sud) ��; în 
care i nvestesc un ca pita l r le 450 000 l e i , o b t i n i nd o producţie de 1 5  1 2:l 
tone �7 • 

fn acelaşi an ia fi inti:i tot în Ploieşt i ,  suburbia sf. Ecaterina, pe l a  
bariera R u cl u l u i ,  fabrica l u i  Aran L .  Drath, c u  un personal formal din 
doi lucrători şi un fabricant în persoana fratelui proprietarului, Moritz 
L.  Drath. Producţia fabrici i  este destul de m are, de vreme ce anual 
exporta 60-70 vagoi:lnc H�. 
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În 1888 ne reîntîlnim din nou la  Colanu l a  fabrica lui S. Bucşeneariti . 
Aceasta avea 1 tehnician şi 7 lucrători care obţineau anual aproximativ 
300 000 kg petrol lampant, 10 000 kg parafină şi 80 000 kg raziduuri 89• 

Tot în 1 888 Al. M. Ghiuţă deschide o fabrică la Măgurele-Prahova, 
cu o capacitate de producţie de 307 tone anual ,  la un capital investit 
de 1 0  000 lei uo, 

In anul următor, lţic Haiman construieşte o altă fabrică la Colanu, 
investinci un capital de 1 00 000 lei 111• Ţiţeiul şi-1 procura tot de la  Ocniţa 
şi Glodeni, ş i  obţinea o producţie anuală de 400 000 kg "o leu lampant " ,  
2 0  000 kg "oleu lubrifiant" ,  1 0  000 kg par afină şi  1 00 000 k g  reziduuri. 
Fabrica era deservită de un tehnician şi  8 lucrători 92• 

In acelaşi an, 1 889, Ion Grigorescu construia la Viforîta-Dîmboviţa, 
cunoscuta sa rafinărie, unde angaj a un fabricant, un distilator, mai 
mulţi focari şi un număr de lucrători' care varia între 30 şi 50. Ion Grigo
rescu îşi procura şi el ţiţeiul pentru prelucrare din schelele Colibaşi, 
Reşca, Glodeni şi  Buştenari. Distilarea ţiţeiului se făcea în cazane mari, 
care erau încălzite prin reziduuri injectate în cuptoare prin aparate 
speciale. La rîndul său, rafinarea derivaţilor se făcea în agitatoare spe
ciale căptuşite cu plumb, în care se introducea aer comprimat, care 
amesteca derivatele cu acidul sulfuric şi apoi cu o soluţie de sodă caus
tică spre a neutraliza vitriolul ce mai rămînea în derivate. Rafinăria 
sa producea anual 1 406 tone benzină, 3 1 29 tone gaz, 25 tone lubrifiant, 
20 tone parafină şi 2 1 74 tone reziduuri. Din această cantitate exporta 
doar benzină, aproape 99 % din toată cantitatea obţinută prin distilare 93• 

Trebuie menţionat că "Intreprinderil e  Ion Grigorescu - Tîrgovişte" 
(exploatări şi rafinărie) aj unseseră să prospere, fiind încuraj ate şi de 
către stat (Grigorescu era senator ) .  Astfel, bunăoară, în virtutea legii 
pentru "încuraj area industriei naţionale " ,  Consiliul de Miniştri ,  prin 
Jurnalul nr. 5 din 27 octombrie 1888, î i  acordă gratuit deplină proprietate 
asupra unui teren din moşia statului Aninoasa-Dimboviţa, în suprafaţă 
de 3,92 ha, şi îl scuteşte pe timp de 1 5  ani "de plata taxelor vamale pen
tru maşini, părţi de maşini şi accesoriile lor ce va importa pentru tre
buinta fabrici i "  114 • Peste alţi trei ani, Grigorescu va obţine de la stat 
şi o reducere a taxelor de transport pe CFR pentru transportul articole
lor provenite din fabrica sa sau destinate întreprinderilor sale 95• 

Fabrica sa de petrol din Viforîta, cătunul Mahalaua, ajunsese în 
1 896 o fabrică modernii, utilată cu maşini furnizate de firme străine cum 
ar fi : casa pompelor cu 4 pompe de vapori sistem Wortington, o pompă 

89 Ibidem. 
90 Mihail Pizanty, op. cit. 
91 Ibidem. 
92 Arh. St. Ploieşti, fond cit. 
113 Ibidem şi inv. 8/1905. 
94 Arh. St. Tîrgovişte, Intreprinderile petroliere Ion Grigorescu-Tîrgovişte, inv. 

1/1 888, f. 54 - comunicat de G. Mihăescu. 
Y5 Ibidem, inv. 2/1 391, I. 1 1 7 - comunicat de G. Mihdc::.cu. 
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cu aer şi rezervorul său, instala tia pentru fabri'ca de unsori, pentru 
fabricarea uleiurilor minerale, una baie pentru păcură, 29 de rezervoare, 
.ocalul parafinăriei etc. 116• 

In 1 899, Consiliul comunal acorda lui Grigorescu concesiunea sa 
de petrol din Mahalaua-Viforîta şi gara locală ca o dovadă în plus a 
dezvoltării rafinăriei sale 97• 

în 1 890, o noua fabrici.i la  Colanu, a lui G. Constantinescu, deser
vită de un tehnician şi 3 lucrători şi care obţinea anual 1 00 000 kg "oleu 
lampant" ,  10 000 kg "oleu lubrifiant" şi 40 000 kg reziduuri 98• 

în acelaşi an, Samuel Kanner construieşte la  Ploieştiori o fabridi de 
petrol, aducînd ţiţeiul de prelucrat de la  Poiana Vărbilău. Fabrica avea 
un cazan de 800 kg şi ceva nou, un sistem american de alambic încălzit 
cu păcură. Sistemul depuraţiei era şi el un sistem nou cu aer. Fabrica 
producea într-un an 86 000 kg derivate petroliere, din care 20 % ben
zi'nă, 58 % petrol lampant, 8 %  ulei de maşini şi 1 4 %  păcură, care se 
pierdea prin ardere 90• Intreaga cantitate de petrol era vîndută în ţară. 
Arhivele ploieştene mai păstrează un dosar al procesului pe care fa
bricantul de petrol Samuel Kanner l-a avut cu comerciantul şi proprie
tarul hotelului "Victoriau  din Ploieşti pentru neplata a 61 1 vedre de 
petrol 100• 

Samuel Kanner nu-şi va  înscrie însă " fabrica de petrol şi derivate " 
la tribunal decît la  1 0  iunie 1 893, cînd îşi va lua ca asociat pe Robert 
Klosterman. Cu acest prilej va preciza că sediul fabricii  este în apropie
rea barierei Bucov, pe proprietatea lui Gr. Cireşeanu, şl că a investit în 
ea un capital de 13 000 lei şi averea mobilă aflată în fabrica cedată 
de C6hler şi Gondos 101, despre care însă nu posedăm date. 

La 3 ianuarie 1 892, asociaţii A.  B. prossman şi M. Vechsller, dispu
nînd de un capital de 20 000 lei, ridică o "fabrică de petrol şi derivate" 
în Ploieşti, la bariera Cîmpinii 102. 

In acelaşi an ia fiinţă la  Mălăeşti fabrica de petrol "Frederic Bosel 
şi  fiul " ,  dar fabrica nu renteazti de vreme ce proprietarul este nevoit 
să-şi ipotecheze moşiile (Găvănelul din corn. Mălăeşti de 32 hectare, 
Vatra Mănăstirii Zamfira din corn. Măgurelele-Prahova de 1 63 hectare. 
Plopeni şi Tipăreşti) cum şi casele din Bucureşti (denumite Pasagiul 
Român).  Primele două moşii se vor vinde la cererea casei Waldberg 
pentru neachitarea a 4000 lire sterline aur, împrumutaţi pe trei ani cu o 
dobîndă de 1 0 % pe an, cum şi a soc. "Arnhemsche Petroleum Maat
schappy" din Amsterdam ( sediul secundar în Ploieşti de la  26 martie 
1 898) prin reprezentantul său Klais Ozinga, asupra căruia trecuseră 
toate drepturile şi creantele fostei firme "Ozinga et comp." , în calitate 
de creditoare. Interesant este şi faptul că la licitarea moşiilor este che-
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96 Ibidem, inv. 1 7/1 896, f. 37-40 - comunicat de G. Mihăescu. 
97 Ibidem, inv. 3/1 899 - comunicat de G. Mihăescu. 
98 Arh. St. Ploieşti, fond cit., inv. 1 / 1900. 99 Ibidem. 100 Ibidem, Trib. jud. Prahova, S. l ,  inv. 1 5/1 892. lO t  Ibidem, Trib. jud. Prahova, S. II,  inv. 1 65/1 877, f. 20. 
102 Ibidem, fila 1 3. 
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mată şi "Soc. Belgo Roumain " S.A., în calitate de cumpJ.rtoare a doua 
locuri din Mălăieşti cu actul transcris sub nr. 238 1 / 1 900 de la Frederic 
şi August Bosel 103, de la care va cumpăra şi fabri'ca pe care o va mări 
·in 1 900, angaj înd şi 4 cercetători ştiinţifici, 4 tehnicieni şi 1 20 lucrători, 
pentru a obţine o producţie de 30 000 tone anual, din care 12 000 tone 
se exportau. După 10 octombrie 1 900, în urma schimburilor intervenite 
în fabrică, producţia creşte la 1 00 000 kg pe zi. Ţiţeiul era adus de la 
Cîmpina şi Buştenari şi se distila în cazane cil indrice, încălzite cu ţiţei, 
rafinarea derivatelor efectuîndu-se cu acid sulfuric şi sodă 104• 

In 1893 se construieşte şi la Mizil, fabrica lui Alexandru C. Gheor
ghiu, cu o capacitate de 521 tone şi un capital investit de 40 000 lei 105• 
Fabrica era înzestrată cu un cazan, un distilator pentru benzină, un 
apar,at Abel-PenskY, un termornetru, un areometru, un cintar şi avea 
un personal format doar din trei lucrători 106• 

Un document din acelaşi an, afLat în fondul Intreprinderilor petro
liere Ion Grigorescu-Tîrgovişte, ne atestă existenţa numai în Dîmbo
viţa, în acelaşi an, a nu mai puţin de 1 3  fabrici de gaz, din care noi am 
detectat şi prezentat doar pe cîteva din ele. Acestea erau fabricile lui 
Ion Grigorescu, M. Dumitrescu, Hrist Wacioff, I. Ruseneanu, Isac Mar
cus, Mih. Cîmpeanu, Gh. Tătărescu, Roza Neuerman, R. Iliescu, V. Du
mitrescu, Hristodorescu, N. Galuri şi V. Pantzu 107, 

ln 1 894, din nou la Colanu, i a  fiinţă fabrica de gaz "Cîmpeanu et. 
comp. " ,  cu o producţie anuală de 1 1  368 000 kg ( 1 008 000 kg benzină, 
'l 200 000 kg petrol lampant, 200 000 kg petrol lubrifiant, 80 000 kg para
fină şi 2 880.000 kg reziduuri ) ,  din care 500 000 kg se exportau. Fabrica 
avea un sistem de alambic Popelca-Gugler, încălzit cu reziduuri, sistem 
de depuraţie Hieltuem-Henchel, şi era înzestrată cu un vîscozimetru 
:;;i un aparat Abel-Pensky. Fabrica era încadrată cu un cadru ştiinţific, 
trei tehnicieni şi 50 lucrători 1os. 

ln acelaşi an, în luna martie, Th. N. Socolescu şi Thoma H.ucăreanu 
îşi vor înscrie şi ei "exploatarea - lor - de puţuri şi fabricare de pe
trol " ,  cu sediul în Ploieşti, str. Gării, şi un capital iniţial de 50 000 lei 1011• 
Th. N. Socolescu era tatăl cunoscutului arhitect ploieştean, creatorul 
Palatului Culturii şi al Halelor Centrale din centrul oraşului Ploieşti . 
Pe Thoma Th. Rucăreanu îl vom mai întîlni' alături de D. N. Sfetescu, 
Luca Elefterescu - fost prefect de Prahova, procuror general şi exploa
tator de petrol şi alţii, la constituirea soc. "Conductul Naţional " din 
Ploieşti, şi a Soc. "Buştenari" tot din Ploieşti. La ultima, aportul său la 
funciare, în v.aJoare de 9:l 450 lei, era format din 36 hectare teren, 9 
puţuri productive şi 5 în construcţie, 5 rezervoare cu o capacitate de 
J5 vagoane, 3 locuinţe pentru puţari. 1 1  cai, 7 foaie şi ventilatoare, 1 0  

103 ld.ibem, f. 75 şi Trib. jud. Prahova, S. 1 ,  inv. 21/1901 şi 22/1901 .  
104 Ibidem, Camera de Comerţ ş i  industr. Ploieşti, inv. cit. 
106 Mihail Pizanty, op. cit. 
106 Arh. St. Ploieşti, fond. cit. 
107 Arh. St. Tîrgovişte, fond cit., inv. 6/189:1, f. 1 1 5, comunicat de G. Mihăescu. 
lOII Arh. St. Ploieşti, fond cit. şi inv. 8/1905. 
109 Ibidem, Trib. jud. Prahova, S. Il, inv. 165/1887, J .  :l5. 

5 1  

www.cimec.ro



hecne, 1 6  hîrdaie, 400 burlane de tinichea, 1 000 ţambre de lemn, 2 case, 
şi unelte diverse 110• Rucăreanu avea puţuri la Buştenari, după cum ne 
putem da seama dintr-un proces ce-l are cu Sergiu B .  Gogălniceanu, 
care-i cere despăgubiri pentru aprinderea unui puţ de păcură la 24 
august 1 901  din cauza imprudenţei puţarilor săi, de la schela situată 
în imediata apropiere. Am insist,at asupra acestui f.apt pentru că din el 
putem desprinde viaţa mizeră ş i  condiţiile neomenoase în care erau 
obligaţi să trăiască şi să muncească. Fiindcă iată ce se constată la an
cheta întreprinsă. Peste noapte plouase şi puţarii lui Rucăreanu, care 
nu aveau nici măcar un bordei, cum prevedea legea vremii, îşi udaseră 
hainele, aşa că au aprins focul să se usuce şi să se încălzească. În timpul 
acesta, puţarii vecini, vrînd să înceapă lucrul, au dat semnalul cuvenit 
şi au început evacuarea gazelor în vederea lăcăritului. Şi de aici focul 
cu pricina, care a ars două foaie mari - ventUatoare, grătarul hecnei, 
1 50 burlane mari, ţambrele puţului şi nişte frînghii 111 • 

La 24 martie 1 895 Gh. Dobrescu, Scarlat 1.  Paraschiva şi Dimitrie 
N. Sfetescu, despre care am mai vorbit, îşi înscriu "fabrica de petrol 
şi derivate " din Ploieşti, str. Gării nr. 1 6, înfiinţată în asociaţie şi cu 
un capital de 20 000 lei numerar, 55 000 lei în opt cambii şi fabrica 
cu locul şi constructiile evaluate la 1 50 000 lei 112• 

In acelaşi an, la 1 7  septembrie, a luat fiinţă societatea "Steaua Ro
mână" din Cimpina, cu scopul bine definit de a face exploatări petro
liere : săpare, extragere, prelucrarea ţiţeiului, vînzarea produselor pe
troliere şi toate operaţiunile în legătură cu această bogăţie imensă. 

Societatea a luat fiinţă din iniţiativa lui Banque de Roumanie (The 
Bank of Roumania ltd ) ,  Emil Costinescu - ministru, patron al întreprin
derilor din Sinaia, George Filipescu - mareşalul Curţii, baronului 
Wilhelm van Offenheim din Viena şi R. Reiss. 

Capitalul iniţial al acestei societăţi era de 2 000 000 lei, vărsat de 
către Banca ungară de comerţ şi industrie din Budapesta. 

In 1 896 societatea a cumpărat o parte din moşia Cîmpinii de la 
Hernea, căreia prinţul Ştirbei î i  v înduse puţin mai înainte partea pe care 
se �Jăseau sondele şi pentru care a fost nevoie sd. se rlubleze capitalul 
ini li al. 

Paralel cu extensiunea activităţii s-a simţit mereu nevoia sporirii 
capitalului .  Astfel, în 1 899, cu prilejul unei noi emisiuni, intră în com
bi naţie �i capital francez în sumă de 6 000 000 lei, vărsat prin Banca 
Rottschild. De atunci capitalul s-a mărit treptat, treptat. 

In răstimp. producţia fiind abundentă, societatea cumpără distile
ri i în Bucureşti , Monteoru şi Moineşt i ,  iar în urmă, în 1 897, societatea 
clădeşte rafinăria din Cîmpina, cea mai mare din Europa pe atunci, 
denumită "Fabrica Nouă" .  

Fabrica era încadrată c u  u n  diriginte, un conducător, u n  chimist şi 
1 00 de lucrători. Producţia ei anuală era de 95 000 tone (5 000 tone ben-
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1 1 1 Ibidem, inv. 25/1901 .  
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zi n ă  rectificată, 30 000 tone petrol lampant cal. L 30 000 tone lubrefi
ant cal. 1 şi  40 000 tone reziduuri ) ,  din care exporta 50 000 tone. Fabrica 
avea un sistem al alambicurilor, după care distilaţia era continuă, î n
călzirea făcîndu-se cu păcură, în timp ce sistemul depuraţiei deriva
telor se făcea după patentele dr. Strandig şi  era î nzestrată cu aparate 
Abel-Pensky, Stamer şi Weber 1 13• 

In anul 1 897 ia fiinţă fabrica d e  gaz a lui N. Constantinescu din 
Podenii Vechi, cu un personal de doi lucrători şi o producţie a nuală de 
6080000 kg de benzină şi petrol lampant. Fabrica nu avea decît  un cazan 
pentru distilare, un sistem d e  rafinare primitiv, u n  aparat Abel-Pensky 
şi un termometru 114• 

In 1 899 mai apar încă trei noi fabrici de gaz. Prima, a lui Zaharia 
Pantzu şi 1 .  Rusescu ,ridicată la Brăneşti-Dîmboviţa şi pentru care îşi  
procurau ţiţeiul n ecesar prelucrării din cele două puţuri din schela 
Glodeni ce le aveau în asociaţie cu M .  Bălăşescu. Fabrica era încadrată 
cu un tehnicia n ,  doi focari şi trei lucrători, avea o capacitate de prelu
crare de 250-300000 kg benzină, gaz, ulei mineral şi reziduuri, şi era 
înzestrată cu un aparat pentru determinarea inflamabilităţii pe trolului, 
un areometru pentru constatarea densităţii, un termometru centesimal 
şi a basculă 111'. 

A doua, era rafinăria Societăţii româna-olandeze .,Aurora "  S.A. 
pentru industria şi comerţul petrolului din Floreşti. Rafinăria prelu
cra anual 20 000000 kg ţiţei. avînd sistemul alambicurilor comun ,  cu 
aparate de reţinut părţile grele. Incălzirea se făcea cu aburi, prin apa
rate combinate cu aburi, iar în interior avea serpentine. Sistemul depu
raţiei se baza pe , . compresăr.i de aer " .  Ce e mai interesant e că rafină 
ria era dotată c u  un laborator complet de chimie. Personalul e r a  format 
dintr-un doctor în chimie, un inginer de mine, un contabil, doi distila
tari, trei mecanici şi 35 de lucrători 116• 

Cea de a treia este a lui Vasile Zagoriţ, şi a fost construită l a  Tătă
rani. Era deservită de director, în persoana lui Simon L. Drath - fra 
tele l u i  Aran şi Moritz, ş i  d oi lucrători. Fabrica avea u n  cazan de 600 
kg şi rezervoare în pămînt. In ce priveşte producţia anuală, aceasta era 
de 1 04 000 kg şi anume 1 9 %  b enzină, 60 % petrol lampant ,  1 3 %  lubre
fiant şi 1 3 %  păcură, ce o pierdea prin ardere 117• 

Pînă în 1 900 mai funcţionează în Ploieşti două fabrici de gaz : una 
în cartierul Mimiu, a inginerului 1 .  Munteanu 1 18, despre care însă nu am 
rmtut afla nimic mai mult, şi alta a lui  loniţă Stamatiu, care se judeca 
în 1 901  cu I. Grigorescu pentru plata transportului de ţiţei trimis la fa
brica lui Stamatiu din Ploieşti 1 19 •  

1 13 Ibidem, Camc>rn de comert şi  industrie Ploieşti, inv. 1 / 1900. 
1 1 4 Ibidem. 
1 1 5 Ibidem. 1 1 6  Ibidem. 1 17 Ibidem. J tR  Ibidem. 
1 1 !1 Ibidem, Trib. jud. Prilhova, S. I ,  inv.  1 6/190 1 .  
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In 1900 se mai ivesc două fabrici : un,- la Măgurele şi alta la 
Păcureţi. 

Cea din Măgurele, denumită "Speranţa" ,  luase fiinţă la 19 august, 
cu un personal format din trei lucrători.  A vea 2 cazane, un aparat Abel
Pensky, un centesimal, un areometru şi un cîntar, dar lucra după sis
teme primitive, avînd o producţie anuală de 98 600 kg 1 20• 

Secunda era proprietatea lui J. Dumitrescu şi era încadrată doar cu 
doi lucrători, avînd şi o producţie scăzută la numai 1 0  000 kg. Avea un 
singur cazan şi lucra de asemenea după sisteme primitive. Era totuşi 
î nzestrată cu aparat Abel-Pensky. un areometru şi un cîntar 1 2 1 • 

Cu această ultimă fabrică , investigaţiile noastre în domeniul prelu
crării petrolului în ţara noastră se opresc. Preluc�·area la începutul seco
lului nostru ridicînd noi probleme, ar forma eventual problematica unui 
viitor articol. 

După această dată capitalul străin începe să pătrundă din ce în ce 
mai masiv în industria petrolieră, iar concurenţa sa să înăbuşe micile 
întreprinderi ale capital i ştilor autohtoni. Dezvoltarea rapidă a capita
lului străin subminează industria naţională şi aduce cu sine metode tot 
mai sălbatice în vederea exploatării oamenilor muncii şi tot mai puţin 
raţionale în exploatarea subsolului românesc. Micile întreprinderi bat 
pasul pe loc sau dispar fără a lăsa urme. Lichidări spectaculoase, fali
mente dezastruoase, fac loc unui început de concentrare a producţiei, 
apariţi e i  monopolurilor capitaliste în industria petrolieră. In ce priveşte 
rolul capitalului străin, e destul dacă ne amintim de aceste însemnări 
contemporane ale economistului român Petre S. Aurelian : "Triste şi 
dureroase experienţe ne-au arătat nouă ca şi la alte naţiuni, cît ele amar 
costă adesea pe o ţară ajutorarea capitalurilor străine" 122• 

120 Ibidem., Camera de ce IL'ert şi industrie Ploieşti, inv. cit. 
121 Ibidem. 
122 Texte din /iteratwa cc<Jnomică în România - Secolul XIX, v oi .  1 ,  Ed. Acad. 

R.P.R. , 1960, p. 345. 
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MOMENTE DIN LUPT A PLOIEŞTENILOR PENTRU CUCERIREA 

PUTERII îN STAT, PENTRU DEMOCRATIZAREA ŢĂRII, 

IN PERIOADA 23 AUGUST 1 944 - 30 DECEMBRIE 1 947 
MIHAI RACHIERU 

Principalele sarcini politice şi economice care stăteau în faţa popo
rului român condus de P.C.R. imediat după 23 august 1 944, pe plan intern 
erau : eliminarea elementelor reacţionare din aparatul de stat şi promo
varea de către mase a unor elemente democratice, legate de popor, ins
taurarea unui guvern de largă concentrare democratică, înfăptuirea re
formei agrare, constituirea parlamentului ţării, reorganizarea aparatu 
lui economic, schimbarea orientării şi rolul său în sistemul organelor 
statului ,  îngrădi rea treptată a monarhiei ş i  înlăturarea ei de pe arena 
politică. 

La data de 23 august 1 944, municipiul Ploieşti prezenta o situaţie 
foarte proastă. "Comerţul şi industria erau inexistente şi 1n imposibili
tate de a -şi îndeplini funcţiunea lor, aprovizionarea populaţiei rămasă 
în Ploieşti nu .se putea face, producţia era moartd, 1ntreprinderile indus
triale şi comerciale 1n majoritate distruse, cîteva aflate în activitate 
au fost devastate complet de armatele germane sau aliate. 

V ehiculele auto, căruţe, trăsuri au fost rechizitionate cu forme sau 
fără forme iar altele au fost furate. Producătorii de la sate nu veneau spre 
oraş din cauza nesiguranţei transporturilor. Paza, siguranţa şi ordinea 
erau insuficiente" 1• 

Problema cea mai importantă era aceea a restabilirii liniştei şi si
guranţei publice, pentru asigurarea vieţii, circulaţiei şi  bunurilor 
populaţiei 2 • 

In aceste momente grele, primăria municipiului Ploieşti propune, 
Ia 1 5  septembrie 1 944, deci la 2-3 săptămîni de la eliberarea ţării : 

- intrarea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă, gaze şi 
energie electrică necesare funcţionării unor industrii şi pentru repara
ţ i ile imobilelor şi industriei ; 

- asigurarea pazei întreprinderilor, avutului şi transporturi lor ; 

t Arh. Stat. Ploieşti,  fond Prefectura jud.  Prahova, etos. 1 92/945, f. 1 6. 
2 Ibidem, fila 42. 

55 

www.cimec.ro



- concursul armate!, care să organizeze patrulări dese în tot 
oraşul ; 

- asigurarea transportului pe şoşele, cu armată ; 
- restituirea de către populaţie a bunurilor care nu-i aparţinea ; 

gărzi militare sau civile la sate, care să dea siguranţă sătenilor 
asupra produselor ; 

- interzicerea rechizi�ionărilor ftiră forme ; 
- organizarea mij loacelor de transport prin rechiziţionarea cu 

plată şi formarea coloanelor de căruţe pentru transportul utilajului în
treprinderilor care au fost evacuate din Ploieşti d in cauza bombarda
mentului ; 

- transportul locuitorilor evacuaţi, transportul de mărfuri ; 
- înlesniri speciale pentru Ploieşti pe C.F.R., deoarece a fost dis-

trus şi altele a. 
Propunerile primăriei Ploieşti găsesc un larg ecou în rîndul mase

lor "convinse că Germania va pierde cu siguranţă actualul război " . 
I .a situaţia economică foarte grea, la menţinerea stării de spirit 

îngrijorătoare, se adaogă şi , ,repetatele remanieri ce au avut loc în 
guvern în cursul lunei octombrie 1 944 " 4 •  

Pe plan central, acţiunea de democratizare a maselor şi a apara
tului de stat s-a intensifica!. 

Pentru muncitorii ploieşteni, luna septembrie 1 944 a fost, după cum 
raporta prefectul judeţului. Ministerului Afacerilor Interne "o lună de 
prefaceri şi organizări profesionale, de organizare şi înscriere în sin
dicate " 5• 

Lupta pentru refacerea economică a ţării, pentru democratizarea 
aparatului de stat se intensifică. , 

După ce î n  octombrie au avut loc cîteva demonstraţii ale munci
torilor nemulţumiţi de salarizare şi lipsa de alimente pe piaţă, în  luna 
următoare se constată "o atmosferă liniştită şi satisfăcătoare , deoarece 
au obţinut avantagii materiale  care, deocamdată, le asigură traiul în  
condiţii bune" 6• 

La marile întreprinderi industriale şi petrolifere s-au organizat 
comitete de fabrică care se îngrijesc pentru soluţionarea trebuinţelor 
familiare şi profesionale ale muncitorilor. 

Se observă de asemenea că muncitorii depun mai multă dragoste 
pentru intensificarea muncii şi a producţiei necesară războiului. 

Un lucru foarte important pentru aceste momente grele este faptul 
că "majoritatea muncitorimii este încadrată în cele două formaţiuni de 
conducere ce compun F.N.D., respectiv P.C. şi Partidul Socialist " i, 

Vechile instituţi i : prefectura, pretura şi primăria au căpătat sar
cini noi. jucînd un rol d in ce în ce mai important în înfăptuirea trans
formărilor revoluţionarP. 
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4 Ibidem, fila 1 38. 
5 Ibidem, filele 2 1-28. 
6 Ibidem, fila 139. 
7 Ibidem, f i la  1 39. 
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La 28 noiembrie 1 944 au avut loc puternice manifestaţii cu rezul
tat efectiv, înlocuirea prefectului şi primarului din localitate 8 •  

Luarea cu asalt a prefecturilor, primăriilor şi întreprinderilor a dus 
la schimbarea orientării generale, la crearea unui climat nou în viaţa 
politică, economică şi administrativă a ţării. 

Informind conducerea Ministerului Afacerilor Interne despre eveni
mentele din 28 noiembrie 1 944, Chestura Poliţiei Ploieşti precizează că 
"evenimentul este comentat în  raport cu vederile politice ale diverselor 
cercuri " .  

I n  general "populaţia este calmă ş i  liniştită, aşteaptă cu încredere 
terminarea războiului şi instaurarea unui regim de linişte şi ordine care 
să asigure prosperitatea poporului "  !l. 

In întreprinderi, muncitorii preiau conducerea. La Astra Română 
Ploieşti, muncitorii intrînd în dezacord cu direcţiunea pe chestia sala
riilor, în ziua de 30 octombrie 1 944 au pus condiţii ca în  termen de 24 
ore să li se rezolve memoriul depus cu 5 săptămîni în urmă. 

A doua zi după expirarea termenului acordat, directorul şi o parte 
d i n  func�ionari au fost aduşi de muncitori la Chestură şi apoi schimbaţi. 

Anul 1 945 marchează începutul unor acţiuni mult mai hotărîte pen
tru democratizarea aparatului de stat local şi central. 

La 20 februarie 1 945, în Piaţa Unirii are loc o mare manifestare mun
d torească. 

Incă ele pe la orele 1 4  au început să sosească masive coloane de 
munci tori de la rafinăriile şi fabricile din jurul oraşului. 

In faţa unei imense mulţimi de oameni, scria ziarul "Presa u din 2 1  
februarie 1 945, seria cuvîntărilor a fost deschisă d e  ţăranul Luncaşu din 
partea Frontului Plugarilor, care cerea o cît mai grabnică împroprietă
rire a ţăranilor. 

Reţinem faptul că la o întrunire muncitorească, prima chestiune 
luată în discuţie a fost problema ţărănească. 

Este doar un exemplu de închegare a alianţei clasei muncitoare cu 
ţărănimea săracă. S-au expus apoi măsurile preconizate pentru aprovi
zionarea populaţiei, pentru înlăturarea elementelor reacţionare. 

Manifestaţia organizată de Frontul Naţional Democrat a produs, 
după cum remarcă documentele vremii, o excelentă impresie în rîn
durile întregii populaţii din oraşul Ploieşti. 

Numărul impresionant de participanţi atestă dorinţa ploieştenilor 
de reorganizare a ţării pe baze noi ,  pe de o parte, iar pe de altă parte 
că oraşul a rămas "aceeaşi citadelă proletaro-democratică din trecut, 
cînd mişcarea socialistă şi sindicală a cunoscut cele mai frumoase des
făşurări de forţe" . 

Instaurarea la 6 martie 1 945 a guvernului de largă concentrare 
democratică în frunte cu dr. Petru Groza, precedată de numeroase mi
tinguri muncitoreşti şi urm ată de legiferarea reformei agrare la 22 mar
tie 1 945, deschide d ru m  larg ac�iuni lor organizate de masele populare. 

H Ibidem, fila 1 40. 
9 Ibidem, 
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Neorînduielile existente pînă acum, determinate ele situaţia social
economică şi politică a ţării, au fost complet înlăturate. 

La 1 9  aprilie 1 945 a avut loc prima manifestaţie publică a Partidu
lui Comunist după instaurarea guvernului dr. Petru Groza, în sala Scala 
din Ploieşti. O sală tixită pînă la ultimul loc a aplaudat frenetic pe vor
bitorii aflaţi pe scena împodobită cu lozincile "Trăiască guvernul de 
largă concentrare democratică în frunte cu dr. Petru Groza, Trăiască 
conducătorii P.C.R. " .  

S-a subliniat încă d e  atunci faptul c ă  masele muncitoare au răstur
nat planurile criminale ale reactiunii. Muncitorimea s-a strădui t la re. 
facerea rafinăriilor ş i areuşit - "astăzi producţia merge cerscînd "  10• 

Mundtonii din Ploieşti au pornit la ţară să repare uneJ,tele ţărani
lor, ca ei să poată lucra pămîntul cu care au fost împroprităriţi. 

Prin luptă intensă pentru redresarea economiei, pentru cucerirea 
ruterii, masele populare, sub conducerea Pa'rtLdu1ui Comunist şi a Parti
dului Social-Democr-at ,care s-au detaşat de celelalte par,tide politice, 
au reuşit, intr..,un timp scurt, să schimbe raportul de forţe în Ploieşti. 
Rolul principal în toate acţiunile îl avet� acum clasa muncitoare. Şi la 
Ploieşti, primul 1 Mai liber este sărbătorit sub semnul unităţiii clasei 
muncitoare. 

Frontul Unic Muncitoaresc - elementul de bază al actului de la 23 
August 1944 - şi guvernul rle concentrare democratică instaurat la 6 
martie 1 945, contribuiau prin lupta lor la democratizarea tării. 

Acţiunile desfăşurate în Ploieşti în prima parte a anului 1 945 per
miteau Prefecturii jud.  Prahova să raporteze Ministerului Afacerilor 
Interne, în septembrie 1 945, că "întreprinderile industriale din judeţ, în 
special cele de la Ploieşti care, în majoritate au fost distruse de bom
bardament, au fost refăcute şi puse în stare de funcţiune" 1 1 • 

In actombrie acelaşi an, marile întreprinderi de pe teritoriul plăsii 
Ploieşti "activează pentru mărirea producţiei" 12, "moralul lucrătorilor 
din întreprinderi fiind ridicat " 13, 

Perioada aceasta este foarte grea în istoria poporului român. Para
lel însă cu lupta maselor populare pentru cucerirea puterii în stat, cu 
lupta Frontului Unic Muncitoresc şi a Blocului Partidelor Democratice, 
de democratizare a ţării, duşmanii poporului luptau şi ei. 

Aceştia continuau să răspîndească zvonuri duşmănoase. Un pro
cedeu folosit la Ploieşti era .,afişarea unor anunţuri de v înzare a imo
bilelor. In momentuL în care vecinii cereau relaţii asupra motivelor 
vînzării proprietarii invocau că "situaţia internaţională este încordată 
şi că în curînd vom avea un nou război"  1 4 . 

De asemenea zvoneau că de la 1 aprilie 1 946 se vor aplica impozite 
foarte mari, lucru care, după cum bine se ştie, nu s-a în tîmplat. 
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10 Arh. Stat. Pl., Presa, 20 aprilie 1 945. 
11 Arh. Stat. j ud. Prahova, Prefectura jud. Pr . . dos, 1 92'fl45, r. 1 !1-1. 
12 Ibidem, fila 1 82. 
13  Ibidem. 
1 4 Arh. St. Pl., ziarul Presa din 23 milrl ic  1 964. 
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Intregu l an 1 946 este caracterizat prin lupta pentru cîştigarea băUi
Hei alegerilor parlamentare. 

Hotărîrea Congresului Partidului Social-Democrat de a merge în 
alegeri pe liste comune cu toate organizaţiile democratice a avut un 
larg ecou în lumea ploieşteană. 

In moţiunea votată în şedinţa comitetelor Frontului Unic Munci
toresc din jud. Prahova din 1 6  martie 1 946 - după ce se sublinia "lovi
tur de moarte dată reacţiunW prin această hotărîre, se adaugă "ne luăm 
angajamentul ca strînşi uniţi să desăvîrşim acţiunea Frontului Unic 
Muncitoresc în toate întreprinderile şi comunele din întreg judeţul, 
pentru asigurarea victoriei depline în alegeri, stîrpind astfel pentru tot
deauna uneltirile duşmanilor ţării noastre " 1 0, 

Ataşamentul faţă de lupta hotărîtă a Frontului Unic Muncitoresc 
şi a Blocului Partidelor Democratice pentru redresarea economică a ţării ,  
pentru înlăturarea reactiunii şi democratizare, a fost exprimat de către 
locuitorii oraşului şi la Conferinţa pe ţară a Uniunii Sindicatelor din 
petrol şi gaz metan, ţinută la Ploieşti între 1 3-1 4 aprilie 1 946. 

"Muncitorimea ploieşteană, prin reprezentanţii Frontului Unic 
Muncitoresc, asigură conferinţa că-şi va aduce o contribuţie deosebită 
la redresarea industriei petrolifere, atît de  importantă pentru economia 
noastră naţională " 1 s. 

In timpul campaniei electorale pentru alegerile de la 1 9  noiembrie 
1 946, are loc la 27 octombrie mitingul organizat de F.D.F.R. jud. 
Prahova. 

Cu acest prilej s-a subliniat că "regimul democratic instaurat la 
6 martie 1 945 a dat libertate şi drepturi tuturor femeilor " .  

"Fiind convinse c ă  numai u n  regim democratic va asigura pacea, 
libertatea şi progresul poporului român, ne luăm angajamentul - se 
arată în  moţiunea votată - să luptăm pentru reconstrucţia ţării, pentru 
înlăturarea speculei şi sabotajului, şi pentru ajutorarea regiunilor bîn 
tuite de secetă. Vom lupta pentru victoria Blocului Partidelor Democra
tice în alegerile parlamentare şi vom da ţării un parlament compus din 
reprezentanţii fireşti a i  poporului " 1 7. 

Democratizarea maselor se desfăşoară prin acţiuni susţinute, organi
zate de sinrl icate, A.P., U.F.M., U.F.A.R. Documentele atestă că P.C.R. 
deţinea iniţiati v a  în această acţiune. O măsură importantă în  desfăşu
rarea procesului  democratizării aparatului de stat a constituit-o înfiin
ţarea oficiilor economice judeţene şi municipale, precum şi a unor ins
pectorate, create în vederea întăririi controlului ş i  dirijării econ omiei 
de către stat 18•  

La Arh. St. Ploieşti, ziarul Presa, 1 8  martie 1 946. 
1 6 Ibidem, din 24 aprilie 1 946. 
1 7 I bid<>m, nr .  l:l6/31 octombrie 1 946. lA Arh. St. Pl. ,  Monit. Of. nr. 40/ 1 7  febr. 1 946 - legea. 
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Pe plan local, raporta primăria-prefecturii, "tineretul muncitor duce 
cu mare vigoare acţiunea de democratizare a maselor" 19• 

In iunie 1 947, starea de spirit în municipiul Ploieşti "era liniştită " .  
"Toate comentariile sînt favorabile chiar ş i  în  unele cercuri reacţio
nare 20• iar raporturile de colaborare între organizaţiile politice şi auto
rităţile locale sînt foarte bune" . 

La Ploieşti, ca şi în Capitală şi alte localităţi din ţară, lupta pentru 
revendicări economice, pentru cucerirea puterii î n  stat, desfăşurată pe 
plan local în perioada 23 august 1 944 - 30 decembrie 1 947 s-a înca 
drat în lupta generală a clasei muncitoare şi ţărănimii muncitoare, a 
întregului popor din această perioadă grea pentru ţara noastră. 

Ar fi nedrept să credem sau să spunem că a fost o perioadă uşoară, 
că lupta s-a desfăşurat fără sacrificii, dar dreptatea a învins şi de data 
aceasta, ca de atîtea ori în istorie. 
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Il 

ASPECTE PLOIEŞTENE DIN LUPTA PENTRU RIDICAREA 

NIVELULUI DE TRAI AL MASELOR IN PRIMII ANI 

AI REVOLUŢIEI SOCIALISTE 

PAUL D. POPESCU 

Perioada revoluţionară care a început în ţara noastră în august 
1 944, perioada desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice, perioada 
revoluţiei populare, a fost o epocă grea, din punct de vedere material, 
pentru masele largi. Urmările războiului şi ale j afului hitlerist, seceta, 
acţiunile negative ale elementelor capitaliste,  au făcut ca nivelul de trai 
să fie ex trem de scăzut. 

În aceste condiţii, una  din sarcinile revoluţiei conduse de P.C.R. era 
aceea a refacerii economiei, a lichidării dezorganizării şi speculei, a nor
malizării transporturilor şi vieţii comerciale şi, prin toate acestea, a îm
bunătăţirii situaţiei maselor. 

In această vastă acţiune, eforturile Partidului s-au întîlnit nu numai 
cu lupta clasei muncitoare, dar şi cu a celor mai variate pături sociale, 
ţărani, intelectuali. funcţionari, meseriaşi etc. Acestea au înţeles curînd 
c ă  numai politica fermă a comuniştilor poate asigura victoria în com
ba terea mizeriei ,  i n flaţiei, speculei. Sute de mii de oameni s-au strîns în 
jurul Partidului. sprij inind lozincile acestuia, partide de diferite nuanţe 
au acceptat colaborarea în cadrul diferitelor blocuri politice, pe baza 
u nor platforme elaborate de P.C.R. şi în care aceste J)robleme ocupau un 
loc important. . 

În Ploieşti, problema nivelului de trai a majorităţii populaţiei s-a 
pus cu o deosebită acuitate. 

Oraşul suferise mult de pe urma bombardamentelor aeriene care 
afectaseră nu numai întreprinderile industriale, dar distruseseră şi o bună 
parte a fondului de locuinţe. 

Numărul sinistratilor era destul de mare. In anii de după 23 august 
1 944 s-au înscris la comisia 1 de sinistrati 741 1 persoane, iar la comisia 
a 11-a, 4324 persoane, deci în total 1 1  735 1• 

L Arhivelt' Statului Ploieşti, fond Tribunalul j ud. Prahova, Comisia 1 şi a Il-a de 
5inistra ţi, regbtru inventar 1 şi 2/1 944 şi 2/1 946. 
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Desigur că din acest număr trebuie să scădem cîteva sute de sinis
trati din restul j udeţului ( în special din Cîmpina) şi cîteva zeci de între
prinderi şi societăţi anonime. Trebuie însă să adăugăm o serie de sinis
trati care nu şi-au alcătuit plîngeri şi dosare, fie pentru că nu credeau 
în eficacitatea unui ajutor, fie pentru că n-au ştiut unde şi cum trebuie 
să umble. 

Este de presupus astfel că existau 1 2-1 5 mii de sinistrati, ceea ce 
înseamnă cîteva zeci de mii de locuitori cu adăposturi necorespunză
toare. 

Un mare număr de cetăţeni îşi consumau astfel o bună parte din mo
destele lor venituri încercînd să-şi repare casele avariate sau să-şi im
provizeze adăposturi pe ruinele celor distruse. Alţii erau nevoiti să se 
înghesuie în case cu chirie şi să se lase exploataţi de proprietari care, 
profitînd de cererea ue spaţiu locuibil, sporeau de la lună la lună chiri
ile. 

Şi mai gravă era situaţia alimentară. Ca urmare a războiului, a pre
zenţei în zona petrolieră, înainte de 23 August, a unui mare număr de 
trupe hitleriste, a luptelor din timpul insurecţiei, a staţionării în lunile 
următoare a unor unităţi militare româneşti şi sovietice, lipsurile din 
anii 1 940-1 944 au continuat şi după eliberare. 

In plus, nu s-a putut asigura nici o însămînţare corespunzătoare 
în zona din jurul oraşului, în toamna lui 1944. Dintr-un raport al prefec
turii către inspectoratul general administrativ al Reg. 1 Bucureşti, din 
4 noiembrie, aflăm că, din cauza vremii nefavorabile, a rechiziţiilor, a 
trecerii continuie a trupelor, muncile agricole s -au executat în  jud. 
Prahova astfel : - culesul porumbului 98 % ,  dezmiriştiri 30 % ,  însă
minţări de grîu 23 % (75 1 6  ha din 32 500),  de orz 82 % ( 820 ha din 1000) ,  
d e  secară 46 % (678 h a  din 1 500) 2 • 

Lipsurile s-au accentuat, căpătînd proportii catrastofale. în urma 
celor două veri de secetă. Fără ca Prahova să fie dintre judeţele cele 
mai lovite, efectele secetei au fost şi aici considerabile. Ele au fost 
adîncite pe de o parte de apropierea Capitalei spre care, sub o formă 
sau alta, se scurgeau multe produse agro-alimentare, iar pe de altă 
parte de prezenţa aici a unor oameni d in regiunile înfometate sau a unor 
refugiaţi din părţile răsăritene ale ţării (pînă la o vreme şi din Ardealul 
de nord) care sporeau numărul celor ce trebuiau să se hrănească. 

Un rol deosebit în agravarea situaţiei îl  avea specula. Negustorii ,  
atît cei de îmbracăminte, încălţăminte, cît mai ales cei de produse ali
mentare, măcelarii, zarzavagi i ,  vindeau produsele pe sub mînă, a lături 
de o serie de precupeţi de ocazie, sporind preţurile d e  la z i  la zi . 

Aceasta tendinţă spre speculă era facil i totă de asemenea d e  apro 

pierea Capitalei, cît şi de existenţa în oraş a unei pătur i ,  relativ nume
roase, de oameni bogaţi ( foşti moşieri , petrolişti, industriaşi, proprie
tari de vii, mari negustori şi afacerişti ) ,  care aveau venituri enorme şi 
erau dispuşi să plătească oricît pentru a-şi satisface nu numai nevoile, 
dar şi capriciile. 

2 Arh. Statului Pl., fond Prr>fectura Prahova, dosar 1 92/1 Cl-15, li!d o9-- IO I .  

62 
www.cimec.ro



Specula a fost practicată nu numai de către negustori, dar chiar de 
către unii funcţionari, însărcinaţi tocmai cu aprovizionarea cetăţenilor. 

Chiar în economate au reuşit să pătrundă unele elemente afaceriste 
care căutau să profite de pe urma acestor institutii. a căror menire era 
tocmai îmbunătăţirea situaţiei maselor largi de salariaţi . 

Aşa, de pildă, la economatul societăţii .. Unirea " ,  după cum declara 
muncitorul Farcaş Ioan, pentru stofele cumpărate cu 9000 de lei me
trul, se cereau preţuri de speculă de 18  000 lei metrul 3• 

Pentru acest economat, Victor Traian a colectat, cu autorizaţia pri
măriei oraşului Călăraşi. 800 kg ulei comestibil. Uleiul a fost adus la 
Ploieşti, dar n-a fost pus în vînzare şi acelaşi Victor Traian l-a dus 
cîteva zile mai t îrziu la Bucureşti, unde a fost vîndut clandestin, fără 
cartelă , schimbîndu-i-se astfel destinaţia 4• 

Deosebit de puternic s-au resimtit în Ploieşti şi efectele inflaţiei. 
Intr-un oraş cu societăţi petroliere, într-un oraş în care se făceau afa
ceri de mare anvergură, în care milioanele circulau cu uşurinţă, degrin
golada preţurilor a început mai devreme şi a avut un ritm mai rapid 
decît în alte părţi ale ţării. 

Foarte dureros au resimtit inflaţia masele de salariaţi. Fie că era 
vorba de muncitorii şi funcţionarii statului sau de cei ai unor firme par
ticulare, lefurile creşteau mult mai încet decît preţurile, astfel încît pute
rea de cumpărare scădea vertiginos. 

Lucrul era cu atît mai greu de suportat, cu cît cei bogaţi ( mai vechi 
sau mai proaspăt îmbogăţiţi ) ,  afişau cu obrăznicie un lux strigător. Un 
exemplu îl constituia, de pildă, tînărul negustor C. Duiculescu care, 
îmbogăţi t în numai cîţiva ani, şi-a deschis un mare magazin în centrul 
oraşului, a devenit proprietarul unei fabrici de tăbăcărie, şi-a cumpărat 
b elegantă l imuzină, o vilă în Ploieşti, pe str .  Mihail Eminescu, lîngă 
Bulevard, şi o alta la Breaza 5•  

O caracterizare generală a situaţiei maselor ploieştene la începu
turile acestei perioade o găsim într-un raport al chesturii poliţiei Plo
ieşti către Prefectura Prahova. Este vorba de o . .  Sinteză informativă 
asupra stării de spirit a populaţiei de pe teritoriul urban al judeţului 
Prahova in intervalul 1-27 noiembrie 1944 " .  

Pri n tre altele, se spune : . .  Deşi î n  aparenţă calmă, s e  observă la 
populaţ ia de pe teri toriul urban al judeţului Prahova o stare de spirit de 
îngrijorare �i nervozitate în creştere. 

Crtu:t.a acc�Lei s ldri  constCI î n  situaţia economică a ţării .  
Unele alimente continuă să l ipsească : grăsimile, zarzavaturile, mă

laiul. Se găsesc cu greu. neoficial, la preţuri mari. 
Zahăr nu s-a dat populaţiei de luni de zile. 

3 Arhivele Statului Ploieşti, fond Tribunalul Prahov a, Instanta de sabotaj, inv. 41 1  !146, fila 7. 
4 Idern, fi la 3. 
a "Opini<.1 li l.ll'r il " ,  l ,  ( HJ44), nr. 1 (noiembrie),  p. l :l. 
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Lemnele lipsesc de asemenea şi se pare că nu s-a luat nici o măsură 
pentru aprovizionarea populaţiei : se pretinde că marile întreprinderi 
forestiere sabotează intenţionat aprovizionarea în scop reacţionar. 

Pentru pîine s-a găsit soluţia desfiinţării cozilor de la brutări i ,  
însă raţia este cu totul insuficientă . . .  

Salariile nu au decît o mică putere de cumpărare ; abia de mîncare 
şi aceea modest. Imbrăcămintea şi obiectele manufacturate sînt accesi
bile oricui, numai salariaţilor nu. 

Cu toată stăruinţa celor în  drept, nu s-a putut rezolva nimic în pri
vinţa bursei negre, care lucrează în stil mare, în special în domeniul 
alimentar : laptele 90 lei, oul 450, porcii vii 6000 lei, kg untdelemn 
lei 8000, untul lei 16 000 etc. 

Economatele funcţionează de formă. 
Oraşul fiind după bombardament, populaţia nu va putea să refacă 

locuinţele în cartierele mărginaşe, cu populaţie săracă, din cauza creş
terii excesive a preţurilor materialelor de construcţie şi criza de locuinţe 
nu va putea fi rezolvată u 6. 

'� * 

In aceste condiţii, masele ploieştene au fost silite să se mobilizeze 
pentru a nu fi strivite, pentru a putea exista. 

Şi în Ploieşti, ca şi în restul ţării, oameni de diferite categorii, cu 
diferite concepţii ,  antrenaţi în această luptă, au trebuit să se apropie 
de P.C.R. - întrucît era forţa politică cea mai fermă şi consecventă -, 
să-i urmeze indicaţiile şi sugestiile, care coincideau cu linia apărării 
intereselor lor din acel moment. 

Sinistratii, pentru a obţine ajutoarele strict trebuincioase (să pri
mească cîte 6000 de lei de fiecare membru al familiei sinistrate, imediat 
după ce se produsese bombardarea locuinţei respective, dar banii se 
cheltuiseră în evacuare sau pentru procurarea unor lucruri absolut nece
sare de îmbrăcăminte sau gospodărie) , pentru improvizarea unor adă
posturi s-au organizat în "Liga sinistratilor prahoveni " .  ln decembrie 
1 944, într-o mare adunare ţinută în sala cercului subofi terilor, a fost ales 
comitetul ligii format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secre
tar, un casier şi nouă membri, reprezentînd fiecare cîte un cartier 7• 

Curînd după înfiinţarea ligii , s-a întocmit un amplu memoriu a cărui 
idee de bază era aceea că sinistratii trebuie despăgubiţi de municipiu 
şi de societăţile petroliere, d in  cauza cărora a fost hombardat oraşul .  
Se arată în el ,  printre altele : 

"Sinistra tii nu doresc să-şi refacă locuinţele prin împrumuturi .  
Sinistratii nu vor să devină debitori pe viaţă la bănci şi expuşi a li se 
vinde la un moment dat şi casa şi locul, rămînînd astfel pe drumuri şi 
fără casă şi fără loc . . .  " 8 •  

B Arhivele Statului Ploieşti, fond Prefectura Prahova, inventar 192/1945, fila 
218-222. 
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Un prim rezultat al activităţi i sini str atilor l -a  constituit Jurnal ul 
Consi liu lui d e  Min iştri nr. 260, publicat în Monitorul oficial  din 28 fe
bruarie 1 945, prin care se constituia pe l îngd. chestura muni cipiului 
Ploieşti o comisie de încart iruire ş i  rechizHii de locuinte formată din
t r - un j ud ecator de tr i bunal , u n  ofi ţer de pol i ţ i e ş i  un delegat al Ligii 
�i n is traţilor . Nici  u n fel de rcch iziţii şi  i ncar tiruiri nu mai puteau fi 
[Cicute fără aprobarea acestei comisii c a re a v ea d reptu l să vizeze �i 
con tractele de în chiriere dej a încheiate !1 • 

Fără să poată rezolva problema loc u i n ţelor, aceastd comtste ş i-o 
adus un impor tan t aport la găzduirea u n o r  s i n i s traţi şi  l a  moderoreo 
creşterii unor chirii .  

Lupta sinistratilor a continuat  şi dup<i li martie 1 945, in concor
danţă de astă dată cu punctul de vedere al guvernului. 

In ul tima duminică a lunii septembrie 1 945, Liga sinistratilor a con
v ocat o mare adunare pe stadionul municipal din Ploieşti. Aceasta s -a  
ţinut c u  participarea a mi i  de  sinis trati din oraş şi a unor delegaţi di n  
j udeţ . 

Aici s-a revenit asupra tezei că o parte din vină pentru distrugeri o 
poartă societăţile petroliere, pentru protej area cărora oraşul a fost aco
p erit  de h itlerişti cu ceaţă artificială. S-a cerut cu energie ca sinistrati i 
sd. fie despăgubiţi,  punîndu-se o taxă de 5 % pe toate produsele petro
liere. 

La sfîrşitul adunării, s-a votat o moţiune care a fost trimisă primul ui 
ministru şi ministrului refacerii naţionale. După aceasta, sinistratii s-au 
i n colon at în ord ine  şi au mers la primărie şi la prefecturii , unde dele
ualii au cerut autorităţilor locale sprijinu l , sprij i n  care le-a fost pro
m i s  1 0 • 

Duminică 1 0  martie 1 946, a a vut loc o nouă adunare în sala mare 
de gimnastică a stadionului municipal. Pe l îngă un m a re număr de sinis
trati ploieşteni, de reprezentanţi  ai  ligii din Bu cureşti şi C împin a,  a 
participat şi primaru l oraşului, care a făgăduit tot sprij inul conducerii 
locale. 

Sinistratii ploieşteni şi-au form ulat şi  cristalizat acum revendică
rile, şi-au spus punctul de vedere în legătură cu proiectu l d e lege pen
tru despăgubirea s i 1 1 istraţilor, care se afla pe atunci în lucru. Preşedin
tel e lig i i a î ndemnat pe participanti să a ibă încredere în guvern 1 1 •  

Aceste acţiuni ,  ca  şi  numeroase altele, nu au putut avea toate conse
cinţele pc care s in i s trati i le scontau . Societăţi le petroliere s-au împotri 
v i t  din r<isputeri pl i:i ţ i i  oricărei contribuţii mai substanţiale şi , în această 
perioadă , nu pu teau 1 i  constrînse, iar bugetul pr imăriei crd �i a şa gre
' at de sarcini grele. 

Cu toate acestea, la  cererea l igii , s-au dat unele ajutoare celor mat 
strîmtoraţi sinistrati , ajutoare care numai în mică măsură au putut fi 

!1 Idcm, p. 4. 
10 PrC'sa, Il ( 1 945), nr. 53 (30 oct.), p. 1 .  1 1  Presa, I l  ( 1 !J46), n r. 08 ( 1 0  apri l ie) ,  p .  l .  
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utilizate pentru construcţii ,  întrucît preţul materialelor şi manoperei 
creştea vertiginos, înainte ca banii să fi putut fi utilizaţi, dar au fost 
folosite pentru a face faţă nevoilor zilnice, mereu mai greu de satisfăcut. 

Sinistratii au trebuit să renunţe la punctul lor de vedere iniţial şi 
să recurgă la imprumuturi. 

A fost însd organizată o institu�ie de credit specială care dtidea im
prumuturi, pe baza recomandării ligii sinistratilor, cu o dobîndă rezo
nabilă . Tot liga intervenea pe l îngă Oficiul economic pentru procura
rea de materiale, care se găseau extrem de greu, la preţuri oficiale. 

în aceste condiţii, o serie de locuinţe, mai grav sau mai uşor ava
riate, au putut fi totuşi reparate, spaţiul locuibil crescînd considerabil  în 
anii 1 946-1947, faţă de cel existent după 23 August 1 944. 

Activitatea revendicativă a sinistratilor a constituit numai un aspect 
al luptei maselor ploieştene pentru ridicarea n ivelului de trai .  

Imediat după eliberare, sub conducerea P.C.R. ,  au început să se or
ganizeze comitete în întreprinderi ,  să se reînfiinţeze sindicatele pe baze 
unice. Sindicatele mobilizau pe muncitori şi pe funcţionari la refacerea 
rafinăriilor şi fabricilor, căutau să-i împiedice pe patroni să saboteze pro
ducţia sau să speculeze produsele. 

Această luptă urmărea, pe lîngă alte ţeluri mai largi, şi pe acela ime
diat al ridicării nivelului de trai al maselor ploieştene, prin împiedicarea 
unor eventuale concedieri, creşterea mai rapidă a salariilor, aducerea 
mai mul tor mărfuri pe piaţă. 

Chiar în momentul constituirii lor, aceste sindicate, ca şi  cele din 
ins tituţii , îşi formulau adevărate programe de revendicări cu caracter 
economic. 

Astfel, muncitorii şi funcţionarii din cadrul primăriei municipiului 
Ploieşti, la adunarea de înfiinţare a sindicatului, în decembrie 1 944, au 
întocmit un memoriu în care cereau : minimum de salariu 25000 lei, 
ajutor de 5000 lei pentru fiecare copil minor, stabilizarea preţurilor, obli 
gaţia primăriei de a procura salariaţilor lemne, alimente, îmbrăcăminte 
la preţ de producă tor, cantină etc. 

Şi membrii sindicatului salariaţilor P.T.T. Ploieşti au trecut la acţi
une, protestînd că în toate măsurile propuse se lovesc de împotrivirea 
dirigintelui şi a clicii din jurul · lui. Pentru a înlătura situaţia groaznică 
a aprovizionă rii lor, cereau înfiinţarea unei cooperative de consum. 
P.T.T., de asemenea o cameră de duşuri calde şi o stare acceptabilă de 
curăţenie şi higienă. Pentru ultimele doleanţe s-au adresat organelor 
sanitare ale municipiului 1 � .  

In aceleaşi luni i ncepeau să se organizeze r:omitete cetăţeneşti şi in 
cartiere, comitete care treceau, îndrumate de P.C.R. şi sprij inite de opi
nia publică, la descinderi la speculanţii notorii. 

Iată cîteva exemple relatate de ziarul "Prahova democrată " din 1 1  
februarie 1 945 : "Astfel numai în oraşul Ploieşti, comitetele cetăţeneşti 
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au efectuat o serie de descinderi, printre rare la fabrica de mezeluri 
Caragiu, unde s-a descoperit carne tăiată clandestin. Comitetele cetă
ţeneşti au confiscat cantitatea de 300 kg carne, pe care au v îndut-o apoi 
populaţiei la pretul oficial. La tăbăcăria Aneta Albulescu a fost găsită 
cantitatea de :mo fuse de box şi 60 kg talpă dosită. De asemenea, comite
tele cetăţeneşti au făcut descinderi la numeroase magazine de articole 
alimentare, unde au găsit numeroase mărfuri ascunse ; ele au procedat 
la confiscarea mărfurilor ce se vindeau la preţ de speculă 11 14• 

In aceste acţiuni ale lor, masele erau sprijinite, după 28 noiembrie 
1 944, de noile organe instalate de ele la prefectura judeţului Prahova şi 
la primăria municipiului Ploieşti. 

La 20 decembrie 1 944, Uniunea Patrioţilor anunţa că, comitetele cetă
ţeneşti îşi vor începe activitatea şi în suburbiile oraşului. De asemenea, 
era anunţată o adunare populară pentru duminică 1 7  decembrie, la orele 
1 0,30 dimineaţa, în localul şcolii primare de băieţi nr. 4, de pe strada 
Roşiori, în vederea sustinerii acestor comitete, i nsi�tîndu-se să ia parte 
la ea cît lllai mulţi locuitori 15• 

Lupta maselor populare ploieştene, ca şi a celor din toată ţara, pen
tru înlăturarea guvernelor Sănătescu şi  Rădescu, pentru instaurarea unui 
guvern de largă concentrare democratică, se împletea cu lupta pentru 
un nivel de trai omenesc. 

După multe altele, de proporţii mai reduse, î n  ziua de 3 februarie 
1 945 a avut loc la Ploieşti o manifestaţie în cadrul căreia cei 30000 de 
muncitori participanţi au cerut în mod hotărît un guvern al F.N.D.-ului .  
Comentînd evenimentul şi  referindu-se la conţinutul programului Fron
tului, ziarul "Prahova democrată 11 de la 4 februarie 1 945 scria că " în 
etapa actuală a istoriei noastre, numai programul de guvernare al 
F.N.D. poate aduce ţării salvarea de la dezastrul în care reactiunea ne 
împinge 16• 

Cîteva zile mai tîrziu, la 25 februarie, 60000 de ploieşteni s-au întru
nit pentru a înfiera represiunea ordonată de Rădescu la Bucureşti, dar 
şi pentru a protesta împotriva mizeriei. Relatînd această manifestaţie, 
acelaşi ziar scria la 26 februarie : " Ieri, piaţa Unirii a fost plină pînă la 
refuz de forţele populare, care au cerut cu hotărîre prin cuvîntul condu
cătorilor lor, guvern al Frontului Naţional Democratic 17• 

Intr-adevăr, speranţele lor au fost îndeplinite. Foarte curînd după 
() Martie au fost luate o serie de măsuri menite să combată specula, să 
leg alize/l' controlul cetă ţenesc. 

Şi in ainte existase o legislaţie impotriva speculei. Dar marea majo
ritate a inculpaţilor care ajungeau în faţa instanţei - şi aceştia nu erau 

1 4 Citat după : Traian l.ungu : Lupta P.C.R. şi a celorlalte forte democratice pen
tru realizarea lozincii : ,,Totul pentru front, totul pent ru vict orie " ,  în "Comunicări şi 
articole de istorie",  Bucureşti, 1 955, p. 100. 

1.> Presa, I ( 1 944), nr. 10 (:10 decembrie ) ,  p. 3. 
1 6 Cit al după : M. Rusenescu : "Lupta maselor penl TLL instnurarea puterii popu

lare", în "Stud i i" ,  Hl (1(!65),  nr. :.!, p. 269. 
17 /dem, p. :!75. 
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dintre marii speculanţi care reuşeau totdeauna, printr-un mijloc sau altul, 
să nu fie trimişi în judecată - erau achitaţi, legislatia prezentind des
tule fisuri pentru a putea fi elud ată. Chiar cei condamnati aveau de supor
tat sancţiuni  foarte uşoare. De obicei căpătau trei sau şase luni de în
chisoare, însi:i cu suspendarea pedepsei sau amenzi al căror cuantum 
reprezenta o sumă derizorie pen tru acele vremi t H. 

La citeva săptămîni numai după instaurarea guvernului de  largă 
concentrare democratică era dată legea nr. 40:l , publicata in Monitoriul 
Oficial nr. 1 1 6 din 25 mai 1 945. 

Prin aceast8 lege se înfiinţau Oficiile economice judeţene. In arti
colul 2 se arăta : "Oficiul economic judeţean, reprezi ntă Subsecretaria
tul de Sta t al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile în fiecare 
judeţ, şi execută , sub conducerea şi controlul prefectului de judeţ, toate 
operaţiunile de evidenţă, coordonare, colectare, aprovizionare, distri
buţie şi control a resurselor de tot felul ce intră in componenţa acestui 
departament " .  U rmătoarele articole precizau din cine este compus ofi
ciul, care s int atribuţiile directorului, ale diferitelor servicii, ale colabo
ratorilor economiei de la plăşi şi de la comune. Articolul 1 1  statua înfi
inţarea unui oficiu economic de aprovizionare şi control, cu aceleaşi atri
buţii, în municipiul Ploieşti 111• 

Citeva zile mai tîrz iu, Inspectorul general adminis trativ, circumscrip
ţia 1 Braşov, trimetea prefecturii de Prahova "Instrucţiuni pentru organi
zarea controlului speculei ilicite prin coordonarea activ ităţii celor în
d reptăţi ţi de articolul 42 din legea 351 /1 945 " .  In ele se arăta cum tre
buie aplicată î n  judet legea de mai sus, ca şi o serie de alte decrete şi 
decil'.ii in aceeaşj problemă. Se cerea acum ca prefecturile şi mu nici
piile sti-şi organizeze de urgenţă oficiile economice conform noilor 
norme, lucru care s-a şi realizat de îndată în judeţul şi oraşul nos
tru ���. 

Partea cea mai importantă a instrucţiunilor o constituia capitolul 
al I I I-lea : "Formarea echipelor de control" .  Se arăta aici că, in afară 
de competenta generală, un medic veterinar, de plidă, poate controla 
mai bine un restaurant şi în privinţa speculei, un muncitor poate con
trola mai bine o fabrică sau atel ier etc. Se recomanda deci "a se formu 
echi pe mh te, de funcţionari ( controlori e le  drept) şi organ ele de control 
cetă ţen l'SC care, ţ in înd seama de speciali tate a fiecăruia, să uctivezc cu 
precădere intr- un sector de activitate " � 1 • 

N e9ustor i i  d i n  ora�. pe l ingă faptul că eludau clandestin aceste 
leq i ,  au î ncl'fcat si:\ le aducă şi oficial unele ingrc1diri . 

,\stfel, aşa -zisul "sindicat "  al comerciantilor din P loicşli a înain
tat prefec turi i ,  spre a fi trimise mai departe, o serie de  memorii cuprin
zînd deziderate şi propuneri in legătură cu legi le din primăvara lui 
1945. 

I B Arhivele Statului Ploieşti, fond Tribunal Prahova, instanta de sabotaj, dosar 
3/1 945 ( dive:sc file). 

68 

ltl  ldcm, fond. Prcf. Prahova, dosar 1 9 1 /1 945, fila 1 -6. 
�o A rhiv ele Statu lui Pioieşti, Fond prl'f. j ud. Prahova, dosar 1 91 /1 945, fila 7-!.J. 
�1 hll-111, fi ii.! 10-1 1 .  

www.cimec.ro



Ei cereuu nstfel ca în componenţa comisiilor regionale pentru fi
xarea preţurilor să intre şi doi delegaţi ai camerei d e  comerţ şi indus
trie, iar operaţia de fixare a preţurilor să fie de fapt recunoaşterea 
, .preţurilor reale"  ( respectiv a celor de la bursa neagră, n.n.) şi nu sta
bilirea altora. Se mai propunea ca, la mărfurile pentru procurarea că
rora Pste necesară deplasarea în regiuni îndepărtate, avîndu-se în ve
dere scumpetea transporturilor, să se aprobe un plus de preţ peste 
beneficiul acordat de lege. Se cerea, de asemenea, să nu s e  mai impună 
obligaţia emiterii de note pentru sumele mici, ba chiar sti nu se aplice 
pedepse dacă vînzarea cu suprapreţ nu s-a făcut în cantităţi mari.  In 
sfîrşit, mai pretindeau să fie pedepsit, î n  cazul în care reclamă, nu nu
mai negustorul care a luat, ci şi  clientul care a plătit suprapreţ, iar 
patronul sti nu răspundă pentru neglijenta sau reaua credinţă a func
ţionarului comercial 22• 

Este uşor de înţeles ce urmăreau prin aceste memorii comercianţii 
rloieşteni. Dar organele locale democratice nu au avizat favorabil 
aceste propuneri, înţelegînd să apere interesele maselor ele oameni ai 
muncii. 

Legislaţia din primăvara anului 1 945 a avut ca urmare intensifi
carea luptei împotriva speculei. 

S-a trecut ele îndată la formarea u nor comisii de control în î ntre
prinderile ai căror salariaţi făceau parte din sindicatele unite din 
Ploieşti. în ele intrau muncitori, funcţionari, de diferite orientări poli
tice, dar elemente democrate cunoscute, iar atribuţiile lor erau des
tul ele largi. 

Elementul muncitoresc predomina în toate aceste comisii. Cea de 
la rafinăria "Astra Română" ,  de pildă, era formată dintr-un şofer, un 
lăcătuş, un strung ar şi un funcţionar, cea de la "Orion" ,  dintr-un me
canic şi  un rafinor, cea de la "Unireau , dintr-un mecanic, un rafinor, 
un distilator şi doi maiştri sudori etc. 23• 

O dată cu aceasta, s-a trecut şi la reorganizarea controlului cetă
ţenesc pe baza ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 1 1 .659/1 945. 
S-au cerut propuneri grupărilor politice şi pe baza lor s-au format orga
nele ele control cetăţenesc pentru cele trei circumscripţii poliţieneşti 
ale mun icipiului Ploieşti. In organul de control al fiecărei circumscrip
ţii intrau cîte doi reprezentanţi din partea P.C.R., P.S.D. ,  Uniunii Patri
oţilor, Sindicatelor-Unite P.N.L. Tătărăscu şi Frontului Plugarilor. 
Erau deci c îte 1 2  membri, cu excepţia circumscripţiei I .  unde erau 
numai l l  (unul singur din partea Frontului Plugarilor) :!4• 

Paralel cu reorganizarea controlului cetăţenesc, organele locale 
au luat mlisuri pentru o sporire a activităţii poliţiei şi jandarmeriei i n  
această direcţie. Deşi o parte a membrilor acestora erau dispuşi să-i 
aj u le pe spec ulanţi, să se lase mituiţi, totuşi, în ansamblu ,  mai ales în 
urma unor epu rări, munca s-a î mbunătăţit simţitor. 

�� Arh ive!<' SI .  Ploic>şl i ,  fondul PrPfectura Prahova, dosar 1 9 1 / 1 945, fila 1 3-26. 
�:1 l ciP IIl, fi l a  :l5-- -31l. 
� �  Arhivele St a t u l u i  Ploieşti, fond Prefecturii Praho\'a, dosar 1 91 /1945, fila 29-30. 
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In  fe-lul acesta , lupta împotriva speculei a căpătat mai multă efi
cienţă. 

În j urul oraşului, pe principalele artere, s-au stabilit şase posturi 
fixe care, împreună cu mai multe patrule, controlau circulaţia pentru 
a în-ipiedica transportul clandestin (fără autorizaţie) al unor alimente 
şi mărfuri 25 • 

Astfel, i n  luna iunie> 1 945, au fost pri nşi 27 de  ind ivizi din satele 
elin jurul oraşulu i care tăiau vite ilegal, pentru a specula carnea 26. 
Contravenienţii au fost înaintaţi justiţiei iar carnea a fost trimisă 
Apărării Patriotice, pentru a o distribui spitalelor, cantinelor etc. 

De asemenea, au fost prinşi o serie de oameni care fabricau clan
destin pîine albă, speculînd-o apoi. La 10 iunie 1 945, de pildă, au fost 
confiscate 620 pîine albe, la 27 iunie - 1 23 pîini albe şi de multe ori, în  
aceeaşi lun ă, cantităţi mai  mici sau covrigi 27 • 

Şi în oraş , controlul cetăţenesc a determinat organele poliţieneşti 
să-şi activizeze oamenii  şi împreună au trecut la descinderi şi perche
ziţii ,  la verificarea facturilor, la sancţionarea neafişării preţurilor şi a 
neeliberării de bonuri cumpărătorilor. 

Dintr-un tabel trimis de chestura poliţiei municipiului ( serviciul 
administrativ) ,  la cererea telefonică a prefecturii, la 9 iulie 1 945, aflăm 
numele celor care au contravenit la decretul-lege pentru reprimarea 
speculei i licite şi a sabotajului economic. Apar pe tabel 1 6  persoane, 
în maj oritate negustri, arătîndu-se şi numărul actelor cu care au fost 
înaintaţi parchetului. Printre cei trimişi în j udecată apărea şi restau
rantul "Coşna" şi un căpitan din regimentul 3 Călăraşi, care speculase 
probabil hrana ostaşilor 28• 

In  urma unei descinderi, în  septembrie 1 945, s-au găsit la comer
ciantul Petre Schiau mărfuri de cîteva zeci de milioane de lei, care nu 
fuseseră declarate conform legilor economice. Mărfurile au fost con
fiscate şi încredinţate economatelor pentru a fi distribuite la preţ legal, 
iar comercian tul  a fost trimis în judecată 29 •  

Comitetele cetăţeneşti şi organele de control din Ploieşti, cola
borau cu cele din alte localităţi ale judeţului pentru a descoperi măr
furile dosite şi a demasca pe speculanţi . 

La o sesizare venită din municipiu, organele poliţieneşti şi judiciare 
din Breaza au procedat la o percheziţie în vila u nui  oareca re Castan
t in  Stoicescu din Ploieşti. Acolo s-au găsit, ascunse în tr-o sobă, î n  per
nele u nei maşini ,  intr-o m agazie, pe sub stive de lemne,  mari cantităţi 
de mărfuri de pielărie şi articole de cismărie, în valoare de zeci el e 
milioane de lei. 
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26 Idem, fila 41 .  
21 Idem, fila 45. 28 Arhivele Statului Ploieşti, fond Prefectura Prahova, dosar 19 1 / 1945, fila 46 -47. 29 Presa, ( 1945), nr. 45 (5 sept.), p. 4. 
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Judcci:itoria elin Brcaza l-a condamnat pe clelicvent la cinci ani 
muncă siln ică şi 5 milioane lei  amendă, iar mărfurile confiscate au fost 
repartizate economatelor 30• 

lnviorarea controlului cetăţenesc a silit şi organele judecătoreşti 
să devină mai active. 

Dacă în lun a  ianuarie 1 945, instanţa specială de sabotaj nu con
damnase decit trei infractori din Ploieşti, doi măcelari şi un comerciant, 
şi aceia la cîte şase luni de lagăr, cu suspendarea pedepsei :1 1 , lucrurile 
s-au schimbat după 6 martie, cu toate să şi acum manevrele avocaţilor, 
traficul de influienţă, corupţia, mai atenuau acţiunea legislaţiei. 

Astfel, în martie 1 945, sînt judecate de această instanţă 21 de pro
cese, se pronunţă 1 2  condamnări, totalizînd 6 ani şi o lună de lagăr şi 
20000 lei amendă. In aprilie 1 945 s-au judecat 38 de procese, pronun
ţindu-se 28 de condamnări, totalizînd 3 luni de închisoare, 5 ani şi 1 O 
luni de lagăr şi 78000 lei amendă. In luna mai 1 945 au fost judecate 24 
ele procese, fiind pronunţate 22 de condamnări ce însumau 3 lun i  de 
închisoare, 7 ani şi 9 luni de lagăr şi 4 1 000 lei amendă 32• 

Controlul cetăţenesc, împreună cu cel al organelor administra
tive, a demascat şi pe cei ce profitau ele pe urma economatelor şi împie
dicau activitatea normală a acestora. 

Economatul societăţii "Unirea" - despre care am mai vorbit - a 
fost supus unui astfel ele control la care au participat şi reprezentanţi 
ai sindicatului. 

El a fost provocat de faptul că muncitorii erau nevoiţi adeseori să 
părăsească lucrul pentru a merge să se aprovizioneze în satele mai în
depărtate. Aşa s-a întîmplat cu rafinorul Mogoş Ion, care a lipsit tre� 
zile în septembrie 1 945, muncitorul Manea Vasile, tot trei zile în oc
tombrie, mecanicul Constantin Stoican, şase zile în octombrie, şi mulţi 
alţii , toţi plecaţi prin Ia.Iomiţa după alimente 33• 

Alarmat de aceste absenţe, sindicatul petrolist a sesizat organele 
de control cetăţenesc, ceea ce a dus la o largă anchetă începută la 29 
octombrie 1 945. 

In urma cercetării, economatul a fost găsit slab aprovizionat : nu 
fusese adusă încălţămintea, lipsea îmbrăcămintea groasă, exista o can
titate cu totul insuficientă de cartofi ( nici 20 de kg de persoană) .  De 
asemenea, s-a constatat o delăsare criminală în aprovizionarea cu brînză, 
deoarece din cele 1 O 000 de kg care trebuiau colectate elin jud. lalomi ţa, 
conform delegaţiei nr. 5 1 039 ra C.A.I.P. ,  pînă la 16 august nu se riclicaseră 
decît 900 kg. 

Pe lîngă această toată neglijenţă, s-a mai vădit şi lipsa unei evi
dente precise a mărfurilor intrate şi a preţurilor cu care au intrat 34 • 

30 Presa, Il ( 1 945), nr. 55 (8 noiembrie), p. 1 .  
3 1  Arh. Statului Ploieşti, fond Tribunalul Prahova, instanta de sabotaj, do�ar l/1945, fi la 1 7. :12 Idcm, filele 48, 6 1 .  65. 
:13 i\rh. Statului Ploieşti, fond Tribunalul Prahova, instanta de sabotaj, dosar 

1 24/1946, fi la 103-105. 
�4 Idem, fila 1 07. 
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Economatul u fost trimis, prin reprezentanţii săi ,  î n  j udecată. Mobi 
l i zarPa u n u i  mare n umăr d e  a vocaţi a făcut să se obţină multe amînări 
şi  să fie scoşi din c auza funcţionarii  din Ploieşti .  Societatea "Unirea " a 
fost condamn ată la o amendă de 2 milioane de lei, iar şeful eco noma
tului central la  suma de 1 milion lei 35•  

In  urma unui control similar făcut la depozi tul economatu lui  uzi 
nelor " Con cordia " ,  au fost descoperite ascunse într-o groapă cîteva 
i'.eci de k�J brînză d(• burduf, iar într-o magazie 2275 k�J porumb. Ev i
d ent, m agazionerul l e  d os ise pentru a le putea specula. C u  această 
ocaz i e  s-au descoperit şi alte fapte mai vechi ale acestuia, dintre care 
u nele au dus la alterarea unor alimente 36• 

De asemenea, ca urmare a unui control efectuat la sfîrşitul lui mai 
1 946, a fost arestat şi directorul "Federalei Prahova " şi  d iferit j us
tiţiei după ce se constatase că nu a aprovizionat suficient j udeţul ru 
cerealele şi  alimentele necesare populaţiei rurale ş i  orăşeneşti .  Pe 
l îngă aceasta, el  refuzase o mare cantitate ele pînzetu ri economatulu i 
Căilor ferate prahovene a7• 

Rezultatele tuturor acestor acţiuni au început să se vadă. Ziarul 
"Pres a "  remarca, încă din iunie 1 946, că d atorită eforturilor Oficiului 
economic al municipiului ,  aprovizionarea ru zah8r era multumitoare 
( evident pentru condiţiile de atunci) 38• 

Populaţia oraşului nu s-a mulţumit numai cu lu pta îmj)otri va spe
culei, c i  a d1utat să contribuie şi  direct la înlăturarea mizeriei şi 
foametei .  Astfel, la întreprinderile "Columbia " ,  "Orion ", "Vlah i \ a " ,  
"Unirea"  din Ploieşti ,  tineretul utecist a format echipe pentru a ajuta 
la ţară însămînţările 39, 

Acţiunile de ajutorare a satelor, de reparare a u n eltelor, a con-
1 inuat în tot timpul a nilor 1 945 şi 1946. In primăvara lui 1 946 numai 
muncitorii ceferişti din Ploieşti a u  reparat aproape 300 de unelte şi  
maşini  agricole, reparaţii în valoare de 14571 000 lei .  La aceasta tre
buie adăugate eforturile d i n  aceeaşi perioadă a muncitorilor de la ra
finări a  "Vega" ,  "Astra-Română " ,  "Orion" ş i  de la uzi nele metalu r
qice "Con cordi a " ���. 

fndrumată de către P.C:. R . ,  Apărarea Patriotică a contribuit -- pe 
lîngă alte obiective ale ei - şi  la ajutorarea populaţiei nevoiaşe a 
oraşului. 

Această organizaţie a luat in iţia tive ca l u n a  octombrie 1 !1 �5  să 
fie declarată "luna orfanilor, văduvelor, i nvalizilor şi dcportaţi lor " .  
I n  Ploieşti, p e  l îngă alte acţiu ni ,  e a  a distribuit l a  134 văduve d e  ri'iz
boi 20000 kg e le  lem n P  gratu i t  � i  alte 57000 la pret ofici al .  Tot in urmi.l 

12 

ar. Idem, fila 155. 
36 Presa, Il ( 1 946), nr. 88 ( 15 aprilil'), p. 4. 
37 Presa, II ( 1 946), nr. 98 (3 iunit-) ,  p. 1 .  38 Presa, I l  ( 1946), nr. 100 ( 10  iunie), p .  4. 
39 Viata sindicali!, nr. 16  din 8 aprilie 1 945. 
40 Presa, II  ( 1 946), nr. 98 (3 iunle), p. 1 .  
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muncii de lămurire a "apărării " ,  medicii ,  infirm1eri i  şi functionarii 
r l in  domeniul sănătă ţii au donat salariul lor pe o z i  pentru acţiunea 
de ajutorare a acestora 4 1 • 

ln vara anului 1 945, doud. serii a cîte 200 de copii săraci din Plo
ieşti au fost duşi, îngri j iţ i  şi hrăniţi în tr-o tabără, la Drăgăneşti -Pra
hova, unde s-au refăcut şi fortificat pe ntru a putea rezista toamnei ş i  
ierni i  42• 

Tot prin Apărarea Patr i otică era distr ihnit  orfan i lor de r(r;boi 7.i1-
hărul şi laptele praf dăruit de guvern 4 3 • 

Din iniţiativa Apărării Patriotice, meseriaşii  cismari d in  Ploieşti 
au donat 1 20 de perechi de încălţăminte ( î n  valoare de 15 milioane 
lei } ,  care au fost distribuite gratuit orfanilor de război elin oraş 44• 

Ziarele ploieştene din acei ani, fără excepţie, s-au făcut ecoul 
dorinţelor maselor, luptînd pentru un trai mai bun al acestora. 

Săptămînalul "Presa" se ridica cu vehemenţă impotriva speculei. 
Erau înfieraţi .birj arii care luau sume enorme de la cei care aveau nea
părată nevoie de o cursă şi se protesta împotriva scumpirii strugurilor 
în plin sezon 4". Erau anunţaţi cu regulari tate cei condamnaţi pentru 
speculă 48• . . · �, l 

Cu deosebită violenţă se ridica ziarul "Presa " împotriva unor 
brutari "criminali " care, pe lîngă faptul că făceau pîinea mai Imea, 
puneau în ea tot felul de lucruri, făcînd-o aproape de nemîncat şi ne
sănătoasă . O asemenea pîine, prezentată de un cetăţean redacţiei, a 
fost trimisă de ziar primarului. Articolul care relata aceste lucruri se 
termina cu un apel către autorităţi şi locuitori pentru a nu mai tolera 
o asemenea situaţie 47• 

In acelaşi număr se cerea să se ia măsuri împotriva speculanţi
lor care, deşi recolta de pepeni  a fost foarte bogată , nu lasă ca preţul 
acestora să scadă sub 1 000 de lei kg. 

Dar problema piini i  este cea asupra căreia săptămînalul revine de 
multe ori, propunînd măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii piinii ne
gre şi ieftinirea ei  şi  cerînd pedepse aspre pentru cei ce le-ar îndilca 4R. 

In urma acestei campanii de presă , măsurile n -au î ntîrziat să se vadă. 
Dl' l a  sfî rşi tul lui  1 946 se i ntroducea un nou regim al pîini i ,  care a adus 
o oc:Hecare uşurare în alimentaţia populaţiei �0• 

Şi revista "Opinia liberă " a luat o poziţie dîrză împotriva îmbogă
ţi ţilor de război, a "cursei procopsiri i "  din acea vreme. De asemenea, 
ea aborda des problema refacerii oraşului ,  iar rubrica "Scurt şi  cuprin
zător" con ţ inea scurte note în  care indignarea se împletea cu ironia  
împotriva profi tori lor. 

4 1  Prc•sa, II  ( 1 94 5 ), nr .  53 ( 30 oei.), p. 4.  
· 1�  Pr<>sfl, 1 ( 1 945), nr.  45 ( 5  sep t.) ,  p. 2. 
� :1 Prl'sa, I l  ( 1 946), nr. 1 30 ( 1 0  oct.), p. 4.  
H Pu•sa, Il  ( 1946 ) ,  n r. ll8 ( 1 5  i!prilie), p. 1 .  
�!i Presa, I l  ( 1 945), nr. S:l ( JO oct. ) ,  p. 1 .  
4fi Presa, 1 ( 1 945) ,  nr .  45 ( 5  sept.), p. 1 etc. 
47 Presa, II ( 1 946),  nr. 1 1 4 ( 1 2 ougust ), p.  3. 
4R  Pr('S8, 11 ( I !Hfi), n r. 1 1 7 (25 augnst), p. 4. 
49 PrPsa, I I  ( 1 !1,16),  nr. 1 25 his ( :'3 sPplPmbril•) ,  p. ·1. 
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Dar, mai ales, în cele cî teva numere care au apărut, ziarul "Pra
hova democrată " ,  îndrumat de P .C.R., s-a dovedit  un apărător ferm al 
i ntereselor cetăţenilor ploieşteni .  

* 
• * 

Pără îndoială, problemele ridicate de nivelul de trai al maselor 
largi, nu au putut fi rezolvate în aceşti ani, 1 945-1946. De-abia atunci 
cînd partidele istorice au fost complet zdrobite, cînd au fost îndepărtaţi 
din guvern ultimii reprezentanţi ai burgheziei, cînd Partidul Comunist 
şi aliaţii săi au consolidat regimul democrat - popular, au reuşit să 
impună controlul muncitoresc asupra producţiei şi repartiţiei, s-au pu
Lut face paşi importanţi pe această linie. De-abia în anul 1 947, după 
etatizarea Băncii Naţionale, după crearea oficiilor industriale, după sta
bilizarea monetară, viaţa ploieştenilor, ca a tuturor locuitorilor ţării ,  a 
i ntrat, î n  general, în  normal. 

Dar lupta aceasta - din care noi n-am prezentat decît foarte pu
ţine aspecte - luptă desfăşurată de oameni atît de diferiţi, de organi
zaţii şi  instituţii, a avut urmări importante. In primul rînd a ajutat pe 
l ocuitori i  acestui înceroat oraş să supravieţuiască, să poată trece acea 
grea perioadă. ln al doilea rînd ea le-a descăţuşat iniţiativa şi energia, 
lupta impotriva speculei constituind o adevărată şcoală cetăţenească. 
Dar, mai ales, în această luptă, aşa cum arătam la început, păturile cele 
mai variate s-au strîns în jurul şi sub conducerea Partidului Comunist, 
văzînd în el conducătorul firesc pe calea năzuinţelor lor spre bună
stare şi  fericire. 

Speranţele pe care şi-le-au pus atunci în conducerea înţeleaptă 
a partidului, nu numai că nu au fost înşelate, dar au fost cu mult de
păşite de ameţitorul drum parcurs în aceşti 26 de ani, de viaţa lumi
noasă şi îmbelşugată de astăzi .  

74 

www.cimec.ro



DIN SCRISORILE LUI IOAN BIANU CĂTRE 

B. P. HASDEU 

AURELIAN SACERDOŢEANU 

Cu mulţi am m urmă, spriijnit cu devoţiune pentru memoria lui 
Hasdeu de către Gala Galaction, am izbutit să aduc la Arhivele Statului 
din Bucureşti o bună parte din rămasele acelui român excepţional care 
a fost B. P. Hasdeu. In mod firesc, cu multă stăruinţă le-am şi parcurs 
extrăgînd note şi copii, nu puţine, care au stat şi la baza unei bio-biblio
grafii a lui B.  P. Hasdeu, care urmează a fi tipărită. 

Pînă atunci cred potrivit să public cîteva din scrisorile lui Ioan 
Bianu adresate lui B.  P. Hasdeu, discipolul către dascălul său. Se ştie că 
"discipolul" a fost unul din marii organizatori ai  Bibliotecii Academiei 
Române şi un neîntrecut bibliograf, oa să nu numim decît aceste merite, 
cărora li s-a dedicat, cu totul, lăsînd la o parte orice alte procupări ştiin
ţifice în care a arătat remarcabile calităţi. Ele, pe lîngă intimitatea pe 
care o arată, mai au un sens moral : oricîtă admiraţie a păstrat profesoru
lui său, cînd acesta a arătat neglijenţă pentru oartea împrumutată, îi scrie 
st'c şi tăios siî restituie împrumutul "ca să punem lucrurile bine la locul 
lor " .  Este o mărturie a grij i i  pe care Bianu o arăta cărţii şi culturii. 

Sînt pagini care ilustrează pitoresc şi, uneori picant, pe unul din t i 
tanii Cîmpinii ,  care de multă vreme îmi umple sufletul 1 •  

1 Vezi articolele mele : Bogdan Petriceicu Husdeu, în "Revista Arhivelor ", V, 
1 ( 1 942), p. 1 -1 0. Acte de stare civilă ale familiei Hasdeu, ibidem p. 221-226. Opera 
lui Hasdeu bibliografiată în mai multe numere din aceeaşi revistă. , .!mpămfntenirea 
lui 1/asdeu",  in , .Studii şi cercetări istorice•,  XVIII, Iaşi 1 94:1, p. 1 27-1 35. Concerţia 

istorică a lui B. P. Hasdeu, în .,Studti ", X ( 1 957), nr. 5, p. 1 4 1-159. B. P. Hasdeu despre 
Mitropolitul Varlaam. Cu prilejul comemorării lor, în .,Mi tropolia Olteniei" ,  IX ( 1 957), 
p. 672-674. Bngrlan Pct riceicu Hasdeu arhengraf, in . ,Re\· . Arhivelor• ,  VIII ( 1 965), 
nr. 2, p. 21---45. 
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1 
Anul 1877 Juna decemvrie 19. 

Prea Stimate Domnule 1 

Etil ş i  il l  doi lea articlu ! Al trei lea pote înca va urma dar pote şi nu, 
cil c i  o boia forte l unga, care de doi  ani aprope ( de la  venirea mea la 
Bucureşci) mereu m ă  tortureza er acum m-a adus la o slăbiciune despera
torie. Pardonaţi acesta destăinuire a greieloru mele sufeiinţe ! 

Copia textului,  care u rmeaza dupa notiţia mea, o alaturu ca modelu. 
D-vostra puteţi se nu o tipăriţi. deca o veţi  crede superflua. 

Glosariulu inca e aci  ; ar fi trebuitu şi am avutu de gindu se-lu s.criu 
de nou. dar din causa pomenita m i-e p este putinţa ; credu inse ca pote fi  
cetitu şi uşa . Numeri cei fera ordine la litera,  arata ordinea in oa re tre
bue se-i aşeze tipografulu. Unde lipsescu numerii, ordinea se se pastreze 
aceeaşi .  

D-voastră veţi  binevoi a şterge cel e  netrebn i ce ş i  adauge c ele ce 
J ip sf' SCU . 

Marcile cele 4 to t din caus•a amentita şi el i n  causa că nu pn> am î n d e 
man a re l a  arta pi cturei .  

i\ � u D-voastre totdeauna gata spre scriere, 1 .  C .  Bianu. 

O-sale D-lui  H. P. Hasdeu 

Arh. St .  Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/534. 
Sc rb p · hîr t i0  formular de la "Biblioteca Cen trală din Bucureşti". 

II 

Stimate Domnule Hasdeu 

Te-ai  supărat ; ai crezut că mă înec în Sena ? Dar eacd.-mă scCipat I a  
Milano. 

Înda Ui ce am ajuns la Paris am scris lui Caix,  cerindu-i l ă m u r i r i  
a supra cu rsu rilor d e  l a  Milano şi asupra timpului cînd incep. Eu am 
so.-;it a i c i ele ma i m u l te zi le  şi  de-ahia azi am asistat la un curs  de i storia 
Eteratu rei vechi francese, făcu t ele un tînăr profesor, d. R.ajna.  D. Asco!1 
Vd începe poate v ineri ( azi e lun i ) . L-am văzut în săptămîna trecută , 
i-·am dat scrisoarea el-tale.  M-a prim it  bine şi mi-a dat o sc risoa re cd.tre 
secretarul Academ ie i ( d. De Marchi) spre a mă înscrie la cursur i  ş i  sp rP 
a m ă conduce pri n oraş.  ca sil-m i gd.sesc o oclae b u n ă .  

C u rs u l  l u i  t\ scol i : "Sto r i a  del le l ingue cl assiche e neolatin0 " este 
m ani 1 0  1 /2- 1 2, j o i  lO l /2- 1 2, v i n er i aceiaşi oră.  Din aces te t re ; ,  numai 
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vine rea se fac · lectiuni ; marţi şi j oi sunt conferinţe. Cursurile se fac în 
�coala numită "R. Academia scientifico-Jetteraria, Piazza Cavour 4. Peste 
vr-o c îteva zile î ţi voi trimete un program detaliat tipi:irit  şi un orar iu ,  pe 
cari  mi le-a promis secretarul. La Acarlemie îmi puteţi ad resa scrisorile. 

E greu a merge pentru întîia oară la Paris ş i  a pleca din el  după 
citeva zile. Am stat numai o lună şi tot mi se părea că am stat prea 
puţin. Şi pentru ce era să mă grăbesc sd. viu aici, ca  să încep mai iute cu 
urîtul care m ă  roade acuma. Nu e gluma a veni ca din cer î ntr-un oraş 
în  care nu cunosc un om,  şi a cărui limbă o vorbesc . . .  vai  şi amar .  Nu mil 
indoesc că voi profita mult de la A scol i ,  dar  totuşi mărtu risesc, cum 
ţi-am mărturisit inainte de a pleca, că mi-ar mai plăcea la  Paris,  aşi f i  
cu romani ,  cu Nicu şi unde aşi  avea de ascultat mai multe cursuri, 
nu numai trei ore pe săptămînă ale e l - lui  Ascoli ; dar s-a f;jcut 
acest an va trece şi lu septembre vi i to r scHI ch ictr  l a  i u uic  voi face î nain
tea e l -tale o dare de seamd. despre acest an şi  vom vedea ce va zice bi l an
ţul.  Sper însă cd mi se va permite a nu mai mer�Je la nebunii cu lingura 
în pii lărie de la Madrid, ca să petrec un an cu ei .  

Te rog pune-ţi  supărarea după spate, ş i  n u  crede copi\ilrii ,  că . . .  uu  
ştiu c e  influe.nţe au fost ascunse î n  întîrzierea m e a  la  Pa ris, ş i  in  cererea 
el - lui  Ghica de a mă lăsa acolo. Ti-am spus odată şi de mul te ori cJ. te 
ascult ; - ei bine mă voi ţine de cuvînt . . .  nu sunt toţi oamenii  cum crezi 
d-ta. 

Sunt încă la Hotel ; poate m îne mă mut în via di Brera 3. Scrisorile 
însi\ sd mi se < Hi reseze la Academie. 

,\ 1 d-ta l e  d e vo ta t , l. C.Bionu. 
Milano, : n  nov. 1 8H l .  

A rh. SI.  Bucureşti. Coresp. Hasdeu, XLIX/535. 

EJJ L L·leul scri sorii  li togr. ,,Hotel de France, Cleric i ,  Frcres Milan".  

III 

Stima te Dom nule Hasdeu 

Ue eri sunt roarle  i n t rhtctlu di n causu . . . d-tale.  Te credeamu î nc<i . . . 
u n  bătriln u, crcdeamu şi spPramu ciî v o i u  trece î n că c i teva decen i i  p i n ii 
s�1-ţi in 1 ·he i � i ru l u  lu ncir i rol u s 1 · i inţ i ficc istori co-l i � o l og i co- l i nqui s l ice.  
Credeamu ca c5ci departe inca de a -ţi  i nchide cariera incepu t a  ş i  conti 

nuată pini-I a cuma cu d istinc liune ; o credeam aceasta mai cu seamă, după 
ce sci eam 1 :a ai scJpat cu toate oasele întregi din sgărietu r i l e  lui Picot 
şi Panu, din ciomăneala (zi altceva d ac ă  ti se pare prea vulgaru ş i  prea 
severu) ce voiau să ţi-o dea Burla şi mai  presusu ele toţi Cihac. Sciindu-te 
scăpat şi d i n  o ultimă . . .  de acest fel, te priveam cu linişte ş i  speran ţe , 

- dur  toule ule lumel sunt nestatornice. Tocmai cînd te credeul l l  mai 
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asigur,at de importunităţile acestor sdrobitori, primesc o amicală scri
soare de la Bucuresci, unde mi se spune lucru de mine neimaginabilu şi 
ne visabilu. Grozavul linguist, romanistu, literat, ebraist etcistu Gaster 
te-a ... nu sciu ce, dar rău trebue să fie. Deşi nu e glumă .. .  speru înse că 
nu voiu Ii lipsit de plăcerea de a-lu vedea frecat cum merită, din causa 
purtării sale. Aştept cu nerăbdare amîndoi numerii Românului, cari mi-i 
va trimete unu prietinu. 

Scii că nu petrecu reu la Milano ? J oi seara merg totdeauna la 
Canttt, căruia m-a presentat un tînăr it,alianu şi Ia care e o frumoasă 
societate : domni şi doamne .. . .  chiar şi domnişoare (signorine) fru
moase ... De acolo ,am făcut prietenie cu alte doamne oari <m-au> invi
tat Ia seratele loru. Urîtul de Ia început a început a se întoarce în . . .  
contrarulu. 

Pe Ascoli îlu vedu cam raru, căci nu voiu să-1 superu cu prea dese 
visite. Altfelu e foarte afabilu şi mi-a repetat de multe ori cît ţine la 
d-ta. A început lecţiunile azi  o săptămîna, cînd a făcut prima lecţiune ; 
marţi a făcut prima conferinţa ; dar eri a anunţat că nu ţine conferinţa ; 
nici azi lecţiune. De cursu sunt foarte mulţumit.  lnţelegu tot, dar încd. 
nu pot lua note desvoltate ; aceasta o suplinesc prin aceea că ieu no
tele de la celu mai bunu tachigrafu din şcoală şi le copiez acasă. Nu 
încape îndoială că ţi  le voiu arăta la finele anului, sau cînd ne vom 
vedea. In acest anu spre norocul meu cursul lui Ase. este tocmai despre 
limbile romanice. Eu însă am împrumutat de la unu elevu din anul trecut 
notele cursului ele limbi classice făcut în anul trecut, şi le voiu copia. 
Vorbeşte foarte clar, rar şi bine, are însă obiceiul de a vorbi cu ochii 
închişi, încît nu priveşte pe nime şi mânîncă unele vorbe la finele fra
zei. Astăzi ţi-am trimesu un programu complet de cursurile acestui an 
ce se facu aici . 

Tot astăzi am adresat Ministerului raport despre instalarea mea 
precum şi despre cursurile ce urmezu. Te rog cere-lu şi-lu cetesce. 

Ascoli trebuie să-ţi fie scrisu în zilele acestea Te rogu spune-mi 
ce scrle despre mine. A fost foarte încîntat de coalele ti părite ce i le-am 
adus. 

în general profesorii ceilalţi ai Acad. de aici sunt slabi, din care 
causă eu nu urmezu la  cursurile lor, ci folosescu timpul căutînd cîte 
ceva privitor la  istoria noastră. Am început cu biblioteca Ambrosiana, 
unde se găsesce cîte ceva. Am scrisu el-lui Densusianu ce am găsit 
p înă acuma. Biblioteca aceasta e foarte bog.ată în manuscrise şi cărţi 
vechi. Directorul ei ,  abatele Ceriani, e un foarte bun bătrînu şi speru 
că cu ajutorul lui voiu face bune treburi. Voi trece apoi l d  biblioteca 
naţională din pal,atul Brera ; o bibliotecă foarte mare şi foarte luxuosu 
aranfjiată, aproape ca bibliotec'a imperială din Viena. Cu ajutorul d-lui 
Cantu sper că voiu face bune cercetări în Archivulu lombard, al cărui 
director este ; dej a mi-a promis tot ajutorul său. 

Pe l îngă acestea cetesc cărţi italiene şi facu exerciţii. O rupu deja 
cu italiana ; speru înse că nu peste mult îţi voi putea scrie o epistolă 
în italieneşte . . .  ce zici ? Ai să rîzi de toate aceste copilării, dar ai să 
vezi, ca aş,a are să fie. 
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Pentru asti:!zi credu că am isprăvit 
aj unsu cînd mi s-u adus scrisoarea de la 
ri:!u cJ nu sunt şi eu cu elu. 

Alu d-tale devotat, l. C. Bianu. 

Milano, 2 decembre 1 88 1 .  
Via el i Brera 3 (presso Anceschi ) .  

i\rh. St. Buc. Coresp. Hasdeu XLI X/536. 

IV 

Stimate Maestro, 

cu îndruyăi·ile . . .  Aici eram 
Nicu ; bietul băiat, îmi pare 

Milano, 16 decembre 1881  
Via Brera 3 ,  presso Anceschi 

Mi se pare că această scrisoare nu va eşi la  bunu sfî rşit ; scii pen
tru ce ? pentrucă e la 1 1  3/4 din noapte şi începu a o scrie dupa un u 
foarte veselu chef cu spumante grignolino, glume, r îsete, cîntece etc. 
etc. cu populaţia femenină a casei în oare locuescu. Dar cuget că tot am 
atîta putere de vieaţă ... Ce chef ! 1 ! 1 Zău, nu ţi-ar fi displăcut de ai fi 
fost părtaş ; nu te faee ... sciu că nu esei unu sfîntu Simion Stîl pni cu. 
Dar haide să ldsăm de aceste. 

Dup8 informaţiile ce aveam - negreşit false - d- ta ai  fost suptlri:!t 
pe mine, bănuind că în timpul petrecut la Paris . . .  eu aşi  f i  scăpătat de l i:!  
consideraţia şi stima ce a m  avut şi a m  pentru bunul meu dascăl d e  lin
guistică . . .  dar ce chef ! - Scii,  mi-a părut foarte rău de această şlire ; 
bietul Frăţilă, i-am scris o epistolă foarte superat pentru că n-a respuns 
la o scrisoare a mea. Dar spune-i te rog, că nu sunt superat pe e!u de 
locu ; dar îi cer o lungă scrisoare prietinească despre cele petrecute 
de la plecarea mea. 

Inainte de toate despre buna ocară ce d-ta vrei să-mi tragi. Scii 
C'e ?  Eu nu sunt n imica în această istorie, decît însărcinatul ci-nei Hasctcu . 
D-n ia  ei cu doctorul mi-au dictat depeşa ; eu am subsemnat-o şi cxpe
cliat-o. Poţi dar vedea cil n-am trebuinţă de multe pardon. Dctr ce il 
fost a trecut, vorba d-tale. Ce chef astă searil ! 1 .  

Iartă-me c 8  scriu aşa reu, căci nu pot mai bine, . . .  după chef.. .  ! ! 
Ai cetit scrisoarei:! mea ciitrii Minister ? Nu o uita, căci vorbesc 

despre cursul lui  Ascoli. 
Mă tem că prea curînd imi va părea reu a pleca din Milanu ; de ai 

vedea . . .  dar .. . br 1 • • •  nu e permis . . .  ai zice ah, of 1 1 Eu înse 1 .  . .  june . . . 
laniente. 

Scumpe şi stimate maestre al meu, cel mai mare bine ce mi-ai putut 
face este de a me fi silit să m a  apropii de Ascoli ; e un omu acesta ; unu 
linguist de răd ăcină. 

Arh. Sl. Buc. Coresp. Hasdeu XLIX/537. 
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V 

Stimate Maestre, 

Scisoarea d-tale mi-a făcut multă bucurie, pentru că m-am con
v ins că erau false nes ce informaţiuni ce aveam eu, că adică ct-ta te-ai fi 
fost superat rău pe -mine pentru şederea la Paris. Vădu înse cu bucurie 
cei toate sunt în bună regulă. Dar ocara ce ai vrea să-mi tragi pentru 
vestita telegramă, n-ai adresat-o la locul său ; dacă vrei să o faci iaca 
adresa : St. Sulpice 28, căci orice v ină ar putea fi acolo vei găsi causa, 
nu la mine. Dar acea telegramă spunea un adevăr. D-ta vrei să fii cru
ţat ca femeile de adeverurile supărătoare ? Nu credeam, dar, vorba 
d-tale ce a fost a trecut.. .  

La Milan m-am aclimatat foarte bine. Are calităţile lui şi acest 
oraş şi am început a le găsi şi eu ; şi progresez aşa de bine în aceste 
găsiri, încît de acum se vorbeşte şi se gîndeşte . . .  la ziua grea a plecării 
ce va sosi. Vorbesc dej a curent itaE,ana ; cu greşeli. A propos, te rog, 
trimete-mi dacă poţi acel tratat despre l. italiană în trei broşuri ce m i  
l-ai fost imprumutat pentru preparaţia d e  concurs. Dacă ţi-e neapărat 
trebuincios scrie-mi titlul şi autorul ca să mi-I procur ; - dar mai bine 
fă ceea ce cer întîi, căci am trebuinţă continuă de o astfel de carte. 

As coli ! . . . Desigur e un excelentissim profesor ; şi, dacă voi deveni 
nn mic pui de linguist, de la el profit în gr,ad nemăsurabil. Mi pare 
foarle bine de contactul cu acest minunat om. 

Cursul de paleografie îl urmez foarte regulat ; şi bunul profesor, 
abatele Ceriani, îmi arată o specială consideraţie. Mi-a promis că nu 
peste mult îmi va da o serie bogată de copii fotografice de pe vechile 
mse. latine elin sec. IV pînă la XV. 

Mi-a plăcut articolul pentru d. dr. Moses ; te-ai ţinut în adev ărata 
pos" ţie ce o aveai faţă de această amfibie, cu caracter e le cameleon. 
Am indoi numerii din Românul mi s-au trimes şi i -am primit eu. 

Ti-e bene ??? Te odihneşti ??? Nu e adevărat ... ceva mai, mai. . .  dar 
eu nu zic nimica ; te-ai aranj at  bine pentru această vieaţă de june cu 
24-30 ani,  neinsu rat. 

Asear�i am avut un chef în cos�i ; care a fost nutrit <"U spumcl l l l c  
grignolino, cîntece (o  primadonă şi o contraltă) , pîna la 1 1  1 /4. Nu uita 
că în apartamentul acesta locuiesc patru femei ( cum sunt . . .  nu e treaba 
d-tale a şti ) cu slujnioa cinci ; şi eu singur represint sexul urît. Cheful 
a fost cu chef ; şi eu am voit să-ţi scriu scrisoarea aseară, - ţi-o alătur 
ca să rîzi, dacă vei avea vreme şi gust. 

Lui Frăţila i-am scris o epistolă amară ; căci eram supărat pe el. 
Spune-i înse mă rog, cd. aveam false idei şi bd.nuieli ; nu sunt superat 
şi aştept de la el o immediată scrisoare. 
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Chitanta dorită o găseşti sub plicul acesta. 
Sper că, cu toată lenea, vei bine voi a mă ţinea în curent cu lucra

rile sau nelucrările d-tale viitoare. 

Al d-tale devotat, l. Bianu. 

Mi/ano (V ia Brera 3 ). 
17 decembre 1 88 1  st. n. 

P.S. Cunoştinţa cu bătrînul Biondelli voi face cînd voi vorbi mai 
bine italiana. 

Arh. St.  Buc. Coresp. Hasdeu XLIX/538. 

VI 

Mila·no ( Via Br.era 3) 1 882) martie 1 1 / 1 2  

Prea Stimate Domnul Hasdeu, 

Primirea numerelor din Columna mi-a făcut o mare bucurie, cac1 
era mai rău de cît ruşine, a sta fără o singură revistă. sciinţifică naţio
nală. Doresc şi sper că această reapariţiune ( după încetarea de doi anq 
a Columnei va fi un nou început, care nu va fi precurmat de secăturile 
cari con turbă la noi ori ce ocupaţie scinţifică, din caus a (cred) că 
prea puţini sunt ( chiar între cei puternici) a căror idei şi sentimente 
s-au înălţat pînă la punctul de a înţelege importanţa acestor lucrări. 

Imi pare rău că sunt încă pe băncile şcoalei şi mi se pare un veac 
pînă. cînd mă voi simţi destul de armat ca să pui şi eu umărul la susţi
nerea acestei publicaţiuni. Sper însă că d-ta fiind tiner (nu te sumeţi 
prea de tot pentru aceasta, căci vorba e elastică) vei avea mult timp 
a o conduce cu acele cunoscute puteri care n-au lipsă de ajutoriu 
străin. 

Eu cred că n-ar fi rău a publica mici dări de seamă despre tot ce 
se publ:că în străinătate (şi desigur şi în ţeară) privitor la ale noastre, 
căci aceasta va da Columnei caracterul unei colecţiuni care cuprinde 
un retescu despre tot ce se lucrează pe acest cîmp. 

Îţt  trimit astăzi dările de seamă despre Lettera glotto /ogica a lui 
Ascoli şi despre cele 2 memorii Rumunische Untersuchungen a lui 
Miklosich. Micimea mea microscopică în asemănare cu mărimea co�o
sală a acestor doi linguişti de prima forţă, cred că nu va face să rîdă 
pe nime cînd cetind va vedea că nu fac alta cu lucrările lor, decît că, 
după ce le-am studiat, dau o analisă scurtă a cuprinsului, cea ce cred 
că este tocmai o modesta dare de seamă. D-ta lae ce nu-li place, 
schimbe, adauge tot ce crezi că trebue ; cladi tocm ai nu-ţi plac nu le 
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publica.  Sunt scrise cam cum scriu eu ; dar nu te teme, culegătorii lui 
Ispirescu şi însuşi bătrînul şi bunul nostru tipograf sunt atît  d e  obicinu
i t i  cu scrisoarea mea,  încît  �Jhicesc şi acea ce am avut  de g i nd sli scri u ; 
apoi Frăţilă la vreme de trebuinţă, cunoscînd b ine de tot scrisoarea mea 
( nu aşa rea cum se crede şi se v orbeşte) şi fiind prietin şi compatriot î l 
poţi pune ca împreună cu d .  I spirescu să facă o corectură cu manuscri 
sul .  Zi- le  că  eu a m  zis, şi te  asigur că se  vor  supune şi vor  face tol. 

Voi trimite după aceasta o d are de seamă despre Vocal ismul lui  
Miklosich. Vre\  ? Dacă nu, scrie-mi. După care voi  trimite citeva notiţe 
literare române noaue de tot ; ş i  altele pe cari le vom vedea. 

Cred că ar fi bine ca toată această bibliografie să o tipărească cu 
litere . .  ·· �Sfirşitu/ Jipseşte>. 

Arh. St. Buc . . Coresp. Hasdeu. XLIX/540. Data corectat;î în martie 2Siapril G. 

VII 

Milano ( Vi a  Brera :J) 1 882, 27 april/maiu !l 

Prea Stima tul meu domn, 

Joi s-a întors Ascoli aici  şi v ineri a făcut capet foneticei neolatine, 
d i nd şi o ochire asupra morfologiei ,  asupra căreia v a  continua a vorbi 
în lecţiunile cîte mai avem, care î mi pare foarte rău că sunt puţine. lncil 
de j oi l -am văzut şi i-am vorbit la Academie, dar n-am voit  să-1 supăr 
cu ale mele încurcături în acel loc, reserv îndu-mă a-i cere sfatul acasă. 
Aseară am petrecut la dînsul vre-o oră şi mai bine, i-am spus posiţia 
mea î n  care mă găsesc prin ordinul ministerial  şi l-am întrebat daca 
crede că ar fi bine să petrec anul viitor în Spania, unde anume, cerîn
chl- i  toate expl icări !e  şi sfaturile necesare în această afacere. 

El mi-a respuns că crede că nu găseşte că ar fi  bine să fac aceasta 
din causă că : 1 .  Toati:i Spa n i a  cu Portugal' a împreună nu au încă un 
profesor romanist de vr-o valoare oarecare, prin urmare ar trebu i să 
me lipsesc de şcoa !a pentru acest an ; 2. î n  acest cas mi-ar răm înea sd 
me o c u p  cu cerceUir i  orig inale  asupra dialectelor Peninsulei iberice, 
dar Asco l i  crede - şi eu sunt cu totul ele aceeaşi credinţă - că î ncil 
eu nu sunt destul  de  pregătit spre a putea î ntreprinde cu succes bun 
astfel de studii  i n  anul v i itor. Ar î nsemna dar, zise Ascoli ,  a perde un 
an cu puţin profit pentru stud iile mele romanice, mergînd în anu l viitor 
în Spania. Crede că ar fi bine ca .anul viitor să-1 fac l a  Pari s ori î n  
Germania, recomandîndu-mi c a ,  d u p ă  2-3 ani d e  a ş a  pregătire d e  
şcoală, să f a c  o călătorie în Spania, călătorie care m i - a r  f i  utilissimă, 
d ar care s-ar putea restrînge la 5-6 luni d e  vară,  într-o v acanţă. 

Eacii părerea marelui maestru, despre care, fără îndoială, eu nu am 
alta de zis decît sil mă silesc a o face să devie realitate. In telegi în ce 
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neplăcută posiţc nl<"' găsesc li psincl el -ta din Consil iu în această împre
jurare, sper însă că nu voi întîmpina nici o dificultate ori opozitie din 
partea ministerului. Nu uita a-mi scrie înse şi d -ta ce crezi că am de 
făcut în această pasi ţie aflîndu-mă. 

Am vorbit aseară mult cu Ascoli despre ale noastre românesci, des
pre studiile făcute pînă acuma asupra limbei şi desigur despre lucrările 
şi cercetările el -tale, Pra bine dispus şi avea mult haz, scherzando. 

Ocupat cu mul te nu-ţi pot trimete încă recensiunea Vocalismului 
lui Miklosich, precum nici analisa gramaticei ele la 1 757. Prepar înse 
deodată cu acestea şi o altă lucrare : la Ambrosiana am găsit într-un 
codice o poesie scrisă prin secolul XIII-XIV în dialectul veneţian mult 
toscanisat, în aproape 300 versuri de 8 silabe, cu titlul latinesc : De 
origine rusticorum et  qualiter debent tractari. Poesia e inedită, în ea se 
pune numele şi locul naşterii autorului. O am arătat profesorului Rajna 
ele fancese antica şi o avem ca material ele studii pentru cîteva exerciţii 
conferentiate ; după cari o vom trimite însoţită de note şi observaţii 
deodată la Rivista di filologia romanza în italieneşte ; şi la Columna lui 
Traian, însoţită de traducerea textului şi cu notele şi altele în româ
neşte. Ţi va plăcea ? Profesorul Rajna e foarte mulţămit delle exercita
zioni clei signor rumeno. 

Cum merge Columna ? Aţi făcut destui abonaţi ca să puteti  plăti 
cheltuelile de tipar şi expediţie ? Pentru ce nu vrei să-mi mai scrii ni
mica după ce o singură epistolă ai sacrificat pentru mine de 6 luni de 
zile ? Ce lucrări ai sub mînă, ori te-ai Jaletisat cu totul şi laşi trebile 
româneşti speciale la o parte pentru cîtăva vreme ? In fine vreau şi do
resc să am o scrisoare de la d-ta ,  pe care cu încredere o aştept, rămî
nînd al d-tale devotat, /. Bianu. 

Monumenta Germaniae historica. 
Auctorum antiquissimorum torni V pars prior. 
Jordanis romana el  getica recensuit Theodorus Mommsen. Berlin 

Weidmann 1 882 - 1 val. 4° ediţie minunată, ar fi bună procurată. 

Arh. St. Buc. Coresp. Hasdeu. XLIX/541 .  

VIII 

Milano 23 mai/4 iunie 1 882 (Via Brera 3) 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

lntr-o scrisoare ce am primit de la Frăţ ilă înainte cu vr 'o cîteva 
zile, se zice că el-ta l-ai însărcinat pe el ( căci se vede că te-a ajuns o 
mare avaritie ele scrisori pentru mine) a-mi comunica sfatul d-tale de 
a cere M'nisterului să-mi permită a merge în anul viitor la Praga. Aşi 
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fi făcut cererea voită de d-ta în nceiaşi zi, dacă nu aşi fi cerut dej a 
înainte cu cîteva zile să mă scutească -- î n  interesul studiilor - de 
anul spania: şi să-mi permită a continua la  Paris. Am făcut această 
cerere conformîndu-mă statului lui Ascoli ,  sfat pe  care imediat ţi  l-am 
comunicat, rugîndu mă cu multă insistenţă să-mi scrii îndată dacă î l  
aprobi şi la c a z  contrar ce-mi zici  să fac. Văzînd că in  timp de cîteva 
săptămîni nu-mi vine răspuns, am crezut că nu ai avea nimic de objectat 
asupra planului combinat cu Ascoli - şi apoi am scris la Minister, căci 
aşi vrea să am autorisarea î ncă fi ind la Milan, unde voi mai avea a pP
trece vr'o 20 zile cel  mult. 

Sunt însă cu totul dispus a face anul al  3-lea in Germ ania, ori unde 
şi Praga cred că ar fi foarte bună pentru acel an. 

M-a întristat foarte acea scrisoare, văzînd că d-ta ai opinie dife
rentă de a mea deja pusă în lucrare, e non posso capire perche Lei mi 
trascurra tanto, scrivendomi una soia lettera in tutto questo longo pe 
riodo eli setie mesi. 

Fii însă convins,  pregiatissimo e caro mio maestro, che io non cli
mentichero ma! quanto lei a fatto per me a quanto io Le devo, come 
aglievo e come protetto ; ori unde voi fi mă voi sili ca prin studii să- 1 i  
pot oferi mulţămirea de a nu te ruşina de  elevul şi protegiatul d-tale. 

Ocupat foarte cu alte studii n-am putut termina pînă acuma nici 
unul din articolii pentru Columna despre cari îţi scrisesem deja. Mă rog 
autorizează pe Frăţilă să-mi expedieze N-rul 4 aşa încurcat cum este, 
căci n-am răbdare să aştept pînă la noua tipărire. Atunci apoi îmi va 
trimete unde voi fi numărul duplu 4-5. 

Sono incaricato di salutarvi tanto dalla parte del Signor Prof. As
col i .  Joi seara am p rînzit la el. Nu ştie dacă 1 i-am scris, ori dacă ai altă 
cunoştinţă, că acest mare glottolog are o fetiţă de vr'o 1 8-1 9 ani molto 
carina. Ţi po1i închipui că de cîte ori mi se ofere ocasie de a vorbi cu 
ea, uit pe glottologul ;  ea este frumoasă şi are mult vino'ncoace ; păcat 
că ocasiile sunt rarissime. 

Eu însă în astfel de lucruri tacio sempre molto giudizio ; dacă vrei 
nu crede ; crede însă că eu sunt totdeauna al d -tale devotat şi mă nu
mesc 1 .  C. Bianu. 

A rh. SI. Buc. Cor esp. I T.J .>rleu .  XL.J X/542. 

IX 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

Nu sciu dacă se cugetă la soartea mea in capitala noului regat, ori 
şi cei mari me uită, cum au făcut a micii pe cari îi credeam câ nesce 
frati. 

Adeverul este că eu pină acuma nu am făcut Ministerului nici o 
cerere formală ca să-mi schimbe programa studiilor, revocîndu-mi a :1ul 
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de Spania ş i  trimi ţîndu-me într-alt locu . Am scrisu înse în particolar 
D-tale, sperîndu că vei putea influinţa prin amicii din Olimpulu i nstruc
ţiei, ca în lipsa D-tale, ei să facă a mi se schimba ordinulu. Am scrisu 
şi d-lui Tocilescu, de la care me credem în oarecari drepturi a aştepta o 
atentiune oarecare, aflîndu-se director. Ce s-a făcut, ori dacă s-a făcut 
ceva nu sciu, căci mie nimenea nu mi-a trimis scire de o literă. Aceasta 
stare de lucruri me îngrijesce foarte mult. Din aceastd. causă de nou 
la d-ta me îndreptez cu rugarea să binevoiesci a mij loci să se hotărascti 
ceva, ori ce ar fi, ca să sciu ce am să facu. 

Am cugetat mult la sfatul d-tale de a merge la Praga, dar după in
dicatiile ce am, cursu l  lui Cornu este un fel de abecedar în asemănare 
cu celu ce am avut fericirea a asculta î n  acest an. Ar fi dar progresul 
racului a merge de la  Ascoli la Cornu. De acea credu că ar fi bine să 
schimbi această idee cu alta. Ori să me lăsaţi aici unu a ltu anu, ca să 
studiez cursul de ariane, ai care, ce e dreptu, s-ar eşi din cîmpulu de 
studii pentru cari m-ati trimisu ; dar fără îndoială mi-ar folosi foarte 
multu, şi eu 1-aşu urma cu nemărginită plăcere. Chiar în acestu cursu de  
Jingue classiche, Ascoli, cu întinderea sa gigantică de  vederi, atinge 
mult limbile neolatine. Dacă înse aceasta nu se va  crede posibil, nu v ădu 
că-mi remine alta decît ori Ecole des hautes etudes, ori să me trimeteţi 
definitiv în vr-un locu altulu, unde să găsescu profesori cu cari să con
tinuu cu profitu, cea ce am început aici. 

In fine, te rog dispune cum crezi d-ta că este mai bine ; eu me voiu 
grăbi a face cum vrei şi cum mi se va ordina, căci sunt cu totul con
vinsu, că numai interesul studiilor mele te ocupă în această cestiune. 

Crede-mă totu deauna alu d-tale cu totul devotat, I. Bianu. 
1 3/25.6.82. 
P.S. Deşi în această săptămînă lasu Milanulu, răspunsulu adresea

ză-mi-lu totu la vechia casă, pînă la contrară rugare. 
Ingrijeşte să nu se uite a mi se da cheltuelile de călătorie de aici 

la noulu oraşu, ce mi se va destina. 

Arh. St. Buc. Coresp. Hasdeu. XLIX/543. 

X 
Roma 9/2 1 iulie 1 882. 
Hotel Cesari - Via eli Pietra. 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

Astă dimineaţa ajunsei in eterna cetate, şi me aşezai la un otelaşu 
aproape ele columna lui Marcu Aureliu. 

La Florenta am petrecut multe zile singur, căci Caix, cum îţi scri
sesem într-o cartolină, era la Perugia, unde i -am făcut cunoscută sosirea 
mea la m agnifica cetate Firenze. C:u elu petrecui apoi cîteva zile bune, 
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după cari li:isai Plorenţa .  Deşi C')U arc> să-t i  scr ie  în aceste zi le ,  m-a în
sărcin at totuşi să- ţ i  împărtăşescu mu lte salutări şi mul �ămite pentru 
Columna din care primi n-rulu 6 chiar cînd eram şi eu acolo. Caix se 
pregătesce a veni şi  în această vară în Traiana Dacie spre a vedea Mol
dova şi Transilvania ; negreşit înse va petrece la Bucuresci cîteva zile. 
Nu întelegu prin ce uitare nu i-am trimis Coresi ; causa acestui păcat 
recu noscu cil c>u sunt ,  dar  t rebuie vindecat. Am scrisu spre acestu scopu 
Lnmu ltl i nostru d. De n susianu, rugîndu-lu că dacă de la Academie nu 
se poa te, să ceară ele l a  el -ta unulu din exemplarele ce ai, sciindu că 
nu vei fi contra ca să se trimită lui Caix, trimite-o la Acacl. ca să i -o 
expeclieze. 

Toci lescu îmi scrisese o scrisoare, vestindu-mă că s-a hotărît ca 
pe anul viitor să continuu studiile la Paris, pentru care călătorie mi s-a 
aproabt şi 200 /ei de cheltuială de drum. Mi vestia că acei bani mi 
se vor trimete ele urgenţă. Eu i-am scrisu într-o cartolină, că plecu 
de la Milan, l-am rugat să clispună ca banii ele drumu, împreună cu tri
m estrulu să să trimeată Legaţiunii de aici, de unde am să-i ieu. 

lnchipuesce-ti  că pînă azi nimică, nici trimestru, nici banii de 
drumu. Sunt grozav de incurcat căci n-am bani. 

Astăzi î i  scriu de nou, căci întărzierea trimestrului ,  care să plătesce 
la început, este cu atîta timpu întărziată încît eu nu pot înţe:ege nimica. 

Te rog foarte mult a interveni cu a d-tale influintă spre a împrăştia 
pedicile ce s-au pusu, se pare, in calea banilor mei, de cari am atîta 
şi aşa de grabnică necesitate. 

Am văzut astăzi pe Obeclenaru, care lucrează straşnic la studiul 
dialectului macedonu. 

Acum mai mul t  ca ori  cîncl sper că nu vei uita pc alu el-tale de
votat, l. Bianu. 

Arii .  St.  Buc. Coresp. Hasdl'U ,  XI.IX/544. In text , .:!00" IL' i  PsLP corecta t p0ste "()00". 

XI 

Pari s 1 6 128 octobre 1 HH2. 
2!i bis rue des Ecoles. 

Prea St imate Domnule Hasdeu, 
Ecă o lungă serie de luni în care am crezut ele bine a nu te îmbu lzi 

cu scrisorile mele.  C'ausele acestei  tăceri sînt multe şi cliferite, î n tre cari 
răceal a cu care el-ta ai primit scrisori le  mele, cari au avut fer ici rea a fi 
onorate cu u n  singur răspunsu ; credeam elin această causă că mai bine 
ar  fi să tacu. De la sfîrşitul lui Iunie încoace nici nu prea aveam vreme, 
fiindcă eram în călătoria prea fru moasă şi interesantă ce am făcut prin 
minunatele cetăţi ale Italiei. Abia aici am aflat ele la d-na H. că în ace
laşi timp eram la Genova, fără ca eu să sciu şi să ne putem întîlni .  
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In l ilnii pe Caix la rloren!a,  cu care am petrecu t plăcute :�.ile î n  acea 
magnifică cetate a frumosului. Peste 40 zile am petrecut la Roma, vr-o 
8 la  Napoli de unde pre la  Roma, Pisa, Bologna, Veneţia,  m-am întorsu 
la bunul meu Milanu, în care am petrecut vr-o lună, luîndu-mi ziua 
bună de la bunii miei prietini  şi  priet ' ne, cari  mi-au făcu t din anul tre 
cut petrecut cu ei, unul d in  anii cei mai fericiţi a i  vietei mele. 

Ascoli mi-a arătat multă simpatie şi bunăvoinţă .  Mi-a spusu cii l i -a 
trimisu scrisori de recoma,ndaţie la Genova şi că nu i -a i  respu nsu n:
mica, lucru de care î i  păru reu. li păru asemenea reu că de la Genova 
nu te-ai repezit pentru vr-o zi la Milanu ca să te vază. Aveam de gînd 
să trec pe la  Turin şi să me oprescu acolo cîteva zile spre a vedea pe 
Flechia, pe Vegezzi-Ruscalla şi pe Graff, - dar consiclera1 i i  finan l iare 
m-au decis a veni iute la Paris pe Iinea Gotardului. 

Caix îmi spusese că avea de gînd să vadă şi în  acest anu Traiana 
Dakie, mai cu seamă Moldova şi Ardealulu. Nu sciu ce va f i  făcut, căci 
nu mai avuiu ele la dînsul nici o scire de la despărţirea noastră. 

Acuma aştept să înceapă cursurile romanistilor de aici şi eu îi voiu 
ascult-a cu urechile obicinuite cu cursulu ascolianu ş i  voiu putea să 
vedu deosebirea ce se va vedea, de cari te voiu l ine din cînd în cînd î n  
curent prin scrisorile mele. 

Nu sciu ce se va fi alesu de celebra împăcare a d- tale cu d-lu To
cilescu, la  care văzuiu o foarte răutăcioasă alusiune într-un jurnal ce 
mi 1 -a arătat un băiat aici. Vedu înse că eu sunt uitat şi că Frăţilă î n  
care atîta m e  încredeam c u  prietenia, m e  uită c u  totul ; dar aşa e lumea 1 
vomu plăti şi noi la timpu cu aceeaşi manetă, cum alţii ne dau. 

Indată ce me voiu aşeza definitivu i l i  voiu trimete şi eu c îteva scîr
l i i turi pe cari le ve1 i  publica dacă se voru găsi vrednice de această 
cinste. Dar în fine s-au contopit revistele ori ba ? asta aş vrea să sciu , 
şi de acestu lucru eu foarte m-aşu bucura , căci vedeam totdeauna cu 
multă durere despărţirea între e l-voastră , despăr l i re pe care eu o cre
deam păgubitoare bietelor noastre studi i  istorice şi filologice. 

Speru că se va î ndura cineva de mine ca sa mi  trimeatil Columna 
cita nu mi s-a trimisu, căci dorescu foarte mult să vădu ·:e s-a mai 
tipărit. 

I .a d-na Hasdeu am fost de cîteva ori ş i  am văzut cu bucurie cil 
atît e l-sa cît  şi mademoise/Je Lilica, care s-a făcut o francesofilă înfo
cată , sunt bine şi sănătoase ş i  veselia nu lipsesce în casa loru, deşi 
d-na are multe de gîndit pentru întocmirea instrucţiei Lilică i ; eu înse 
am măngăiat-o de aceste necasuri spunîndu-i că nu are alta de făcut 
mai bunu cl ecomandată. 

Sfîrşescu de astăd<:1tă,  căci vedu cei prea o ducu î n  lun�JU cu aceste 
î nc urc8turi  fără şiru ş i  te roqu să me crezi alu el-tale devotat, I. Hianu. 

P.S. In această casă voiu sta pînă pe la 1 / 1 3  ale lunei vii toare, aşa 
că ar fi mai bine sil -mi  adresa ti deocamdată, ce-mi veţi tri mite, I a  c i-na 
Hasdeu. I .  8. 

Arh. S t .  Buc. Coresp. 1 Iasdcl l ,  XLIX/5·15, 
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XIT 

( Paris, noiembrie 1 882) . 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

Tăcerea sistematică a d-tale faţă de mine ţinutd. acu m aproape ele 
un anu întregu, mă îngrigia foarte mult, căci nu puteam altfelu s-o ex
plicu decît doară printr-o răcea lă  ele mai multe sau mai puţine grade a 
simpatiei şi bunăvoinţei cu care m-ai apropiat atît de mult de d-ta. 
Această răceală îmi închipuiam că ar putea să fie causată de nesce 
insinuări a cuiva de pe la Bucuresci, care ar fi p rofit(at) pentru aceasta 
de lipsa mea. Dreptu să-ţi spuiu aceasta nu-mi venia la socoteală şi aş
teptam ocasia ca să me l ămurescu. Vădu înse că suposiţia mea era falsă 
căci el -ta cu acelaşi interesu întrebi ele mine într-o scrisoare cătră d-na 
Hasdeu ; şi apoi tăcerea de unu anu o explicu de o parte prin ocupa
ţiunile multe şi diferite care îţi întrebuinţează timpulu, de altă parte 
unoru clispoziţiuni ele repausu ori odihnă, cărora unu realist le-ar zice 
lene, cari se pare că aveau în timpii din urmă partea Ioru de influenţă 
asupra el-tale. In orice casu în faţa acestei stări de lucruri eu am crezut 
că e bine să te cam Iasu l iniştitu, cea ce am şi făcut pînă acuma. Dar de 
acum s-a sfîrşit ; îţi scriu şi-ti voiu scrie, sperînd că din cînd în cînd 
vei binevoi a cheltui vr-o 1 0- 1 5  minute pentru mine scriindu-mi cîte 
o epistolică. 

Am primit triplu! n-ru al Columnei, în  care mi-a plăcut multe lu
cru ri , dar perdaful ovreesc întrece multe perdafuri ; o merita de mult, 
că prea s-a umflat  în pene. Cînd am trimesu notita mea despre Iiturghia 
lui Cacavela, u itasem cîteva indicaţiuni cari voiam să o însoţească ; 
aceste le-am redactat pe o carte postală şi le-am trimisu lui FrăUlă, 
rug indu-1 să îngrijească a se adauge la tipărire. El înse a binevoitu a 
le face uitate, deşi îmi dăduse in scrisu promisiune că v a  face după 
dorinta  mea. Aşu vrea să-mi înapoeze acea carte postală. 

Într-o scrisoare cătră d-na H. exprimi dorinţa ca să-U trimetu ceva 
pentru Col. dernnu de un elevu, dacă nu alu el-tale celu puţin alu lui 
Ascoli ! Am cîteva schiţe de cîteva lucrări de fonetică şi cîteva ele mor
fologie clar  : 

XXV, 10 sq quale il cicognia che leva l 'ala 
Per voglia di  volare, e non s'attenta 
D'abbandonar lo nido, egiu la cala ; 
Tale son io, con voglia acusa e spenta . . .  

de a scrie şi publica lucrări î n  specialitatea căreia m-am dat ; cu cît 
înse mai mult pătru nelu şi  mai mult stueliezu me convingu că trebue 
să mai aştcptu şi o sfieald me cuprinde de a eşi în cîmpu, căci nu voiu 
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sil cad î n  pos i ! i il d0 il recunoasc0 mine că rău am scris az i .  De ace0a 
prepara l ia o lasu să continue. Acestea le zicu, se înţelege, în ce privesce 
studii originale despre ale noastre manice ; pentru Columna voiu tri
mete cîteva bucăţi de importanţa pentru studiul istoricu şi materiale 
pentru mai tîrziu . 

Cursurile aici au începu t aproape toate : iacă cele ce urmezu eu : 
ore 2 G. Paris, 2 Darmstădter. 2 Meyer ( la Ecole des chartes ) .  l Havet 
( latinesce) ,  2 Leger ( slavice la Ecole des langues orientales vivantes ) ,  
voiu merge şi pe la Picot cî te odată. Aşteptu să se  publice programul 
lecţiilor de la Collt�ge de France, cu cari să-mi completezu orariulu bine 
şi  definitivu. Dar rău am făcut ( sau mai drept rău au făcut) că nu mi 
s-a permis a rămîne şi acest an la As coli ! . . .  

Cînd d-lu Ghica a fost aici m-a poftit să merg la Londra ; am mersu 
cu Nicu şi am petrecut foarte bine o săptămînă văzînd cîteva din mi
nunile colosului oraşu. Intre altele am v ăzut la British Musseum m-sulu 
românescu şi cele a lalte descrise de Uspenski. 

Ce zici despre Alexandre le bon ? D-lu Picat mi-a arătat multă con
sideraţie ; l-am văzut într-o dimineaţă la  Prinţu Ghica, cînd era aic i .  
Apoi m-a poftit la  prînzu şi mi-a spus că ar  vrea să lucrăm împreună 
o bibliografie românească, în care să se cuprind ă  tot ce s-a tipărit în 
ţerile române, de români, ori în românesce, şi tot ce din publicaţiile 
străine are raport cu noi. l-am mulţumit de propunere, i-am spusu înse 
că nu am cunoscin te  atît de întinse cît i se pare poate d-sale şi  că tocmai 
acum n -aşu putea să mă ocupu, cu astfel de lucrare, avînd a studia . . .  

(Continuarea l ipseşte) .  

Arh. St. Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/552. 

Nr. d in  "Columna lui Traian "  la care se referă 1. Bianu este din 
iulie-septembrie 1 882, în care i s-a tipărit şi notita : O veche tipăritură 
românească necunoscută ( p.  52 1-522) , iar "perdaful "  la p.  527-528. 
Despre lucrarea lui Bengescu, Hasdeu publică o notiţă în nr. următor 
elin "Columna lui Traian " ,  p.  640. 

XIII 

Paris, 1 882 dec. 71 1 9. 
9 Place du Pantheon. 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

In aşteptare de altele mai bune, trimetu de astă dată pentru Columna 
alăturatele doue scrisori, pe cari le  credu că merită să fie publicate. 
Noti ta premergătoare o cred necesară pentru înţelegerea lucrului. 
După ce se voru publica mă rogu să mi se inapoieze m-sulu, fiindu scri
soarea unei persoane între ale cărei suveniri mie preţioase tin să fie 
şi aceste scrisori. Sunt sigur că se va tipi:îri esactu, fimd şi copiile destul 
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de claru scrise ; eu am îndreptat unele litere ce nu mi se păreau destul 
de ldmurite. Me rogu să-mi trimeţi vr-o doue exemplare din foile pe
cari voru fi tipărite spre a le trimete acelei gentilissime persoane. 

Mai am la d-ta notita despre scrierile lui Alexandru Dascalulu 
după m-sele lui cele trei pe cari le cunoscu. Dacă crezi vrednică te rogu 
publică-o şi dispune să mi s0 inapoieze facsimilele ce am trimes spre 
a j utor t i părirei esacte ; nu sciu daca ţ i  le-am tr:mesu el -tale ori lui Fră
ţi lci .  Me roqu asemenea să fad a mi se înapoia facsimilele ( ce am tri
mesu, mi se pare prin Frăţi lă) ,  ele pe notiţa ce se află pe m -ssulu  lui 
Evstratie logofătulu, şi care se află publicată în n-rulu 2 alu Columnei. 
Ţin foarte mult să am aceste facsimile de cari am aclese trebuinţă şi  
sunt notiţe l iterare preţioase pentru mine. Te rogu însărcinează pe Fră-
1 ilă cu aceste afaceri. 

Aşu avea multe lucruri de comunicat spre a se publica în Colu mna, 
toate culese din Italia,  clar ceru toate o prelucrare, care nu potu să o 
facu de o camclată din causă că timpul îmi lipsesce cu totulu ,  fiind foarte 
mult ocupat cu cursurile şi cu prepararea conferenţelor pentru Ecole 
des hautes etucles. 

Nu peste mult înse voru veni toate la locul lor. 
Imi dă mult de lucru studiul şi lectura vechei francese şi proven

ţale, tot atîta cursul de slavonesce ce urmezu la Leger la  Ecole des 
l angues orientales vivantes. Leger mi-a arătat specială atentiune şi mi-a 
vorb:t de relaţiile ce are cu el-ta. Facu cu dînsul slavona şi serba. Despre 
altele nu-ţi mai scriu ; speru că-ţ i  voiu putea vorbi, dacă vomu avea 
plăcerea să te vedem aici,  căci d-na H. mi-a spus că poate vei veni pe 
serbătorlle Crăciunului. Eu dorescu foarte multu. Din ţară am foarte 
pu t ine sciri, căci pretinii ( ? ! )  m-au onorat cu uitarea lor. Tanto meglio ! 

Ti-am trimesu de cîteva zile un Le bien publique cu un articlu 
despre afacerea Transilvaniei. Ce zici despre elu ? Pentru ce nu scrii 
ş i  d-ta un articlu ,  pe care să-lu publici în vreunu periodicu germanu ori 
francesu spre a respunde fecundului geniu în bizarerii Hunfalvy, care 
aproape în fiecare lună dă !urnei probă despre grozăvia  sa ştiinţ ifică 
ungară contra Româniloru ?? 

Sci inţa mea filologică progresează credu deşi încetinelu - aceasta 
nu din cauza maestriloru ci el in cauza elevului.  Nu m-aşu supera de 
l ocu să fiu întrecut de C:OLEGULU UNICU alu meu (ca elevu alu e l -tale) 
pre st i m atulu domnu Chiţu ; din contra me aşteptu la aceasta şi o 
dorescu. Cultura e l -sale, î ntinderea cunoşcinjel oru anterioare i-au faci
litat desiqur foarte mult calea cî nd a intra t în o�Joru l u  nostru fi l ologicu ; 
unde eu sunt ucenic e l -sa a in trat ca calfă ; şi-apoi, meşterulu nu i -a  l ip
sit. Spune-i te roqu respect uoasele mele salutări .  

Alu el -tale devotat, l. Bianu. 
t\rh.  SL .  Buc. Cort•sp. 1 Iasdeu, X LI X/5·�6. 

Notiţa la care se referă I. Bianu, a apărut în . ,Columna lui Traian " 
oct.-dec. 1 882, p .  5�19-602 ; Alexandru Dascălul, Un scriitor român de 
peste Olt  de la sfîrşitul secolului XV Il, î nsoţit d e  un Apendice la no
tita d-Jui Bianu (p .  603) .  
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XIV 

Paris, 4 april 1 883. 
9 Place du Pantheon. 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

O să fi i acum în foculu academicilor desbateri, deşi foculu cred ca 
nu va fi tocmai caldu de totu, nefiind nice alegeri de membri, nici dis
cuţii barbieresci, iar afacerea premiului fiindu sigură, afară doar dacă 
G-ster nu - ţi va face zile amare şi nopţi neliniştite. Poate ve veţi apuca 
de biata ortografie, de care ve apucaj i totdeauna de cîte ori, neav î ndu 
ce face, v reţi să ve daţi aerul de grozavi ; ş i-apoi ai colegi cari nesciindu 
vorbi nimicu despre nici unu altu lucru să credu totuşi competenţi a 
face sgomot în  cliscuj ia ortografiei .  Pe ea dar ! !  

Prin ţulu Ghica v a  veni peste vr-o d ou ă-trei-zile aici, de unde va 
pleca ca să aibă placerea a asista la cruzimea cu care d-lu Quintescu 
va da lovitura de m orte lu-u, şi cum d-lu Sion îi va cînta în veci pome
nirea lui. 

N-rulu Columnei m-a găsit la Londra , unde am petrecut vacanlele 
Pasciloru. Ale mele sînt forte bine publicate şi cre du esactu. Acticolu ' u  
despre samă este - m i  s e  pare - forte tare ş i  forte luminosu ; dar m e  
miru d e  unu lucru : d e  unde a i  găsitu c a  ungurescul szam este de gc

nulu femininu ? pe cit scieam eu ungureasca nu cunoasce deosebirea 
pe genuri de locu, ci numai după natura v ocaleloru. 

0-lu ministru cu cuvintele creştine, este din zi în zi mai �Jrozavu.  
Art' col i i  se: înse sunt scrişi pre aclvocăţesce ; prea cu multe apostrofe 
trîntite în capu l nenorocitului de la Macsin. Şi apoi e prea puj i n  nou 
1 11 acele note, ca să fie debitate cu atîta i fosu. 0-lu Chiju înse rd.mîne 
un omu de care îmi  place grozavu de mu ltu. 

Dar bietu C: -str ! 
Pentru vi i toru, dacă nu altceva, îj i voiu trimete documenle rela

live la V i to Pi lutio, scose din Archivulu Propagandei şi de airea. 
La Academie fii ,  te ro�JU cu ochi i  forte deschişi la cea ce face alu 

meu bunu amicu ( ! ! )  şi supl initoru, ca să nu încurce trebile mele, cea 
ce nu mi-ar pl<'tcca de lon1 .  

Sunt membru a l u  Soc! etăj i i  d e  l inguistică ; şi cu folklori ştii l u i  Rol

laud am făcut bune cunoştinţe. Relaţiunile cu d înşii îmi voru fi credu 

utile. Am introdusu î ntre ei şi pe Ionescu ( Gion) .  
Te lasu deocamdată şi  te  rog să mă crezi a lu d-tale devotat, 

l. C. Bianu. 

Arh. Sl .  Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/547. 
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XV 

Prea Stimatu mieu Domnu, 

Aseară petrecui vr-o oră la d-na Hasdeu pe care nu o văzusem de 
atita vreme (vr-o 5 săptămîni ) ,  din cause grele ale situatiei mele. O-lor 
sunt grozav de ocupate cu examenele care se apropie în  fuga mare şi 
cteja sunt la  uşă. 0-şoara lucrează pe moarte. Altfelu am constatat cu 
mare bucurie că se află foarte bine amînctoue de rîndul sănătăţii. . .  din 
alt punct de vedere ... te priveşte pe d-ta. 

Intre alte lucruri bune d-na Has( deu) mi-a spus că i-ai scris odată 
vr-o doue-trei vorbe despre articolul ce am trimisu în urmă. Ce au fost 
acele vorbe - să-mi puiu pofta în cuiu : d-nia sa a uitat --- se înţelege 
- iar scrisoare - O-zeu scie unde va f i  aj unsu ... poate ! . . .  mai scii .  
In orice casu eu aşteptu cu doru Columna care trebue să iasă acuma 
pentru patru luni de odată. Pentru nr. viitor vei avea fără î ndoială ar
ticolul despre gramatica română manusscrisă de la 1 757. 

M-am mirat î nse foarte multe de alceva ce d-na H. mi-a spus că 
i-ai scrisu d-ta. l-ai scrisu adecă că eu, în  neunire cu ce scrisei d-tale şi 
în petiţia ce am trimesu pentru Ministeru, aşu fi scrisu nu sciu cui că 
me întorcu pe vară în 1eră. Nimica în lume nu poate fi mai neadevă
ratu. Nu numai că  nu am scrisu aceasta nimarui, dar nici mi-a trecut 
prin capu acea idee ; din contra sînt şi am fost cu totul hotărît să nu 
me întorcu în ţeară în a ceastă v acan l ă. 

Am scrisu - este adeveratu - d-lui Aurelianu şi l-am rugat să 
facă ce trebue ca cererea mea comunicată de d-ta să fie satisfăcută. 
Atîta tot. În casul cînd nu vor voi să-mi dea acea sumuliţă de bani, că
lătoria în Spania nu o voiu putea face. In ţară însă tot nu mă voiu în
toarce, ci voiu remînea aici, continuînd a lucra în  bibliotecile de cari 
me voiu depărta peste unu anu, ca să me întorcu acolo unde nu se află 
nimica. 

Este dar falsu că  eu aşu avea de gînd şî aşu fi scrisu cuiva că voiu 
să me întorcu pe v·ară în  ţeră. Te rogu foarte muU insistă pe lîngă d.  
1\urelian să-mi facă acestu bine, singurulu care i l-am cerut de cînd c 
ministru. 
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Alu d-tale devotat, l. C. Bianu. 

Paris, 9 Place du Pantheon. 

U/�4 iunie 1 883. 

Arh. Sl. Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/548 

www.cimec.ro



VI 

( 1 883) . 
Paris, 9 Place du Pantheon. 

Prea Stimate Domnule Hasdeu, 

In zilele trecute primii doue numere din România Libera ( trimese, 
mi se pare, de Frăţilă) : le-am cetitu şi de ce-am vezut am fost foarte 
surprinsu şi cu atît mai neplăcutu cu cît nu puteam să prevădu de locu 
aşa întîmplări neplăcute. Incurcăturile trebue să fie fostu grave ca să 
ajungi d-ta la acea măsură extremă. "Auditorulu " din Rom. lib. este 
mulţamitu atît de mult încît nu-şi poate manifesta mulţămirea. 

Dar d-lu Densusianu cu d-lu Urechia ?I l  Nu vreau să me amestecu 
în trebile loru ; dar voiu datori amicitiei acestui compatriotu pierderea 
acelui locu la care ţineam atît de mult. Se pare înse din vorbele sale, 
că acestu amicu al mieu a uitat de mine de totu ; a u itatu că eu sin
guru l-am adusu acolo şi că dacă voiamu puteam foarte bine aduce pe 
altcineva, poate mai puţinu amicu dar mai onestu faţă cu mine. Ce se 
va alege nu sciu. Mie înse îmi pare foarte rău după acelu locu, care era 
atît de potrivit gustului şi ocupaţiunilor mele. Culmea răului e că d-ta, 
supăratu fiind, nu vei mai merge acuma pe la  Academie ca să mai pui 
cîte o vorbă pentru mine. Eu sunt de vină, căci trebuia să nu me încredu 
amici tiei false a unui om, pe · care fără greutate şi demult l-am cunos
cutu. Dar credeam că a face bine unui amicu este a-şi întări legăturile 
amicale. Aici lucrul s-a petrecut pe dosu. 

Deodată cu aceasta scrisoare îţi expediezu manuscrisul promisu 
pentru Columna. Un singuru lucru me rogu : sd. zici tipogra filor să cu
leagd. întocmai - literă cu literă - documentele, care le credu foarte 
esactu copiate şi  n-aşu vrea să le strice · ei. Eu cu bucurie aşu face 
corectura, dacă crezi că va fi de trebu in lă .  Am cam întî rziat cu această 
expediţie, din causă că am fost foarte ocupatu în săptămînile trecute. 

Am cetitu că Sbiera a adusu la Academie vestitul msu de la Vo
rone t şi că Academia a făcut nesce fotografii de pe elu. Dacă cumva 
poti trimete-mi, me rogu, şi mie acele fotografii să le  vădu şi ţi le voiu 
mapoia îndati:i .  

Din cel  trei chi tan le de a bonamentu la Columna, cari m i  le-ai  
datu, am putut vinde numai una,  cea cu n-o 307. Me rogu dar să inscrieti 
la celu n-ru pe d-lu C. Gărdescu, 25 rue Monge, Paris. 

l l l Attention l l l (Marginal). 
Să nu se uite a i se trimete şi numerulu 1 -2 pe acestu anu. Mai amu 

doue chitante n-o 305 şi 306 ; nu credu că voiu putea 9ăsi şi pentru 
ele vr-unu plătitoru. Bine ar fi ! 

Sunt foarte îngrijit pentru Manliu, nu mi-a trimesu î ncă bcmii pc 
luna murlie. 
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Nu sciu încă nimicu ce se va fi făcut cu premiile Academiei în 
acestu anu. 

Pe d-na �i d-şoara H. le vezui în zilele trecute şi  erau foarte bine. 
Alu d-tale devotat, l. Bianu. 

Arh. St. Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/553. 

XVII 

Acamedia Română. Bucureşti ,  20 sept. 1 889, miercuri. 

Mare V eterane, 

lţi recomand din toată i nima şi cu tot sufletul pe d-1 .  C. Pop Păcu
raru - ·ajuns la  cea mai extremă strîmtoare în urma nedreptei - cel pu
ţin - destituiri din revisoratul Vîlcei. - Este şi a fost om onest şi mun
citor, a suferit un an de închisoare pentru neamul românesc şi este ori
bil ca în urma unor mişelii de porcării prefccturesci şi  revisoresci să 
moară de foame - la ce este acuma expus. Te sciu mare şi generos, te 
rog ajută-me să nu mai sufăr de starea acestui om nedrept8 1 it. 

Mi se spune că ai un loc la Archive ; d a- i-l lui. Ori, daca. po l i ,  std.ru c 
cu grozava el-tale voinţă şi-i fă o situaţie în  învăţămînt. 

Te rog primesce-l  şi-l ascultă cu bunăvoinţ·a pe care scii să o ai 
cînd causa merită, şi fii sigur că aceasta merită. 

Al d-tale devotat, l. Bianu. 

Arh. St Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/549. 

XVIII 

Academia RomJnă. Bucureşti , 23 decembrie, 1 90 l .  

Prea Stimate Domnule Ha�deu, 

Am fost cu totul neplăcut surprins de absenţa d -tale de la �edinţa 
de alaltăeri ,  vineri. Sper şi doresc că nu starea rea a sănătă tii le-a sili t  
să stai acasă. 

Discursul d-tale pentru Eliade le aştepta a ici .  Nu se putuse �Jăsi 
în grabă în cealaltă vineri cind l-ai cerut. 

Mă rog să ne trimiti  mica cuvintare ce ai rostit despre raposatul 
d-1 Urechia, spre a o tipări lîngă darea de seamă a şedinţei. Am dori 
să dăm la tipar aceste şedinte la 2 ianuarie. 

Vă urăm la amîndoi - noi toti trei - cele mai liniştite şi mai ve
sele sărbători. 

Al d -tale, l. Bianu. 

Arh. Stat. Buc., Corespondenta Hasdeu, XLIX/550. 
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XIX 

Academia Română Bucureşti, 1 4 127 febr. 1 903. 

Prea StimaiP. Domnule 1/asclcu, 
Am primit 25 fasdcole din Romania l u i C. Paris şi P. Meyer şi 

Chronicon Fucllsio - Lupino-0/taulinum, pe cari le aveai împrumutate 
din fosta Bibliotecă Centrală. Le-am şters el i n  re�jistrele şi chitantele 
de împrumutare ; chitanla lor nu o pot trim ite pentru că mai sînt înscrise 
într-însa cărti încă nerestituite. Mă ro�J sfl vezi între căr tile el-tale, căci 
exemplarul de Chronicon Fuchsio - etc. care 1i s-a împrumutat era 
legat şi bun, acesta pe care î l  restitui nu este cel care a fost al bibliote
cei , căci nici stampilă nu are, nici legat nu este, ba chiar stricat şi lip
seşte din el  coala 4 (pag. 1 7-32).  Dacă găseşti exemplarul bibliotecei 
mă rog să-I aduci, ca să punem lucrurile bine la locul lor. 

Al el-tale devotat, l. Bianu. 

Arh. Stat. Buc. Coresp. Hasdeu, XLIX/55 1 .  
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MATERIALE INEDITE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURAT A 

DE MIHAIL SADOVEANU LA IAŞI îN 1917 
Conf. NICOLAE CI ACHIR 

Marele nostru istoric A. O Xenopol uri:ita c8 "ideea unităJi i  morale 
şi intelectuale a românilor fusese unul din ceei mai puternici ridicători 
ai vietii româneştşi, şi ea se născuse oda tă cu primele licăriri ale culturii 
în mintea românilor " 1 , luînd amploare în secolul al  1 9-lea 2• Năzuinţele 
profunde ale poporului român spre desăv îrşirea unittiţii statale au luat 
amploare dupti 1 877, adică după proclamarea independenţei de stat a 
României şi mai ales î n  timpul primului război mondial. 

Sub presiunea celor două tabere, care se formaseră în Europa, gu
vernul român decide intrarea în război alături de Antantil, care- i  asi
qurase unirea Transilvaniei cu România. Atacînd vi jelios pe toată lun 
gimea frontului c u  Austro-Ungaria, din nord ş i  pînă l a  Dunăre, trupele 
române au eliberat numai în cîteva zile o parte din Transilvania. Intr-un 
document contemporan se arată "că războiul pentru Transilvania era 
adevă ratul război  al României. Ochii e i  erau îndreptaţ i  spre Transilva
n ia  de atîtea sute ele ani ş i  se ştia cu cîtă nerăbdare aşteaptă aceasti:i 
provincie sosirea armatelor române " '1• Cu un an înainte, la  un mitinq 
la  P loieşti, în  1 9 1 5, Nicolae Titulescu declara : "România nu poate fi 
întreagă Hira Ardeal ; Ardealul e lea�Jd.nul care i-a ocrotit copil<iria, e 
şcoala care i -a  făurit neamul, e farmecul care i -a  sustinut viaţă " 4• Insa 
Imediat dupd. pătrunderea trupelor romane în  Transilvania, Puterile 
Centrale a u  adus de pe alte frontu ri clivizii puternic înarmate şi care 
aveau 2 ani de ex perienta a războiului .  Atacaţi acum de un inamic supe
rior ca număr şi  ca dotare, atacati �i din sud ele c8tre trupele germane, 
nevoi ti sd. apere un front de o l ungime imensă ( 1 1 00 km) , pentru posi hi 
J ităţile Românie i ,  armata român<l a fost nevoita sa se retragă, i namicul 
reuşind să ocupe v remelni r: doua treimi din ter itoriu l  1 ări i ,  împreună cu 
Bucureştiul. Se creiase o situaţie deosebit de grea pentru însăşi exis-

1 A. D. Xenopol, Istoria româniior din Dacia 1' raiană, v o i .  14 ,  p. 1 3·-1 
2 lbirlem. 
3 Arh. lst. Centr.,  fond Casa rPgală, rlos. 86 ( 1 919 ), f .  4. 4 V. Hdneş, Ant ologia olnl urilor romani, Buc. HJ-11 ,  p. 1'13. 
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tenta statului român. La începutul anului 1 9 1 '1, armata română se afla 
concentrată în Moldova � iavea o sarcină deosebit de grea ; apărînd 
teritoriul din Moldov a, apiîra însăşi existen ţa statului ,  deoarece în 
caz de înfrîn�jere Romilnia era sortită a dispărea ca stat ele pe harta 
Europei. In plus, armata trebuia reorganizatd, înzestrată cu arma ment 
corespunzător, adaptată la u ltimele cerinte ale luptelor care se purtau, 
iar in Moldova se allau refugiati ele pe tot cuprinsul ţ ării, lipsiî acutil 
de alimente, furaje, medicamente, criză de combustibil, transportu ri de
zorganiza te, boli con tagioase etc., adic ă  cond i t ii deosebit de 9rele. Re
lerindu-se la această situa t ie deosebit de grea, Mihail  Sadoveanu va 
scrie cu � ani mai t i rziu : "Era atîta înfrigurare �i at îta nevoie de îm
bărbătare, încît literatura de luptă, de î ndemn la rezisten jă ,  se confunda 
cu tunul şi cu tranşeea " 5• In aceste cond i ţii deosebit de grele, lui Mi
hail Sadoveanu, deşi destul de tînăr, i-a revenit greaua sarcină de-a 
conduce în anii 1 9 1 7-1 9 1  B, ziarul "România " ,  organ al apărării natio
nale. Colect ia ziarului există la biblioteca Academiei Române şi pro
babil şi în alte locuri, dar nu se specifică nicăieri în ziar că Mihail Sa
doveanu a condus acest j urnal .  Savin Bratu, in lucrarea "Mihail Sado
veanu, o biografie a operei" ,  apărută în 1 963 în Ed�tura pentru literatură, 
arată că Sadoveanu concentrat ca ofiter şi retras cu armata, a condus 
un ziar al armatei "România " ,  pe care- l  scotea un grup ele scriitori mo
bi liza t i , de la inceputu l anului  1 9 1 7, la Bîr lad,  la Marele Cartier Ge
neral ';· I .  D. Bălan, în prefa ţa operei lui Octavian Goga, apărutâ în 1 !lli7, 
scrie clî. în perioada E l l 7- 1 9 1 9  a apărut la l aşi-13ucureşti,  ziarul "Ro
mânia " ,  unde Goga era in  conducerea ziarului şi a scris 46 articole �i 
mai multe poezii. La acest ziar au colaborat mai toti scriitorii romam 
activi la ora respectivă, cu orientări estetice dintre ce!e mai diferite, ca 
Mihail Sadoveanu, Delavrancea, l. Si imonescu, 1 .  U. Soricu, A l . V l ahu \8 ,  
1 .  Agîrbiceanu, Ion  Minulescu , Lucian Blaga, P .  Locustenu etc. 7• 

In comunicarea de fa l ă  autoru l se bazează pe un dosar ined it d in  
fondul "Casa regaUi " , iar  p iesa cea  mai  importantă a acestui dosar este 
raportul locotenen tului Mihail Sadoveanu c8tre Marele Cartier Gene
ral, în  care a flăm amanunte despre pro�Jramul  /.ia ru lui , felul cum a a
pd.rut, qreutătile care trebuiau biruite şi in specia l  rolul scriitorului la 
această acţiune R, 

Ra portu l locotenentu lui Mihail Sadoveanu este datat la 2 ianua
rie 1 9 1 7, şi comunică Marelui Cartier Ct'nera l a l  Armatei Române ci:i. 
s-a dus la laşi şi  a convocat pe scriitori, care au discutat şi au iscălit 
memoriul privind apari j ia unei gazete zilnice ,  sub auspiciile Marelui 
Cartier General 9• 

5 lnsemnări literare, nr. 24 ( 1 91 9 ) : Icoanele vremii. 
6 Savin Bratu. op. cit . ,  p. 335-336. 
7 I .  D. Bălan, Octavian Goga, voi. 1 ,  Ed. petr. lit . ,  Buc. 1 967, p. 1 6. 
8 Arh. Ist. Centr., Arh. St.  Buc., fon:l Casa regală,  dos . 1 22 ( 1 918 ) .  
9 Ibidem, raportul  l u i  1\1. Sadoveanu din � ianuarie 1 9 1 7  (dosarul n u  este 

numero t a t ). 
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Ziarul urma <i fie deuum i t  "RomJ ni d "  - orqan al ap8rări i n aţio
nale " - ,  să fie or�Jan de publ idta tBr, care să a j u nqă i n  prima linie a fron
tul u i ; dc> asemenE'a la t rupele care sînt în refa cere în spatele frontu: ui ; 
numai trupele să prime a scă 1 5000 --�0000 de exemplare zi lnic, iar ziarul 
să-şi înceapă apariţia la 1 februarie 1 9 1 7  10• Referitor l a  programul 
ziarului,  Sadov eilnn raportează că s-a avu t în v edere , . . .  că o asemeneil 
publiciJ ! i e  trebu ie să t indJ a ridica mora lul  soldaţilor şi  al populaţiei 
civile,  c;i t încl a risipi i nf i l lra ţ i i l e  veninoase ale spionilor şi colportor i 
lor de şt ir i  f<.�lsc " 1 1 • Z i aru l ,  arata Sad o v eanu, v a  trata o serie de pro
b l enw majore, ca idt> i a  b i ru i n ţ e i  noastre, combaterea propagandei ger
marw, raportu r i l e  cu aliaţi i  şi mai a les unirea tutu rr>r fortelor poporului 
român la re;.isten ţ8, v ic torie şi  la unitate naţională 12• 

Sadoveanu a r8ta că în ziar se va i nsista asupra si tua ţiei lăranului 
soldat ş i  faptul di va primi drepturi şi pămînt, aşa cum i s-a făgăduit. I :J  
[ le ast>InPrwa St' va seri cît mai des " . . .  cîte un foileton -cronică cu su 
hicdnl  d l' prefPr i nţă milita r, i mpresii ş i  povestiri de pe front etc . . . .  
în sl i rşit ,  o i lus traţie î n  a rm onie cu propa ganda şi tend i n j ele ce u r m ci 
r i m " .  1� Octavian Goga v a  redacta cuvîntul i n trodu ctiv a l  publ ica j i e i ,  
i a r  pentru cronică militară u rmează ca Marele Gartier Gener·al să el e 
semneze drept colaborator pe u n  ofiţer de stat major. 1 � 

Referitor la problemele tehnice şi ad ministrative, localul de re
dacţie, tipografi a şi  maşi nile, hîrtia, cerneala etc., turnau să primească 
spri j inul a rmatei.  Cerea e le asemenea să se clea ord i n  ca cen z ura m i li
tară să dea cu precădere te!egramele alia�ilor, şi să se în!esneasc�î 
primirea publicatiilor străine, ca ziarul să fie cît  mai b i ne şi rapid i n
format. Pentru desene socoteşte că cel mai potrivit ar fi pictorul Mantu , 
actual mente mobilizat l a  arsena l "  16 ; instala.ţia zincografică şi zinca
graful Marvan să fie luaţi de l a  Institutul geografic. In privinţa fondu
rilor, scriitorii primesc u n  control d i n  partea armatei t i .  

Un cd.pitan, Petrescu, face un referat la raportul lui Mihail Sado
veanu, arătînd că deleg.atul scriitorilor, Mihail Sadoveanu , a stabilit pro
gramul şi activ i tatea ziarului .  "Delegatul lor - a rată căpitanul Pe
trescu - domnul locotenent Sadoveanu precizează în raportul d i n  fal ă  
c a  viitoarea gazetă s ă  fie botezată, "România " ,  c a  u n  simbol a l  tu tu ror 
aspiraţiilor noastre naj ionale " 1 �. La 31 ianuarie 1 9 1 7, generalul  Preza n 

tu Ibidem. 
Il Arh. Ist. CPnlr., Arh. SL. Hur., fond Casil r<'�Jil ]il ,  d os. 1 �:J. ( 1 9H l), rilpor l ul lui 

M. Sadoveanu din ?. i anuarie 1 !J I 7. 
l2 Ibidem . 
13 Ibidem. 
u Ibidem. 
t 5 Ibidem. 
10 Ibidem. 
1 7 Ibidem. ts Arh . Ist. Centr., fond Casa regală, dos. 1 22 ( 1 91 B), f. 7 (raport u l  n u mf'rolat 

separat) .  
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punea următoarea rezoluţie : "Aprob în totul proiectul de faţă. Mi se 
v a  face un raport detail at de modul cum fondatorii înţeleg să organi
zeze jurnalul " 1 9, 

In dosarul de arhivă la care ne referim, se păstrează o ofertă din 
12 ianuarie 1 9 1 7  a lui A lfred Hefter, proprietar şi conducător al tipo
grafiei "Versur i  şi proză " din laşi, situată pe strada Ştefan cel Mare 
nr. :w, către domnul locotenent Mihail Sadoveanu, delegatul Marelui 
Cârtier General, însărcinat cu apariţia ziarului România, ce trebuie să 
apară la laşi. Hefter se oferă să tipărească ziarul "România"  în tirajul 
de care va fi nevoie ; el va fi conducătorul tehnic al ziarului ,  ziarul v a  
apare în format l /2 nr. 1 2, va avea 4 pagini şi  cere 240 lei p e  zi  pentru 
tipărirea unui tiraj de 20 .000 exemplare 20• 

Primul număr al ziarului a apărut, joi ,  2 februarie 1 9 1 7, în 2 pagini 
din cauza lipsei de h îrtie. l�edacţia ziarulu i era la laşi , pe strada Lăpuş
neanu 83, şi nu la Bîrlad, cum afi rmă Savin Bratu ; numărul se vindea 
cu lO bani, iar mili tarii  îl plăteau cu 4 bani, după cum reiese dintr-un 
raport al armatei. Editorialul primului  număr, după cum am mai arătat, 
era semnat de poetul Octavian Cioga şi era intitulat "Spre biruinţă " .  
Goga arăta următoarele : "Pe cîmpul întins, unele se prind î n  mănunchi 
puterile de apărare ale unui neam, venim astăzi şi noi, o seamă ele oa
meni ai condeiului , să vorbim cu soldatul şi cu civilul şi să ne facem 
de-a lu ngul satelor şi  oraşelor vestitori i  cîntecului de biru inţ ă care se 
urzeşte ceas cu ceas " 2 1 •  

În numărul 2 a l  ziarului, apărut v ineri 3 februarie 1 9 1 7, arti colul  de  
fond este iscălit de Mihail  Sadovean u ,  unele  vorbeşte de faptul că 
poporul  romîn este paşnic, chiar în război cu cinev a se poartă civil izat, 
căci , . . . .  ura aceasta nu-i omenească : noi nu cunoaştem o asemenea 
ură " 22• în articolul in titulat  "Puterea răbdării " ,  publicat la 6 februarie 
1 9 1 7, scria : "A spus un mare general j aponez că în războiul de azi,  
dintre doi adversari acela biruieşte care poate răbda mai mult" , indem
nind pe soldaţi să-şi încleşteze toate for tele, să facă eforturi supraome
neşti, căci numai aşa poate fi biruit duşmanul iar patria salvată 23• În 
articolul "Ţ,ara mea" , apărut la 29 martie 1 91 7, Sadoveanu scrie : "Nu 
ne-au rămas d in  trecut nici cetăţi de piatră, nici îngrămădiri de opere 
rle artă : dar în oglinda halucinată a ochiului nostru orice colţ ,  orice 
vale, or: ce rîu se înfăţişează ca o urmă a durerosului trecut " ,  deci 
orice colţişor al ţării, este al nostru, trebuie apărat şi respectat 24• 

In vara anului 1 9 1 7, s-au dat luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz, unde maşina de război germană a suferit o grea înfrîngere, 
iar legendarele victorii ale trupelor române au insuflat noi speranţe 
poporului român, fa i ma lor a depăşit graniţele ţării. Sadoveanu, în rîn
duri calde, emoţ ionante ,  a descris în coloanele ziarului  aceste bătălii .  

1 9 Ibidem, f .  7.  
2 0  Ibidem, f .  Il. 
21 Romilnia, joi 2 febr. 1 9 1 8. 
22 Romiini a , 3 f('bruarie 1 9 1 7. 
2:1 Romiinia,  6 ff'bruari e 191 7. 
24 Rom<Înia, 7.9 martie 1917. 
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Referitor Ia înfrîngerea germană de la Mărăşeşti, consemna : " Mare
şalul von Mackensen a privit cu îndoialil ş i  tristet<' harta şi-a i nchis 
och i i  �J îndindu-se la h ecatombele pe care le-a î năl lat  la Siret. Zece pina 
la 12 d ivizii germane s-au topit în această bătălie " 25• In memoria celor 
de la Mărăşti, scria : "Ofiţeri şi  soldat i  căzuţi la Mărăşti , pace vouă ! 
Pe mormintele voastre glorioase, vor creşte florile veşnicei aduceri 
aminte " 26. Scopul acestu i m aterial nu este de-a analiza articolele ma
relui  scri itor - aceasta cade in  sarcina istor iei literare - , ci de a arăta 
rolul mare pe care 1 - a  avut Sadoveanu în acele momente deosebit de 
�] rele, pentru îmbărbătarea mil itarilor romilni.  Semnalăm însă că anu 
mite articole ale lui Sadoveanu au  fost fie reprod use d upă Romilnia, fie 
scrise pentru prima dată în alte ziare. Adăugăm că m ulte din aceste 
articole n-au mai fost republicate, deci aproape nu se cunosc, ş i  răm îne 
ca în viitor cercetătorii să aprofundeze aceste materiale. 

Revenind la materia lul i nedit  pe care-I folosim, afli:im o serie de 
lucruri noi privind tipărirea şi mfuzarea ziarului .  După părerea noastră 
ziarul îşi încetează aparitia la 23 martie 1 9 1 8. De fapt este şi u ltimul 
număr aflat în colectia biblioteci i Academiei .  Este drept ci:i acelaşi ziar 
apare din ianuarie 1 9 1 9  la Bucureşti , tot oraan al apărări i naţionale, 
ceea ce a făcut pe unii cercetători să creadă că este aceeaşi conducere. 
Pe baza materialelor pe care le folosim, putem trage concluzia că anga 
j amentul luat ele Sadoveanu în 1 9 1 7  a fost î ndepli n it fa l ă  de Marele 
Cartier General al Armatei ,  el ne mai avînd un rol de conducere la rea
paritia ziarului în Bucureşti în  1 9 1 9. 

Deoarece conducerea ziarului "România " a fost calomniată în pre
să l•a începu tul anului 1 9 1 8, conducerea armatei a dat ordin să se facă 
o anchetă minuţioasă, deoarece indirect era calomniat şi Marele Cartier 
General,  care a finanţat ş i  a patronat ziarul. La 7 aprilie 1 9 1 8, Inten
dan tul colonel Ionescu Marin, înaintează raportul nr. 45 către Servi
ciul Intendenţei al Marelu i Cartier General, despre ancheta făcută. El 
arăta : "Pentru apariţia unui  organ de publ icitate care să se poată tri
mi te şi trl1pelor pe front sm1 în refacere cu scop ca si.î le rid ice moralul 
ş i  să le al unge atmosfera greoaie care apăsa la  s l" i rş ! tu l  anu lui  Fl Hi. 
Marele Cartier General a hotărît  şi a însărcinat pe locotenentul Sado
veanu cu apari ţiunea unui  asemenea organ"  :!i. Raportul arată în conti
nuare felu l ireproşabi l în  care s-a achitat Sac lovf'lm u  de aceastil sarcină ; 
în plus aflăm o serie de amănu nte privind p a r le a  tehn ic{J .  Astfel ,  pentru 
buna apariţie a ziarului  s-a rcchiziţionat în plu s  de Ia  tipografi a "Pro
gresul "  din strada Ştefan cel M a re nr. G, o m <lş inii L ipoqraficil format 1 2, 
marca "Frenkenthal " ,  iar i n �J inerul V. Serqhi d i n  d i recl ia qeniulu i ,  
a rechiziţ ionat din Gala t i ,  d e  l a  tipografiile Buciumul romi:Î.n, Du nărea 
şi Cultura, 3SB kg de litere. Dintr-o chitan lă  aflăm ci:i ingineru l V. Ser
ghi a predat 551 500 kilograme de l itere încă la 2] ianuarie 1 9 1 7  2H. Ra-

1 04 

25 România Mare, 24 august 1 9 1 7 .  26 România Mare, 7 septembrie 1 9 1 7. 27 Arh. Ist. Centr., fond Casa regală, dos. 122 ( 1918), raport rlin 7 apr. 2!1 Ibidem. 
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portul arată cil ziaru l a început si:'t apar il la l februarie 1 0 1 7  (de fapt 
primul numi:ir a apii rut  la 2 febr. 1 0 1 7  - N.C.}, cii trupele primeau pe 
front c î te 1 5000-20000 de exemplare zilnic, militari i  p lăteau ziarul 
4 bani numărul ,  iar civil i i  10 bani, iar hîrtie se procura de la Letea 2'1• 

Dosarul ne pune l a  dispozi t ie  o serie de amănunte : salariul lucră
torilor, mecanicilor, rît u lei ,  benzină, cerneală etc. se consumau ş i  că 
ad-ţia ,afară de "România"  a scos paralel şi revista "Creieru l "  în 1 6.000 
de exemplare săptămînal 30• 

La dosar mai există o piesi:i,  raportul confidenţ ia l  e l in 1 O apri l ie  
1 9 1 8  al  generalului  de divizie intendent Zaharia către generalul de corp 
de armată Prezan, în care se arată : "Administraţia ziarului a fost con
dusă cu perfectă cinste, cheltuielile n ici odată nu au trecut peste bu
getele aprobate ele noi ; acestui fapt precum şi d ispozi t i i  ce am luat de 
a permite vînzarea ziarului pe piaţă clatorim av anta ju l  ce au avut ele a 
nu plăti foaia  mai scump ca 4 bani ,  pret  cu ca re la noi în taril nici în 
timp normal nu s-a vîndut vre-un zi,ar" 3 1 •  

Deci concluzi i l e  anchetei sînt deosebi t  de clare d e  fel u l  cum Mih a i l  
Sadoveanu a condus acest ziar, cum a grupat în  jurul său toate talen
tele timpul ui .  Pr in  paginile z:arului  toate fortel e poporului român au 
fost mobilizate pentru a înfrînge pe inamic ş i  a lupta pentru desăvîr
şirea unităţi i  naţ ionale. 

29 Ibidem. 
�o Ibidem. 
3t Dos. 1 22 ( 1 9 1 1:1 ), raport. din 1 0  apri l ie 19 13. 
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CREŞTEREA DOMENIULUI FEUDAL IN SECOLUL AL XVII-lEA. 
COTROPIREA P AMlNTURII.OR Ţ ARANILOR DIN FULGA 

Prof. N, 1. SIMACHE 

Lunga şi l ini�tita domnie il lui Ma tei Basarab,  i n LH' l (iJ�-- 54, � L r in
qerea legiHurilor pol itice cu Tra nsilvania  şi ca  o consed n l ă  ş i  a cel or 
economice, creşterea numărului locuitorilor unor ţări din apusul Eu
ropei se reflectă şi  în structura social-economică a Ţărilor Române, con
cretizîndu-se printr-o mai  a ccentuată angrenare în circuitul interna
ţ ional de mărfuri, grăbind procesul de dezvoltare a v ieţii economice şi 
de trecere de  la  economia naturală la  cea bazată pe schimbul de mărfuri. 

Nevoia de produse a gri cale determină o necon tenită creştere a 
rentei feu dale sub cele trei forme ale ei : în muncă - claca - î n  na
tură - d i j m a  şi în bani - arenda, aspecte.l e schimbîndu-se după t imp ; 
primele două forme fiind dominante la începu tu l orînduirii feudale, iar 
ultima în perioada de sfîrşit. 

Tot ca o consecin ţ ă  il acestui proces de dezvoltare înceată şi frî
nată de monopolul  comercial  al turcilor, a crescut şi valoarea pămîn
tului şi rolul economic şi politic a l  marilor proprietari, ceea ce duce la 
consolidarea regimului nobil iar ,  a cărui instaurare definitivă se produce 
în secolul a l  XVII- lea.  

Procesul de destrămare a obştiilor ţărăneşti care începuse în se
colele anterioare se intensi fică acum iar proprietăţile ţ ărăneşti numite 
aici , .răzoare " ,  , .delniţe " sau , .moşi " sînt a caparate de boieri în ciuda 
aşa-numitului drept de , .protimisis " sau ele întî ietate pe care- I aveau for
mal rudele şi vecinii ,  , .d in  sus şi el i n  jos" ,  căci marii proprietari aveau 
întotdeauna mijloacele de a- l  ocoli. 

fn secolul al XVII-lea procesul de acaparare a proprie tii !ii li.irCîneşti 
de către feudali  se general izează. 

Cei d i n tî i  benefici a r i  sînt a cei a d i ntre boierii care deţ i neau dregă
tor i i  sau făceau parte din fa milia sau anturajul  domnilor. 

In judelul  Prahova în fruntea tuturor stau Cantacuzin ii .  
Prin căsătoria postelnicului Constanti n Can tacuzino, sf etn ir cu 

ma re vază a l  l u i  Matei Hasarah şi urmaşilor Ju.i , cu j upîniţa Ei ina ,  f i ica 
lui Radu Şerban ,  domnitor u l  Ti:î ri i  Rom.îne�ti intre 1 602-1 6 1 1 şi con-
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t i n uator a l  p o l i t i c i i  l u i  M i h a i  Viteazul ,  Cantacu z i n i i  se împămînteniseră 
ş i  in trase ril î n  stăpîn irea moşteniri i  boierilor din Mărgineni, a le căror 
moşii se întindeau de la F i l i peşti pînă la h otaru l cu Tr.ansi lvania pe o 
parte şi a l ta a Prahovei .  

Prin căsătorii in tras eră î n  legărur8 de rudenie cu pri n cipalele fam i l i i  
boiereşt i d i n  Mun tC>nia ş i  p r i n  protecţia d o m n itori lor,  dintre care d o i  -
ŞNban şi Ş lefan - Cantacuzini  directi  iar  Brîncoveanu prin mamă, 
Stanca Brîncoveanu, soţia l u i  Papa Brîncoveanu, tatăl l u i  Constantin,  
f i i n d  fi ica pos tel n i.cul u i ş i  c leei sora lui  Şerban V od ă ,  a stolni c u l u i  Con
s tan t i n  !;ii a celorla lţi fra ţ i ,  îş i  măresc moşile care d e v i n  adevărate d o
menii feu dale.  

O a l t ă  famil i e  boierească a căre i  pu tere eco n om ic ă  şi  rol pol i t i c  
creşte în secolul a l  XVII-lea m a i  ales prin căsă toria lui  A g a  Constantin 
cu f i i ca lui Şerba n Cantacuzino este a ceea a B ă l ăcen ilor, care devin,  în 
acest timp, mari  proprietari ş i  în j ude l n l  Prahova î n  care acaparează 
în concu r e n ţ 8  cu Cantacuzi n i i  o sNie de sate d i ntre care,  î n  cele ce 
urmează ne v o m  ocupa d e  Fu l ga. 

In  v remea aceea satul Fulga se numea Zm î rciul  şi se afla î n  pa r tea 
d e  sud a j u de l u l u i ,  la 47 km depa rte de Ploieşti,  în v i it oarea plasă a Cîm
pului ,  ca o u r m a re a fap t u l u i  că h otarele sale cuprindeau o vastă cîmpie 
ce se întind<-' întw Cricov şi Teleajen,  la marginea de nord a Bărăga
nu l u i .  

Pi:î m î n tu l  t>sl<:> a i c i  rod i tor c ă d  stra turi le  d e  cernoz i om sînt a d î nc i  
i a r  oamenii  �Jăseau cele m a i  bu ne cond i t i i  de trai : ogoa re e l e  cul tură,  
u n  l c c  int ins  de pescu it,  l e m ne de foc şi  chiar  loc c le adă post l a  nevoie 
în p ă d uri : <'  ce se iveau spre vest,  c·a re merg<:>au pînă la Du n ăre şi  erau 
cun oscute d e  d em u l t  sub denum i re a  de cod r i i  Vlăsiei .  

În numeroasele movile zise ale tătarilor care se găsesc î n  jurul  sa
tului  sînt  mormintele strămoşilor traco-ge l i  i a r  originea sa tului  de azi  
se p ierde î n  neq u ra v re m i i .  

Resturi  cera m i ce d i n  sec. X IV-XV-lea răspî n d i te î n  hota rele sa 
tu l u i  de azi confirmă prezenţa locui torilor acolo cu sute de a n i  î n  u rmă 
f i i n d  ca n_> ] e  mai m u lte sate româneşti p reexistente intemeierii  sta t u l u i .  

Locu i torii  erau l i bNi ş i  stăpî n i  pe p ă m î n t ur i le lor pe care l e  p o 
sedau î n  ci <' v ă l măşie.  

Obştea nu m a i  corespundea însă dezvoltă ri i econom ice şi  atunci 
î n cepe si'i se dă strame. Procesul era m a i  vechi ,  dar î n  sec. al XVII -lea 
se a ccelNcaz�i .  

In  arh ivi:l  Muz<> u l u i  d e  i storie a l  j u d c l u l u i  Prahova s e  pii strcază u n  
fond d e  docu m e n te 1 d i n  secolul  a l  X V II-lea care privesc procesul d e  
destrămare a obşti i ş i  d e  cotropirc a proprie tă ( i i  1 5 răneşti  de c ă tre B ă 
lăceni ş i  G hiculeşti.  

Cel d i n tî i  este d i n  1 640 şi este un zapis prin care ju pîneasa Zamfira,  
cu fiul său Crăciun, v înd ocina d i n  satul  "Smărciul " lu i Manea Smîr
cianul  pe preţ de 3 ughii 2• 

1 08 

t Inventar i a t e  s u b  nr. 1 33--169. 
2 Doc. nr. 1 .  
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La 2 1  iunie 1 640, Radu A rmaşu vinde moşia sa d i n  Gorgănaşe, ace
laşi cuprins, pe preţul de 1 5  u �jhii  a .  

La 1 1  aprilie 1 645, Dri:îghici l ogofi:it u l ,  fiul  lui  Draqu din Afumat i  
v inde unor megia�i el i n  Zm irciu ju mă tate e l in moşia sa d e  acolo pe preţ 
d e  5220 bani 4• 

La 6 au�Just 1 652, U d rea,  feci orul  Balei din Ru�i, j ude l u l  l lfov , v inde 
unchiaşului Radu Podg oreanu par tea lui ele moşie din " /\fomăciorii"  cei 
Mici,  de la Amarui şi de la Căl măţui pe preţ u l  d e  H i  ughii 5 •  

La 6 martie 1 6 56, Dobre �i fratele său Dra�J U ,  feciorii  l u i  Stau /\ !bie 
din Finteşti v in d  lui  Nea �Joe şi feciorilor l u i  45 s t i n j e n i  moşie in " 1\ fo
maciorii " cei Mici ,  pe prelul  de 9 ughii  0• 

La :w aprilie 1 66 1 ,  pe c i n d  d omnea "(� ligora� Voievod " ( Grigore 
Ghic a ) ,  Dima, Duca şi Micu, feciorii  Buii portarul din Brăne�ti,  j u d eţul 
Secueni,  vînd l ui Constantin Căpitanul ,  feciorul l u i  Nea�JU portaru l el in 
V a i deei 1 50 stînj eni  moşie d in Zmîrciu,  d i n  partea Toţească,  a leasă şi 
împietriti:î încă ele pi:îrinţii lui pe preţul d e  1 6  bani stînjenul 7• 

La 24 decembrie 1 662 Iane, cu fratele său Preda, feciorii  l u i  Nica 
logofătul din Tătuleşti, vînd lui Neagoe şi fiului său Radu d i n  satul 
Podgoreni 240 stînjeni moşie de cîmp, "den C ălmăţu i p î nă în marginea 
Sărătorilor în tufe, care moşie se chiamă Sutil i la " ,  a lături de moşia 
Mănăstirii Brebu (pe care o zidise Matei Basarab î n  1 650 şi o inzes
trase cu cele necesare) ,  pe preţul d e  24 bani st înjenul , care făceau 281/2 
ughii  H. 

La 7 odom br ' c 1 bti\J Şcrhu v in d e  l u i  Dră.ghici  pMtea l u i  de moşie 
din Z m i rciu,  ci tă  se v a  alege ş i  pe care o s tă p î n ea i nci.i în dev ă l ll l i.lş ic 
cu rudele sa le 11• 

La 1 : 1 februarie 1 G'l l , Cazan din Breneşeşli,  cu feciori i l u i  F ă t u l ,  
S t a u ,  Nea�J LI ş i  Rad u v i n d e  l u i  Copoş şi fraţilor l u i  Nl� u q o i e  d i n  Detpc ·oiu 
a treia pa rte din moşie in c i mp l a  C i orau i pc c a re o avea u de moştenire 
de la H a d u  d i n  C o ra n i ,  pe preţul de :1025 ban i  1 0 •  

Lc1 10 io l l l idr i e  1 1 i7:l, Dobro n r i r  v i nd e  l u i  Ncag oc J lod�Jore d u u l  :;;i f iu
l u i  siiu n ac l u ,  �O st i n j e n i  e le păm î n t  î n  m oşia C i orănea sca pe pre t u l  de 
(iO ba n i s t i n j c n u l  cu i n trebarea tutu ror fra l ilor de moşie 1 1 ) . 

Din cupri n su l documentelor  men ţionate m a i  sus rezu ltci că toate 
s i nt din s e c.  X V I I - l ea şi se referă la transfer u r i  d e  proprietate asupra 
pil m î n t u l u i  m i.ls ur a t  şi pl i:itit în stîn j e n i ,  în monezi străine,  de o b i cei 
U �J h i i ,  con s tan c l e şi bani din h otar ul sat u l u i  Smîrciu sau Zmîrciu ,  v echi ul 
n um e  a l  sa t u l u i  F u.l9a . 

Se ma i ohservâ cct v i nzil r i i P  poa rtă î11 qenere asupra unor proprie
Ul i i  ce n u  nw i e r a u  sttip i n i te i n  dev ălmaşie, proprietarii lor iiiml eşi l i  

3 Doc. nr.  2 .  
4 Doc. nr. 3. 
5 Doc. nr. 4. 
6 Doc. nr. 5. 

7 Doc. nr. 6. 
8 Doc. nr. 7. 
9 Doc nr. B. 
10 Doc. nr. 9. 
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din starea de indivizie din timpuri mai vechi, unul dintre ele mentio
nind chiar "cartea lui Petru Vodă" ,  adică domnitorul Petru din secolul  
al XVJ-lea , in timpul şi d in ordinul căruia se va fi făcut alegerea drep
turi lor fiecăruia. 

In sfi rşit, cu privire la  cumpărători, ei fac parte din rîndul boierilor 
locali sau al unor proprietari modeşti. 

Dreptul de protimisis este respectat cu rigoare, folosindu-se de 
obicei formula că vînzarea s-a făcut după ce au  fost intrebati toti "fratii 
de moşi e "  12 sau "cu ştirea şi  întrebarea tuturor fraţilor noştri de 
moşie" 1 3• 

Primul mare boier care apare în Fulga este vei aga Constantin Ba 
l ăceanu, fiul lui Badea Bălăceanu, mare vornic. 

Cel dintîi act de cumpărător al agăi în hotarul fulgenilor esle din 
30 martie 1 682, adică în vremea cînd şedea pe tronul ţ ării socrul său 
Şerban Cantacuzino. 

Folosind condiţiile favorabile ce i se oferea u, aga Constantin Bă
lăceanu cumpără la 30 martie 1 682, de la Drăgan fiul lui Dobre Zmîr
ceanul ; vărul său Dumitru, feciorul lui Stan Zmirceanul, Iane, Stan şi 
Stoica, feciorii lui Bordea cel mare ; Iancu, Dimitrie şi  Andonie, feciorii 
Bordii cel mic ; Balea, socrul lui Drăghici ; Stan şi Simbotin, feciorii lu i 
Ciocîrlan şi Coioa zet Barăn, toate părţile lor de moşie din Zmîrdu , jud .  
Prahova , care fac parte din hotarele moşiilor Tuliceasca , Moş, Drăqhic·i 
şi Feşteleasca în sumă de  632 stînjeni pe preţul d e  1 taler şi 33 bani 
stln jenul, în  total 790 taleri 14• 

La 18 mai 1 682, deci la depărtare de mai puţin de 2 luni, odatti 
intrat între zmîrceni, fol oseşte dreptul său de protimisis şi cumpără de 
la Stanca Comisoaia şi fiu l  e i  Pană, feciorul lui Constantin Căpitanul d in  
Vaideei o sută de stîn jeni de moşie, cumpărată d e  soţul ei de  l a  feci orii 
Buii în hotarul  "Buia " ,  ală turi cu Zmîrciul, pe acelaşi pret de 1 3:� bani 
stînj enul 1 5• 

Odată stăpîn pe o bună parte a proprietă ţ ii jărti neşti ,  vei a�Ja cere 
îndată domnitoru lui iar acesta îi acordă la 26 mai 1 G82 o carte de ale
�Jere prin care sînt numi ! i  U boieri h otarnici cu misiunea de a hotăr
nid moşia Zmîrciul din j ud .  Prahova şi a a leqe p ă f l i lc r fp moşie "(' Î ll' 
au cumpărat boiarinul domn iei mele Constan tin vei  aqa de la moşnenii 
de acolo " 1 6• 

La 1 5  iunie 1 fi82, Udrea Cămăraşul, feciorul lui Neagoe portarul 
din Vaideei, împreu nă cu Stanca Comisoaia, cumnata sa, fostă jupî
neasă a lui Constantin C.:ipilanul din Vaidcei şi ru nepotul său Pană , 
fiul lu i Constantin Căpitanul şi nepoata sa Mar i c A ,  j upîneasa lui Dumi
tra şcu (:omisul Bîrsescu , şi cu vara sa 1\lar ia ,  fiicil lui Anton Căpitanul, 
vînd j upînului Constantin Bălăceanu vei uQci toale pilrţile lor de moşie 
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şi de cumpărătoare ce aveau la Zmirciu, din partea lui Vlădăşel şi Moş, 
ce fuseseră alese prin aceeaşi carte de hotărnicie dală de Şerban la  
2l; mai acelaşi an 17 • 

Cumpărători l e  nu se opresc aici .  
In aceeaşi zi, 15 iunie I G1::12, vei aga mai cumpără de la căpitanul 

Mihu, g inerele Ghiormescu lui ,  toatd partea sa de moşie din Zmîrciu, 
pe care Ia r îndul său o cumpil rase de  la soacra sa Lazarina, jupîneasa 
Ghiormescului ,  precum �i partea de moşie ce a avut cu Udrea cămăra
şul, în total 50 stînjeni de moşie 1 H. 

In general, la data de 1 5  i unie 1 682, cînd se dă cartea de hotar
nide a celor 1 2  boieri hotarnici 1 11,  marele agă Constantin Bălăceanu 
stăpînea î n  Zmîrciu 6:l2 stînjeni, pe care-i cumpărase de la �ărani : 

- Drăghici, fedorul lui Dobre Zmîrceanul , Dumitru, fecioru l lui  
Slan Zmîrceanul,  Stan,  Iane şi Stoica, feciorii Bordii  celui mare ; Iancu , 
Dumi tru şi Andonie, feciorii  Bordii  celui mic şi de la Bale iuzbaşa, so
cru l lui Drăghid şi Stan şi Simbotin, feciorii lui Ciodrlan - şi .! 1 9  
stînjeni p e  care-i cumpărase d e  l a  Udrea Cf:.măraşul ( 1 26) ,  Stanca Comi
soaia, fiul ei Pană şi fiica ei Marica, j npîneasa lui Dumitraşcu Comi
sul B irsescu ( 1 26) ,  Dragomir din Ogretin ( 1 03 ) ,  Mihul Căpitanul ( 52)  şi 
jupîneasa Maria , f iica lui Anton Căpitan ul, vara Uclrii Căpitanul ( 1 1) : 
in tota l 1 20 1  st înjeni la care se ac laug�i 1 50 st înj eni el i n  hotarul Buiasca 
pt� care plătise în total 1 4G3 taleri, 1 3 l bani stînjenul de mo�ie cumpă 
rotă de la moşueni şi 1 66 cel cumpărat de la Udrea Cămăraşul şi rudele 
lui , probabi l pentru a le tenta să-şi '-' 'indă părţile de moşie. 

La aceasta , marele agă Constanti n Bălăceanu mai adaugă Ia  l !j  i u 
l ie  1 682, încă 1 95 stînjeni, p e  care-i  cumpără de l a  Marica , fiica lu i  
C'onsta ntin Căpita nul  el i n  Vaideei, j u p ineasa lu i  Dumitra şcu comisul  
B irses<"u si anume 1 20 stînjeni, parteil ei de m o ş i e- din Zmî rciu ,  c u m p ă 
rattî de  Constantin căpitanul şi datei ei de zestre, cu tot  venitul d in 
cîmp,  d in  apă ,  e l in  s i liştea satului  şi el i n  pădure cu 1 ()6 ban i stînjenul,  
şi 75 st i n j e n i ,  o il ltă sfoară de mo�ie d in partea Buii  c · u  1 33 ba ni  stin 
j e n u l  �11• 

f mpreun�l c ·u  C 'ei 1 :20 1  PL' care-i stil p i nea de m r1 i  î n a i nte,  marele agă 
deven ise acum proprietaru l unui dunw niu ce cuprindea mai toati:i par
tea de sud-est a ju detului Prahova. 

1\ ctul de cumparare din lS iulie 1 682 este cel din urmă. 
ln acest timp în istoria t ari i au loc evenimente politice grave, in 

al căror v îrtej fu cuprins şi aqa,  in calitate de ginere al puternicului 
voievod Şerban Cantncuzino ( 1 G78 - -- 1 CiB8) . 

Chiar i n  anul urmator turcii por nesc o nouă exped i ţie împotriva  
Imperi ului Habsburgic sub cond u cerea temutulu i vizir Kara-Mustafa , 
aj ungind pînă sub zidu rile Vienei pe care o nsed i ază ,  ohligind pe dom
nitorii Ţărilor Romune să- i i nsoteasc a. Luind parte la expediţie, în tot 

t i  Doc. nr. 1 4. 1 8 Ooc. nr.  1 5. 
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timpul asediului, Şerban Cantacuzino avu o comportare favorabi lă Im
periali lor şi avu prilejul să-şi dea şi  mai bine seama de starea de de
cădere a Imperiului Otoman,  lndinînd tot mai mult ca tre alianta cu 
Austria. 

Numeroase solii fură trimise la Viena ; lun�Ji  ş i  d ificile tratative 
IJ ăreau că ajun g  la capăt cînd, deodată, o moarte năpraznică pune ca
păt domniei socrului ,  tocmai în momentul in care Bălăceanu se afla pe 
drumul Vienei, spre a încheia tratatul de alianj i1 .  

L a  domnie ar f i  trebuit  s d.  urmeze beizadea Gheorghe Cantacuzino. 
feciorul lui Şerban, cladi prea puterni cii săi unchi ar fi  dorit aceasta . 

Aceştia au voit însă altfel şi vointa lor s-a împlinit. Potrivit inte
reselor familiei, tronu l ţări i  fu ocupat ele nepotul lor şi al lui Şerban, 
Constantin Brîncoveanu, a cărui mamă, Stanca Brlncoveanu, era fiic<J 
postelnicului Constantin Brln coveanu. 

Dispunînd de o imensă avere, sfătuit de unchi i  sd.i, î ntre care stol
nicul Constantin Cantacuzino era cel mai influent, Brî n coveanu adoptă 
o poziţie de aşteptare, rechemînd solia din drum. Bălăceanu refuză să 
se întoarcă, încercînd să ridice pe Imperiali împotriva lui Brîncoveanu 
şi să aşeze pe tronul Munteniei pe Gheorghe Cantacuzino. Brîncoveanu 
îl declară hain şi-i  confiscă moşiile. 

În 1 ()9 1 ,  Brîncoveanu trece peste munte în fruntea armatelor romil
neşti ş i  la Zărne ş t i ,  l îngă Braşov, înfrînge pe austriaci .  Aga Const<m tin 
B i:ilăceanu luptase eroic alături de generalul  H aisler ş i - ş i  �Jăsise o moart� 
vitejească. 

Tăiat şi adus la Bucureşti, capul pribeagului fu mult timp sp inzurat 
în prepeleac în grădinile caselor sale din Bucureşti .  

După dispari lia agăi de pe scena istorie i ,  actele amintesc de v înzări 
fără însemnătate ca spre exemplu aceea a popei Matei cu fra l i i  sili  Panii 
şi Sima şi cu Tudora preoteasa l u i  popa Efrern elin Tîrqşor, cctre vind 
la 3 a u�J ust l llH2 lu i Radu e l in Poel�Joreni partea lor de moşie e l in 1\ fumă
ciorii  cei M i ci pentru suma ele 520 ba n i  2 1 •  

Gi tre sfîrş i t u l  secolului al  XVI I - lea, în duda f isca l i l cl t i i  excesivc 
determinată de necon lenitele cerin le  ale turci lor, v iata economică a t arii  
a cunoscut unele prourese elator i tc politici i externe prudente pe care o 
ducea Constantin Brîncoveanu. 

Ca urmare meşteşugurile ş i  comertul cu nosc o oarecare inviorare 
iar t i tularii lor o mai bund. stare. Dintre aceştia, doi abagii (negustori 
de aba, postav de tară adică) se bucurau de o stare materiaHî care le 
îngăduia să cumpere moşii în hotarul satului Zmîrciu. 

La 1 1  august 1 69 1 ,  Calotă iuzbaşa, feciorul j upînesii Neaga din Bo
ziani, vinde lui Lica abagiul din Bucureşti şi fratelui său Dumitru, par
tea sa ele moşie de 150 stînjeni din Gorgănaşe pe preţ de 1 33 bani stîn
j enul, în total 1 30 taleri 22 • 
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Peste 5 ani, la 1 4  aprilie 1 ti96, Radu Căpitanul de spătărei, cu sotia 
şi fiii săi vînd lui Dumitru abagiul şi fratelui său Lică 1 1 0 stînjeni moşie 
în Gorgănaşul pe preţul de 1 33 bani  stînjenul, în total 1 1 0 taleri 23• 

Un v ătaf Neagu, cumpără la r îndu-i, la 5 aprilie 1 709, de la Ion şi 
fratele său Baicu, 40 stînjeni moşie în Călmăjui ,  primind o arvună de 
1 O taleri 24• 

Documentele păstrate şi intrate în posesiunea Muzeului nostru nu 
ne mai spun nimic despre stăpînii satului ş i  a i  moşiei Fulga timp de 
aproape 1 00 de ani .  

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, una din cele mai  bogate şi in
fluente familii boiereşti din Bucureşti este fără îndoială aceea a Ghi
culeştilor. 

Cel mai de seamă reprezentant al ei în această epocă, era marele 
ban Dumitrache Ghica. 

Nu cunoaştem timpul şi  calea pe care familia Ghica a intrat în stă
pînirea moşiei Fulga. 

La finele secolului al XVIII-lea Ghiculeştii erau însă aici. 
Primul act de la ei este din 1 78 1  şi  este o carte de schimb prin care 

egumenul Mănăstirii Brebu, proprietara moşiei Baraichtaru, vecină cu 
Fulga, dă fostului mare ban Dumitrache Ghica o parte din această mo
şie, cu aprobarea mitropolitului Grigore al Ungrovlahiei şi a stolnicului 
Dumitrache, epitropul spitalului de la sf. Pantelimon al cărui metoh 
era, primind în schimb 1 1  pogoane vie roditoare la Bucov, pe piscul văii 
lui Gr.atie 25 şi pe care Dumitrache Ghica o cumpărase de l·a Maxim, 
egumenul Mănăstirii Mislea. 

De retinut este faptul că satul nu se mai numeşte acum Smîrciul 
sau Zmîrciul ci Fulga. 

La 18 aprilie 1 782 Dumitrache Ghica cumpără de la Preda Podgo
reanu a treia parte din moşia Sutilila şi Ciorăneasca, în sumă de 82 stîn
jeni, pe preţul de 1 taler stînjenul 26• 

La 24 aprilie 1 782, Pîrvu, fiul lui Sandu biv vei vameş, vinde fostu
lui mare ban Dumitrache Ghica 82 stinjeni in moşia Sutilila, pe pre tul 
de 1 taler şi j umătate stinjenul, î n  total 1 23 taleri 27• 

In sfîrşit, la 5 iunie acelaşi an, Dumitrache Ghica mai cumpără de 
la polcovnicul Manolache 82 stînj eni moşie în sutilila şi Ciorăneasca, 
pe preţul de 1 taler stînjenul 2�. 

Nerespectarea dreptului de proti mi sis atrăgea anularea actului de 
vînzare. 

Aşa se in tîmplti cu zapisul din 7 martie 1 828 prin care Constantin, 
Petrache, Nicolae şi Ştefan Tigveanu vind lui Iancu Rale partea lor de 
moşie din Gorgănaşu, în sumă de 450 stînjeni 20• 

23 Doc. nr. 20. 
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Cu toate ca v înzătorii primiseră preţul de 80 taleri pe deplin şi cu 
toate că menţionaseră în actul de vînzare că " . după orîn
duiala pravilei pămîntului am făcut cunoscuUi această v înzare la to1 i 
ci t i  a u  protimisis de răscumpărare . . " actul a fost anulat căci 
vînzătorul adresîndu-se casei " . mării sale lui Vodd. ca 
să mi-1 însotească după pravila pămîntului, ca o răzaşe ce este această 
moşie cu moşia Fulga a mării sale lui Vodă . . nu au  primit 
-; cunoscînd eu dar însumi căderea p rotimis-ului ce era a răscumpăra, 
mi-am primit înapoi toţi banii ce se arată într-acest zapis pe 450 de 
stînjeni, ce şi eu am răspuns v înzătorilor ; şi  de acum înainte rămîne 
bună stăpînă pe aceşti stînjeni casa mării sale lui  Vodă ; " 

Şi aşa ajunge jumătate din moşia Gorgănaşu, ca şi Fulga, mai ve
che, în stăpînirea lui  Grigore Ghica, domn a l  Ţări i  Româneşti între 
1 822-1 828. 

Cealaltă jumătate - 570 stînjeni se afla în stăpînirea Saftei Fur
d uiescu. 

Prin zapisul din 20 martie 1 828, aceasta vinde clucerulu i  Iancu Rale 
partea ei de moşie în hotarul Gorgănaşul ce-i z icea acum Ţiţeka pe 
preţ de 80 taleri pe care-i  p rimeşte i ntegral 30• 

Conform "pravilei p ămîntului " ,  rudele şi vecinii "din sus şi din jos"  
aveau întîietate la  cumpărare. Printre vecini se af la  şi  stăpînul moşiei 
Fulga, care nu era altul decît domnitorul Grigore Ghica. 

Reprezentantul acestuia nu renunţă la calitatea sa de protimisar 
şi ach:tînd cei 80 taleri intră în stăpînirea integrală a moşiei Ţiţeica, 
care de acum va face un singur corp cu Fulga. 

La 30 martie 1 828, Anastasia ş i  Ion Rale renunţă, în calitate de 
mele ale Tigvenilor, la exercitarea dreptului lor de protimisis cu prilejul 
vînzării făcute de aceştia, menţionînd în adeverinţa autentificată la 
cancelaria isprăvnicatului Vlaşca la  31 martie, că această proprietate 
n u  le face trebuinţă a t . 

După decesul lui Grigore Ghica, au loc neînţelegeri î ntre epitropii 
casei ri:ipo<;atului domn şi ţăranii din Cioranii de Sus pentru hotarele 
ce despăr ţeau cele două moşii, Zamfirache Rădulescu, condicarul epi
tropiei casei fostului voievod susţinînd că au  fost încălcate cu ocazia 
alegerii făcute de medelnicerul I .  Giurescu, invocînd în acest scop măr
turiile lui Ion Her�Jhelegi u l ,  u n  bil tr în de 96 ani �i Serban Corciu î n  
v î rsti:i d e  92 ani a�. 

Se vede i ns;t c;t m<-irtur i a  celor doi moşneqi n-d l< icut dovadi:î, C"ăci 
la 5 mai 1 838, Constantin Lipănescu raporteazci. Prezidenţiei Tribuna
lului de Prahova " . . .  câ în  pr ici n a  mutarii hotarului  despărt i lor dintre 
m oşia Fulga şi Cioran i  a dumneaei păhărnicesei Elena Creţuleascăi, 
de către hotarnicul el-lui mecleln iceru l Ciurescu . . .  " cd deplasînclu-se la 
fa�a locului  şi făcînct cercetările de rigoare, n-a putut afla adevărul 33• 
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Prin împărţirea moştenirii rămase de la fostul domn dintre 1822-28 
Fulga trecu în proprietatea beizadelei Grigore Ghica. 

Pe la mij locul secolului trecut izbucneşte un proces care aj unge 
pînă la Secţia I-a a Curţii Apelative din Valahia Mare, între Grigore 
Ghtca şi  serdarul Iordache Ruşescu. 

Acesta construise case în satul Fulg·a, pe moşi·a boierească, asupra 
cărora pretindea că are dreptul de proprietate deplină. 

Construcţiile fiind făcute fără învoirea proprietarului, Curtea de
cide ca serdarul să stăpînească casa cu împrej muirea ei, supunîndu-se 
la drepturile proprietăreşti ca toţi ceilalţi clăcaşi 34• 

La 10 decembrie 1856, Secţia 1-a a Curţii Apelative civile respinge 
apelul făcut de Eforia Spitalelor Civile împotriva sentintei Tribunalului 
de Prahova în pricina de hotărnicie între moşia Fulga a beizadelei Gr. 
Ghica şi Baraichtaru a Mănăstirii Brebu, pe motivul că vechilul Eforiei 
nu putuse dovedi nici prin martori nici prin sineturi încălcarea de hotar 
invocată 35• 

La 7 decembrie 1856, Inalta Curte Apelativă dă o sentinţă în care 
consemnează înţelegerea dintre beizadea Grigore Ghica şi Anastasia 
Xenocrat, proprietara moşiei Drăgăneşti cu privire la hotarele dintre 
cele două proprietăţi 36, 

La 15 iunie 1 858, Judecătoria Prahova trimitea beizadelii Gr. Ghica, 
af.lător acum la Paris, o adresă semnată de C. Stărostescu, în locul pre
zidentului, şi de C. T. Grigorescu ca grefier, prin care-i înainta alături 
de copia de pe sentinţa Curţii Apelative privitoare la " . . .  osebirea şi sta
tornicirea hotarelor dintre proprietăţile dv . . . . 11 "şi actul lucrat în faţa 
locului de unul din membrii acestui Tribunal împreună cu d-1 S.  Zefchid, 
hotarnicul inginer, cu care vă veţi adresa la onorata administraţie lo
cală ca să statornicească posesia fiecărei părţi. . .  11 37• 

La 18  mai 1860, cînd supleantul Tribunalului de Prahova trimete 
Epitropiei casei lui beizadea Grigore Ghica adresa nr. 384 prin care o 
anunţă că este î mputernicit de Tribunal să aducă la îndeplinire hotărî
rea acestuia din 1 835, privitoare la "formăluireall moşiei Baraicharu, 
proprietatea Schitului Brebu, metohul Sf. Pantelimon din Bucureşti, cu 
moşia Fulga, proprietatea beizadelii Gr. Ghica, acesta era decedat atl, 

Moşia Fulga fu moştenită de George Ghica, fiul lui beizadea Gri
gore Ghica . 

La 4 au�Just 1860 se află în posesia acestuia. 
in  1 8115, cînd se face împropriettirirea ţăranilor clăcaşi, moşia se 

afla in proprietatea prin lesei Aurelia C�hica şi a prin lului Iorgu Ghica. 
ln 1870 se face o delimitare între moşia Fulga şi Gorgănele ,  prima în  

stăpînirea lui  Mihai Xanto, iar  cea de-a doua în stăpînirea lui V. Ru
deanu. 

34 Doc. nr. 3 1 . 
:J5 Doc. nr. 32. 
:](; Doc. nr. 33. :li Doc. nr. 34. 
3B Doc. nr. 35. 
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Ea fusese aproape 1 00 de ani în std.pînirea puternicii famili i  a Ghi
culeştilor. 

In 1 865, dupd. aplicarea legii agrare din 1 5  august 1 864, au fvst îm
proprietăriţi pe moşia prinţesei Aurelia Ghica şi a printului lorgu Ghica 
un număr de 391 clăcaşi, dintre care 244 erau pălmaşi ( fărd. vite ) ,  78 
mijlocaşi ( cu doi boi) şi 69 fruntaşi ( cei care posedau patru boi ) .  

Numeric, Fulga venea după Breaza de Sus ,  de Jos ş i  Talea , în care 
primeau pămînt 932 clăcaşi, Provilele în care sînt împroprietăriţi 702 
clăcaşi ; Băicoiul 655, Comarnic 554 şi Măgureni 393. 

La sfîrşitul secolului al XIX-lea, cătunele Fulga de Sus şi Fulga de 
Jos, formau o unitate administrativă, intitulată comuna Fulga. 

Avea o suprafaţă de 2076 ha şi o populatie de 1 1 00 familii sau 351 5 
suflete ( 1 730 b ărbati şi 1 785 femei) .  

Dintre aceştia, 750 erau contribuabili. Case de  locuit  erau 850. 
Proprietar al moşiei era acum Mihail Xanto. 
Locuitorii posedau 380 cai, 2 1 0  bovine ; 3500 oi, 450 porci, 80 stupi 

şi se ocupau aproape exclusiv cu agricultura. 
Bugetul comunei avea un total de venituri de lei 1 2925 şi 6398 chel

tueli. 
Şcoală exista din 1848 şi acum funct iona în local propriu, fiind frec

venta tă, în 1 89 1 ,  de 57 băieţi şi 3 fete din totalul de 379 copii de v îrstă 
de şcoală. 

In asemenea condiţ ii ,  din întreaga popula t ie nu ştiau ca rte decît 
1 96 bărbaţi ş i  1 2  femei. 

ln Fulga de Sus se afla o biserică zidită în 1 834 "prin osîrdia şi 
cheltuiala vătafului Iordache Ruşescu şi  a răposatului Dumitrache Pos
telnicu împreun ă  cu sotia dumnealui Raliţa şi cu osteneala locuitorilor 
săteni, în zilele prea-înălţatului domn Alexandru Ghica Vodă, leat 1834. 
S-a reparat la anu 1 892 " .  

Cea d i n  Fulga de J o s  a fost fondatd. în 1 890 au. 
Astăzi comuna Fulna arc 1 97!i qospodării şi o suprafa l ci  de G230 ha. 

Numd.rul locuitor ilor comunei ,  a dl ror pri ncipalii ocupat ie este agricul
tura, este de 505 1 .  

In comunil sînt dou�i cooperative agricole d e  productie, cu sediile 
în cele două sate amintite, avînd o suprafaţă agricolă de 4746, ha d in  
care suprafa ţa arabilă ocupă 4284 ha . 

Ambele CAP-uri au un fond de bazd de 8500000 lei ,  iar proprietatea 
obştească se rid k�i la peste 1 0000000 lei. 

Membri i  cooJwra tivelor agricole de produc t ie in cea mai mare 
parte se ocupâ c u  cultura cerealelor, creşterea animalelor, legumicul
tura etc.  Numa rul bratelor de muncă în cele două CAP-uri este de 
2569. 

Cooperativa de consum din comună are 4 unităţi de desfacere şi 
asigură în bune conditiuni aprovizionarea şi desfacerea mărfurilor că
tre populaţie .  Planul de desfacere a mărfu rilor prin coop. de consum 
este de 4200000 lei .  

39 f\1aEe/e Dictionar G eogwfic al României, p .  43 1 .  
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Consiliul popular al Comunei Fulga 

Sediul Cooperativei agricole de produclic din Fulgn de Jos 
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Aspecte de la Cooperativa agricolă de productie din Fulga de Jos 
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Aspecte din Cooperativa agricolli de productie din Fulga de Jos 
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Rezervorul  de apă al C.A.P. I'ul�lil 
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Disp0nsarul din Comuna Fulga, satul Fulga de Jos 

Şcoa la (]PnNală de 8 ani din Comun a Fulga, satul Fulga de Jos 

www.cimec.ro



Giminul cultural din Comuna Fulga, satul Fulga de Jos 

Şcoala generală din satul Fulga de Jos şi 
monumen tul eroilor căzuti în răzhoiul din t 9 1 6 - 1 9 t !l  

www.cimec.ro



Case noi ale l ilranilor coopNalori  
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O altă casă nouă a unui ţăran cooperator 

www.cimec.ro



Î n  comună există o unitate cooperatistă de deservire a popula t iei 
( atelier de croitorie) .  

P e  raza comunei s e  a flă şi o unitate d e  morărit ce deserveşte atît 
pe locuitorii comunei, cît şi pe cei elin satele vecine. 

Tot aici funcţionează 2 şcoli generale, cu un număr de 855 elevi şi 
'27 cadre didactice. 

Sănătatea locuitorilor se asigură printr-un dispensar uman, deser
vit de doi medici. 

Activitatea culturală se desfăşoară în două cămine culturale, care 
au 450 locuri, în  cadrul cărora funcţionează cîte un cinematograf sătesc 
şi cite o bibliotecă comunală. 

Acţiunea de electrificare a început din anul 1 967 şi este în curs. 
In anii construcţiei socialiste satele Fulga au iăcut progrese atît 

de mari,  încît aspectul lor s-a schimbat cu totul .  
Locul caselor înve1ite c u  trestie, cu 2 camere, 1-au luat  cele acope

rite cu tablă sau ţiglă, cu 3-4 încăperi şi pereţii exteriori decoraţi cu  
stucaturi şi stropiţi cu ciment. 

Peste 824 locuinţe noi, adică mai mult de j umătate, au luat locul 
celor vechi. Duşumelele din scînduri de brad pardosesc noile construcţii 
iar sobele de teracotă - peste 300 - au înlocuit vechile vetre de paie. 

Peste 1 500 butelii de aragaz au făcut inutile pirostriile strămoşeşti. 
Cele 1 200 difuzoare şi aparate de radio revarsă din plin la orice oră 

din zi ş i  noapte raza de lumină a cuceririlor ştiinţei şi belşugul artei 
celei mai înalte, suprimînd depărtările şi contrastele, omul găsind şi 
aici ,  la  marginea Bărăganului, condiţii pe care înaintaşii nici nu le  
visau. 
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DOCUMENTUL Nr. 1 

Adică scris-am eu, jupăneasa Sanfira, cu fii-său Crăciun, acesta za
pis al nostru, la măna lui Stan sin Manii Smărcenul, cum am văndut noi 
neşte ocină ot sel Smădciul de în hot.arul lui Drăghici, insă derept unghi 
3, ca să fie lui de moşiia şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţilor. Şi am 
văndut noi, de a noastră bunăvoe. Şi mărturiia Stau Săpunarul, Standul 
Barăn, şi Dragomir Luben şi Ionaşco cumnatu-său, şi Cernica i Mircan 
i Ionaşco sin Vasiiu Portarul. 

Pis mesiţa ghenarie 2 1  dni, văleat 7 1 48, Pis az Stanciul s�n Dra
gomir Andonie. 

Stan 
Mircan 
Dragomir 

Eu Sanfira 
Standul 
Cernica 
Andonie 

lonaşco 
Ionaşcoş 

Ast original, în alfabet chirilic, cu 9 semnături prin punere de deget, scris pe 
hîrtie obişnuită ,  în stare bună. 

I nv. nr. 1 :!3 Mss. 

DOCUMENTUL Nr. 2 
Eu Radul armaşul scres-a m  acesta al mieu zapis la măna frate-meu 

Preclei, cum să să ştie că i-am vănclut moşeia mea de la Gorgănaşe, 
dreptu 1 5  ungi. Şi i-am văndut ele a mia bunăvoe şi mărture.ia Stepan 
ot Drăgoeşti şi Standul Tornei ot Ueşti,  şi Dan Cezmar. Şi am scris cu 
Raclul armaşul. Pis meseţa iunie, 21 cine, v ăl i at 7 1 48. 

isc.  Raclul armaşul 
Stepan ot Cărsteineşti 

" Dan 
Standul 

Şi s-au tămplat şi Datco iuzbaşa la tocmeală. 

Act original, în chi ril icii,  cu 2 sC'mnături de inel sigilar. Scris pe hîrtie obişnuit ă.  
Actul e în stare bunii. 

Inv. nr. 1 33. 
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DOCUMENTUL Nr. 3 
Adecă eu Drăghid lo9ofătul sin Dragului ot Afuma l i ,  scris-am a

cesta al mieu zapis şi  l-am dat la măna megiiaşilor de Smărciu , anume 
Manea i Luca i Stoian i Oprea i Standul i Miclea i Dan i Neagoe i ot 
Viiane i Vladul i Stoian i Standul i Stan i Crăstiian ca pentru să le fie 
cte mare credinţă, cum să se ştie că le-am văndut elen partea mea j umă
tate de ocină de la Smăreiu, dereptu 5220 de bani gata. Şi am vănclut 
de a mea bunăvoe şi  fără nici o silă ca să le fie lor moşie veacinică, 
lor şi  feciorilor lor şi nepoţilor şi strănepotilor. Mărturii şi  aldămăşari 
au fost popa Stan ot Viiane, i Vlaicul ot tam, i Anghel, i Tatul, i Jane, 
i Radul Gorăngoaş, i Drăgan şi alţi mulţi megiiaşi şi oameni buni ot 
Afumali Ion. lnsă ocina merge din apa Cricovului pănă la Amarui. 

Pis aprilie 1 1  dni, văleat 7 1 53. 

Act original scris în chirilice pe hîrtie obişnuită. Actul stare bună. 

Inv. nr. 1 34. 

DOCUMENTUL Nr. 4 

A •  ledi eu Udrea, feciorul Salei ot Ruşi ot sud I lfov, wpisul meu la 
măna uncheaşului Radul Podgoreanul. cum să se ştie că i-am văndut 
partea mea de moşie de în Afomăciorii cei Mici de la Amarui şi de l a  
Călmă luiu, de  î n  j udetul Săcuianilor. Şi o am  văndut eu Udrea de  a 
mea bunăvoe, derept ungh 1 6, şi mi-au dat toţi banii deplin în măna 
mea, ca să-i fie lui  moşie dreaptă şi fără gălceavă şi cu ştirea toturor 
megii<' �i ilor şi a frat ilor ele moşie. Peîntrucă această moşie care-i mai 
sus scisă, a fost mai denainte vreame zălogită anc 1 0. Dece m-au apu
cat un cheaşul Radul Podgoreanul să-i dau banei şi să ţin moşiia să 
nu-i mai fie zălog. Eu banii n-am avut, cleei eu i-am dat moşiia stătă
toare, să fie loi moşie şi fedorilor lui. Şi la toameala nostră mulţi boiari 
au fod mă·rturie : Vladul mare armaş ot Vărăşte, i Mircea armaşul 
ot!tam şi Pătraşcu portăreiul ot Sineşti şi Copos sin Stoicăi ot Sroş
teani şi Dilcaot Gherţă. Şi peintru adevărată credinţă ne-am pos şi iscă
titurile mai jos. Acesta am scris. 

Pis au!Josl dui 11, leat 'l lliO. 
Udrea sin Salei 
Vlad 
Mircea 

Act original scris în litere chirili( 'c pc hîrtie obişn u i l;î, sPmn<Jt prin puner< ·  de 
degE't de multi boieri. 

l nv. nr. 1 36. 
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DOCUMENTUL Nr. 5 
Adecă eu Dobre de împreună cu frate-meu Dragul, feciorii lui  Stan 

Albie ot Finteşti, scriem şi mărturisim cu acesta al nostru zapis să fie 
de mare credinţă la  măna lui Neagoe şi a feciorilor lui, cum să se ştie 
că i-am vîndut moşie Afomăciorii cei Mici, stănjeni 40 derept unghi, 
9, bani gata. Şi o am văndut noi de a noastră bună voe, fără nici o silă 
şi cu întrebare tuturor megiaşilor şi a fraţilor de moşie. Şi stănjenii să 
meargă de cap pănă cap. Şi la  această vănzare de moşie, mulţi oameni 
a fost mărtorie care vom scrie mai j os. Şi iar am mai văndut eu Călin 
sin Bocşii, i ar frate cu Dobre şi cu Dragul ot Finteştii moşie Afomăceorii 
cei mici, stănjeni 1 8, derept unghi costande 8, alăturea cu ceia stănjeni 
care săntu mai sus scrişi şi  tot de întru moş. Şi i-am văndut noe de a 
nostră bună v oe, ca să fie lui moşie dreaptă şi frăă gălceavă, lui şi 
feciorilor lui. Şi mărturie Dumitru Năianul ot Băşineşti i Stan Năcincă 
ot tam, Dumitru Băbană ot tam, şi Radul ot Tohani , Cazura ot ham şi 
Vladul Pei ot Băşeneşti. de în Finţeşti Călin sin Balei. Tiodor ot tam. 
şi Ştefan ot Băşineşti şi Dema neguţătorul. Şi peîntru mai devărată cre
dinţă ne-am pus şi iscălituril e mai jos şi cu peceţi. Acesta am 9Cris. 

Pis martie dni 6, leat 7 1 64. 

Do bre 
Dumitru Năianul 
Dumitru 

Dragul 
Stan Năcincă 
Radul 

Călin 
Cozma 

Actul original, cu chirilice, stare bună,  9 semnături prin punere de deoet, ca 
martori. 

Inv. nr. 1 37. 

DOCUMENTUL Nr. 6 

Adecă eu Dima i Duca i Micul, feciorii Buei portariul ot Brăneşti 
ot sud Sac. scris-am zapisul nostru ca să rie ele mare credin td. la măna 
dumnealui Constanclin Căpitanului, feciorul Negului portarului ot Va i 
cleei. ot  sud Prahova. ca să se ştie căncl au fost in zilele lui  Gligora<;; 
Voivod că i-am văndut dumnealui a noastă bătrînă şi dreaptă moşie 
den Zmărci, den partea Toţescă, aleasă şi înpietrită încă de părinţii 
noştri. lnsă să se ştie semnele în lungul. den valea lui Voico pănă în 
Petra. Ales-am (? )  despre Cricov, însă stănjeni 1 50 şi stănj eni cîte bani 
16 .  Şi o am văndut noi de a nostră bunăvoe. fără de nici o silă. şi cu 
ştirea tuturor rudelor nostre ca să fie dumnealui această moşie ce scrie 
mai sus stătătoare. şi cuconiilor dumnealu i. Şi cind o am vîndut această 
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moşie şi cînd am făcut acesta zapis, fost-au mulţi boieri şi oameni buni 
mărturie, anume Căzan Roşul ot Brăneşti, i Dumitru Brute vistieriul ot 
tam i Istratie biz ceauş ot tam i Manolie vtorie portariu, i Necula 
părcălabul ot Vizoreşti. i Stanciul feciorul popei ot Străoşti. Şi pentru 
mai adevărată credinţă ne ... am pus şi noi degetul ca să se crează. 

Pis mesiţa aprilie, dni 20, leat 7 1 60. 

Eu Dima Eu Duca 

Act original, scris cu chirilice, starea buni:i, trei semnături prin punere de deget. 

Inv. nr. 1 38. 

DOCUMENTUL Nr. 7 

Adecă eu lane denpreună cu frate-mieu Preda. feciorii Nicăi lo
gofătul ot Tătuleşti, scriem şi mărturisim cu acesta al nostru zapis ca 
să fie de bună cr�dinţă la măna lui Neagoe şi a fie-său Radului den 
saat den Podgoreani, precum să să ştie că le-am văndut 240 de stăn
jeni de moşie de cămp den Călmăţuiu pănă în marginea Sărătorilor în 
tufe, care moşie să chi·amă Sutililea, care i.aste ·alăturea cu moşi.a 
mînăstirii Brebului pe din jos, însă stînj ănul pe bani 24 care fac 
unghi 28 1/2 ,GO. Şi am luat aceşti bani toti gata şi deplin în  mănele 
noastre şi o am văndut de bunăvoia noastră fără de nici o silă ca să le 
fie moşie dreaptă şi fără de gîlceavă, lor şi feciorilor şi strenepoţilor 
în veaci. Şi la vănzarea aceştie moşii, fost-au mulţi oameni buni măr
tur!e, anume din Tătuleşti Albul postelnicul şi din P<;>dgoreani Dincă şi 
Dan ot tam şi Ivan otam şi Manea sin Gheorghie ot Dălbăneani. Şi pen
tru mai adevărată credinţă pusu-ne-am şi noi mai jos iscăliturile şi pe
ceţile ca să se crează. 

Pis dechemvrie 24 dni, leat 7170. 

Iane iuzbaşa Preda 

Albul postelnicul ot Tătuleşti mărturie 

Dincă ot Podgoreani martur 

Dan otam martor. 

Act original. scris cu chiri lici:i pe hirtie obişnuită. Iane iuzbaşa iscălo:>şte prin 

aplicarea Inelului slgilar. 

Inv. nr. 1 39. 
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DOCUMENTUL Nr. 8 

Adecă eu Şerbu scris-am zapisul miu ca să fie de mare credinţă 
la măna lui Drăghici sin ego Dobre. cum să se ştie că i-am văndut moşie 
dela Smărci, multă-puţină, căt să va alege z.a 4000 de bani gata şi de 
a mea bunăvoe şi cu ştirea tuturor fratilor şi den sus şi den jos. Si cănd 
am văndut, fost-au mulţi oameni buni, uncheaşul Bordea cel bătrîn şi 
Aldea. i Mir·co ceauşul. i Todor CopeL i Chiro Copet. i Dobrin brat ego 
Mirco, i Baba iuzbaşa. Şi am scris Dumitru sin ego popa . Ventilă. 

Pis mesiţa ootomvrie, dni 7, văleat 7 1 78. 

Şi am scris eu Şerbu mai j os, Jar cănd va avea un fecior-miu pu
tere să aibă a le da banii şi ţie moşiia. 

Eu Bordea 
Eu Mirco 
Eu Dobren 

Eu Aldea 
Eu Baba 

Act original, pe hirtie obişnuită, scris cu litere chirilice, patru iscăli turi orin 
punere de deget - starea bună. 

Inv. nr. 1 40. 

DOCUMENTUL Nr. 9 

Adică eu Căzan ot Breneşti, împreună cu feciorii mei anume Fă
tul i Stan i N'2gol i Radol. scris-am al nostru zapis. ca să fii de mare 
credinţă la mena la  Copos şi freţi la Negoe ot Detecoiu corn să se ştie 
că le�am vănclut moşie de căînpo la Ciorani. care ocenă au fost a noas
tre de moşie de la Radul ot Ciorani, însă de în parte la o t  Viiani de 
peste toată moşiia.  a treia parte. pe com scrie şi ca rtea la Petra Vodd.. 
Pentru că o am văndut-o pe bani gata 3025. Şi o am v ăndut-o ele a me 
bunăvoe şi cu ştirea tuturora fratilor mei. �i cînd le o am văîndut a
ceastă moşie, pus-am şi boiari mărtorei, anome Badea Ceoreînga ot Bre
neşti i Drăghiia ot tam. i S tan postelnicul ot Bodoreşti. Cernat spetarel 
ot Căloghereni. Dan Dalea ot Detcoiu i Manea ot Delbeneni. Ionaşi 
ceauşul. Şi pentru m a i  adevărată credeînţă pusu-ne-am degetele şi  iscă
liturile ca să se crează. mai jos. 

1 30 

Pis mesi ţa fevruarie dni 1 3, leat 71 79. 

Cazan Fătul 
i Negol i Radol 

Act original, scris cu litere chirilice, stare bună. 

Inv. nr. 1 4 1 .  
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DOCUMENTUL Nr. 10 
Adică eu Dobromir scris-am zapisul meu la măna lui Neagoe Pod

goreanul şi a fis-ău RaduJui, precum să  se ştie că i-am văndut dumnea
lui. stănjeni de moşie 20. însă stănjenul po bani 60. în moşia care să 
chiamă Ciorăneanca, care merge din apa Prahovei pănă în Călmăţuiu, 
precum merg şi alte moşii. Şi am văndut dumnealeor de-a noastră bună 
voie şi cu ştirea şi întrebarea tuturor fraţilor noştri de moşie, ca să fie 
dumnealor moşie dreaptă şi fără de gălceavă. dumnealor şi coconilor 
dumnealor cîţi Dumnezeu le V·a dărui. Şi cînd s-au văndut această moşie 
care scrie mai sus. mulţi oameni buni şi boiari care-îşi vor pune mai  
j os iscăliturile ca să ·Crează. Şi eu vănzătoriul am iscălit mai  jos să se 
crează . 

Pis Laţco ot Cioceani. Ghenarie W dni, leat 7 1 80. 

Eu Dobromir 
Eu Dobre Gărboveanul ot Ciorani martor 
Az Borce iuzbaşa ot C'iorani martor 
Cornea ot Ceoceni 
Si Minea cămăr,aşul ot Gherghiţa 
Costin Brezul otam martor 
Si Mihai sin Cornii ot tam martor 
Iane iuzbaşa ot Tătuleşti martor 
Si Radu Merlă ot Găiseani martor. 

Original, cu litere chirilice, in 1. română. Dobromir iscăleşte prin punere de de
�tet. Iscălesc multi martori. Starea actului bună. 

Inv. nr. 142. 

DOCUMENTUL Nr. 1 1  

Adecă eu Drăgan feciorul lui Dobre Zmărceanul denpreună cu vă
rul mieu Dumitru. feciorul lui Stan Zmărceanul. şi cu Iane şi Stan şi  
Stoica, feciorii Bordii celui Mare, şi lancul şi  Dumitru şi Andonie, feciorii 
Bordii celui Mic, şi Badea socrul lui Drăghici şi Stan şi Simbotin, feciorii 
lui Ciocărlan şi Coka zet Ba·răn. scriem şi mărturisim cu acesta al nos
tru zapis ca să fie de bună credinţă la măna dumnealui Constantin Bă
lăceanul vei agă, cum să să ştie că ne-am tocmit cu dumnealui , de i-am 
văndut toate părţile noa·stre de moşie den Zrnărciu ot sud . . .  care moşie 
ne iaste şi nouă de la moşi şi de la părinţii noştri şi de cumpărătoare 
din hotarul ce să chiamă Tuliceasca şi din hotarul lui Moş şi din ho
tarul lui Drăghici şi din hotarul Feşteieascăi. Insă toate hotarăle aceste 
din hotar pănă în hotar, din cămp, din apă ,  din siliştea satului. din pă
dure. latul moşiei din hotarul domnesc al Drăneştilor pănă în hotarul 
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mănăstirii Brebului. şi lungul moşiei însă hotarul Tulici şi hotarul lui 
Moş din apa Crkovului pănă în Vale·a Istăului. Iar hotarul lui Drăghici. 
iară din apa Cricovului pănă în matca bălţii Amarului şi hotarul Feşte
Ieascăi din piatra lui Alecsie pănă în valea lui Voico. Insă i-am văndu t 
dumnealui de peste toate hotarăle stăjeni 632, stănjenul pe taleri 1 ,  
bani 33, care fac peste taleri 790, însă moşia stearpă. Ş i  am luat aceşti 
bani gata toţi, în mănele noastre şi i-am văndut dumnealui de a noastră 
bunăvoe, nesiliţi de nimeni ca să-i fie dumnealui moşie şi cuconilor 
dumnealui ohamnică în veci. să o stăpînească cu bună pace. Iar de ar 
fi vreo gîlceavă despre vreo parte să avem tot noi a o purta. Iar dum
nealui să ţie cu pace. Şi i-am dat dumnealui toate cărţele şi zapisele 
noastre ce am avut pre acele moşii. iar de se-ar mai găsi nescarea za
pise să nu se crează. Şi cănd am văndut această moşie dumnealui, fost-au 
cu ştirea tuturor vecinilor noştri den sus şi den jos. Şi la tocmeala 
noastră fost-au mulţi boiari mărtorie carii v or iscăli mai jos. Şi pentru 
adevărată credinţă presupue-am şi noi degetele în loc de peceţi ca să 
se crează. Şi am iscălit şi am scris eu Cornescul cu zisa lor. 

Pis martie 30 dni, leat 7 1 90. 

Eu Drăghici Zmărceanul 
Eu Dumitru! 
Eu Balea 
Eu Iancu! 
Eu Stoica 
Eu Dumitru 
Eu SămiJotin 
Eu Coica 

Eu Iane 
Eu Stan 
Eu Andonie 
Eu Stan Ciocărlan 

Original. în 1. română, cu chirilice, pe hirtie obişnuită, format mare. cu chenar 
de flori la capul de sus - 7 iscălituri prin punere de deget şi 5 semniHUi i proprii. 

Starea actului e bună. 

Inv.  nr.  143. 

DOCUMENTUL Nr. 1 2  

Adică eu jupăneasa Stanca Comisoaia denpreună cu fiiu-meu Pană 
sin Costandin căpitanul ot Vaideei. scriem şi mărturisim cu acest zapis 
al nostru să fie de bună credinţă la măna dumnealui Costandin Bălăcea
nul vel agă. cum să se ştie că am făcut cu dumnealui tooneală. de i-am 
văndut dumnealui stănjeni de moşie 1 00, care moşie o au fost cum
părat soţul mieu Constantin de la feciorii Buei şi să chiamă hotarul Buia 
şi este alătura cu moşia dumnealui de la Zmărciul, însă ne-a plătit 
dumnealu i stănjănul pe bani 1 33, care fac taleri... Şi  am !ual aceşti 
bani toţi gata în mănile noastre, şi i-am văndut dumnealui de a noastră 
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bunăvoe. nesiliţi de nime. pentrucă i s-au căzut dumnealui a cumpăra 
fiind alăturea cu moşia dumnealui. să-i fie dumnealui moşie în veci 
nedătită. iar de ar fi vreo gălceavă să avem a o purta noi. iar dum
nealui să ţie moşia cu pare. însă să să ştie şi lungul moşiei din . . . . .  

Şi i-am văndut dumnealui această moşie cu ştirea tuturor rudelor 
noas"tre şi a vecinilor. Şi cănd am făcut această tocmeală. fost-au mulţi 
boiari mărturie carii vom i scăli mai jos. Şi  pentru mai adevărată cre
dinţă pusu-ne-am peceţile ş i  iscăliturile mai  j os ca să  se  crează. Ş i  am 
scris eu Cornescul cu zisa lor. 

Maiu 1 8  dni. leat 7 1 90  ( 1 682) . 
P. isc. Eu Stanca Comisoaia 
Eu Pană sin Constandin căpitanul ot Vaideei 
Grigorie vei logofăt mărturie 
Barbi.Il Milescu vei vistiar mărturie 
Az Alexandru biv vei stolnic mărturie 

Şărban vtori logofăt mărturie 
Popa vei comis mărtu rie 
Danciul vătaf za aprozi mărturie 
Şerban Cantacuzino vei cămăraş mărturie 
Udrea cămăraşul mărturie 
Dumitraşco comisul mărturie 
Cernica comisul mărturie ot Izvor 

Original in 1. român�. cu chirilice, pe hirtie obişnuită ; formal mare, cu înflori
turi la inceput. Două iscălituri cu inel sigilar, restul, semnături proprii .. Intre martori 
:ii Şerban Cantacuzino vei dimăraş. 

Actul In stare bună, are şi transcriere cu alfabet latin. 
Inv. nr. 145. 

DOCUMENTUL Nr. 1 3  

S ă  s e  ştie 1 2  boieri hotarnici a i  boiarinului domnii meale Castan
din vei agă, şi 'ai Udrei cămăr·aşul, şi ai oumnată-sa j upînesei Stancăi 
cu fiiu-său Paană, feciorul lui Costandin căpitanul ot Vaideei. şi ai lui 
Dragomir Dorobanţul ot Ogreatin, boiarii anume Dumitru Fărmiţă ot 
Gherghiţa i Toma ot Crăngul i Radul Podgorianul i Neagoi iuzbaşa ot 
Răsimnice i Măinea ot Scheai i Andronic ot tam i Tudor iuzbaşa ot 
Vizoreşti i Necula ot Cioara i Mircea iuzbaşa ot Scăiani i Dumitraşco 
ceauşul ot Drăgăneşti i Dragomir iuzbaşa ot Văleani i Şteful ot Run
ceani. ca să caute aceşti 12 boiari să aleagă şi să hotărască moşiia ce să 
chiamă Zmărciul ot sud Prahova să aleagă părţile de moşie căte au 
cumpărat boiarinul domnii meale, C ostandin vel agă de la moşnenii 
de acolo. şi cătă moşia va fi avănd Udrea cămăraşul cu cumnată-sa ju-
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pilneasa Stanca Comisoaia cu fiiu-său Paană, feciorul lui Constadin că
pitanul ot Va ideei şi D.ragomlr Dărăban tul prc curti şi pre zapise ade
vărate. Şi precum vor ana a·ceaşti boeri cu ale lor suflete. mai pre de
rept aşa să hotărască preste tot şi să puie pietre şi semne. precUJill iaste 
obiceaiul şi să facă şi scrisoarea lor de hotărnicie ca să se ştie seam
nele hotarului pre unde sănt din piatră în piatră şi din semn în semn. 
Şi zioa la sveta Troiţă i io;;pravnic Bratul vtori portar. i i5pravnic saam 
reci gospodsna-mi. 

Pis mai 26 dni. leat 7 1 90. 

I o  Şe rban Voevocl milostieiu bo j ieiu gospodni 

Pecetea domn�ască 

Procit vtori logofăt. 

Ori�J inal romilnesc, cu chirilice, pe hirtie mică, obişnuită, cu iscălitura dom
nitorului şi peceten ap licn tă . Actul e în stare bună şi este- transcris şi în liiNe 
latine. 

Jnv.  nr. 144. 

DOCUMENTUL Nr. 1 4  

Adică eu Udre cămăraşul sin Neagoe portarul o t  Vaideei. den
preună cu cumnată-mea Stanca Comisoai·a , care au fost jupîneasa lui 
Costandin căpitanu l ot Vaideei. şi cu nepotu-meu Pană. feciorul lui 
Costandin căpitanul. şi cu nepoată-me Marka. jupăneasa lui Dumi
trasco comisul Bărsăscul şi cu var•a mea M·aria ,  fata lui Anton căpitanul, 
scriem şi mărturisim cu acesta zapis al  nostru ca să fie de bună cre
dintă la măna dumnealui jupăn Costandin Bălăceanul vel agă. cum să 
se ştie că ne-am tocmit cu dumnealui de i-am văndut  toate părtile 
noastre de moşie şi de cumpărătură ce am avut la Smărciu ot sud Pra
hova din partea lui Vlădăşel şi din partea lui Moş stănjeni . . . Şi ne-au 
plătit dumnealui stănj ănul po bani . . .  care fac taleri. . .  Care părţi ne-au 
ales pre toate zapisele noastre de moşie şi de cumpărătură cei 1 2  
boieri care au fost luaţi de dumnealui Costandin Bălăceanul vei agă 
şi de noi. Şi am văndut noi a.ceastă moşie ce scrie mai sus. de a noastră 
bunăvoe. nesiliţi de nimeni. cu ştirea tuturor vecinHor noştri din sus 
şi din jos. Şi am luat toti banii gata de la dumnealui în mănele noastre 
dinăintea celor 1 2  boieri. Asijderea şi altă parte ce am ·avut noi din jos. 
aleasă, elin ceste părţi ce scrie mai sus, ce să chiamă Buiasca, stănjeni 
1 50. afară de jupăneasa Ma ria. fata lui Anton căpitanul. Deci m-am 
sculat cu Udrea cămăraşul. de am văndut dintr-această parte . dum
nealui. stăjenul. . .  po bani . . .  iar stănjenii au văndut cumnată-mea Stanca 
Comisoaia cu cuconii dumneaei mai denainte vreme. Iară dum-
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nealui să ţie această moşie ce scrie mai sus în veci, să-i fie dumn ealui 
moşie stătătoare şi  cu conilor dumnealui căl i Dumnezeu îi va da. Şi la 
tocmeala noastră fost-au cei 12  boi·ari ,  care i-am luat noi pe răvaşe 
domneşti şi alţi boieri care să vor iscăli mai j os. Şi i -am dat dumnealui 
toate cărţile şi zapisele de moşie şi de cumpărătoare ce am avut în  
măni·le dumnealui.  Iar  de  s-ar af.I.a vreo dată ni5cări cărţi s·au zapise, 
să nu se crează. Şi pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit şi am 
pus şi peceţile ca să se crează. Şi am scris eu Cornescul logofăt cu zisa 
dumnealor. Pis mesiţa iunie 15 dni, leat 7 1 90. 

P isc. Udrea cămăraşul 
P isc. Eu Stanca Comisoaia 
P isc. Pană sin Costandin căpitanul 
P isc. Dumitraşco comisul 
P i sc. Marica soţul meu 
P isc. Maria fata lui Anton căpitanul ot Tătuleşti 
isc. Radul Năsturel vei ban mărturie 

Grigorie vei logofăt mărturie 
Barbu! vel vistiar Milescul mărturie 
Papa vei comis mărturie 
Şerban vtori logofăt mărturie 
Az Tanasie Sără cinescul vel armaş mărturie 

Versa : Zapisul Udrii căpit.anul cu părtaşii lui de moşie de la Zmîr
ciu 7 1 90. 

Original în 1. română, cu li tere chirilice, cu 4 iscălituri prin inel sigilar, restul 
semnături proprii. Pe hîrtie obişnuită, format mare, dublă. La începutul actului che
nar ele flori. Starea actului bună. Are şi tronscriere cu alfabet latin. · 

Inv. nr. 1 46. 

DOCUMENTUL Nr. 1 5  

Adică e u  Mihul căpitan. ginerele Ghiormescului. scriu şi mărturi
sesc cu acest zapis al mieu. c.a să fie de bună credinţă la măna dum
nealui jupan Costandin Bălăceanul vel agă. cum să se ştie că am făcut 
tocmeală cu dumnealui .  de am văndut toată partea mea de moşie ot 
Zmărciu. ot sud Prahova. care am avut şi eu cumpărătură de la soacră
mea Lazarina. jupăneasa Gheormescului. şi p artea ce am avut cu Udrea 
cămăraşul. care s-au făcut peste tot stănjeni 50. Şi mi-au plătit dumnea
lui stănj enul pe bani . . .  care fac taleri ... ca să-i fie dumnealui dreaptă 
moşie în veci. cu tot veni tul . căt ar fi pre acel hotar. şi cuconilor dum
nealui căţi Dumnezeu îi va da. Şi am văndut dumnealui această moşie 
de bunăvoie mea, nesilit de nimenia şi cu ştirea vecinilor din sus şi 
din jos. Şi mi-a făcut dumnealui plată deplin. de mi-au dat toţi banii 
�Jata în mănile mele, dinna intea celor 1 2  boiari.  cari sunt luati  pe ră-
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vaşe domneşti hotarni·ci. Şi i-am dat dumnealui şi toate cărţile şi zapi
sele ce am avut pre aceaste moşii. ca să-i fie dumnealui dreaptă moşie. 
să o stăpînească dumnealui în veci cu bună pace. Şi la tocmeala noastră 
fost-au 1 2  boeri hotarnici şi  alţi boieri, cari vor iscăli mai jos. Şi pen
tru mai adevărată credinţă am iscălit mai jos ca să se crează. Şi am 
scris eu Cornescul cu zisa lui. 

Iu nie 15  dni. leat 7 1 90. 

Pec. isc. Mihul căpitanul 

VPrso : Zapisul Mihului de moşie ot Zm ă rciu de stănjeni 50. 

Ad ori�J i n a l ,  cu chirilice, sPmnă tura lui Mihu cu inel sigilar. DocumPntul n u  e 
sPmnat  şi ele boieri cum scrie în act.  Hîrtie obişnuită, starea bună.  

Jnv.  nr .. 1 47. 

DOCUMENTUL Nr. 1 6  

Noi 1 2  boiari  cari am fost lua ti prc răvaşul mării sale domnu nostru 
Jo Şărban Voevod de dumnealui Const•andin Bălăceanul vel agă şi de 
Udrea cămăraşul şi de jupîneasa Stanca Comisoaia, care au fost jupă
neasa lui C01111standin căpirt•anul ot Vaideei şi cu mu-său Pană şi cu fie-sa 
Marica. jupăneasa lui Dumitraşco comisul Bărsescul şi de Dragomir ot 
Ogretin i, anume Dumi·tru Fărămiţă din Gherghiţ.a i Toma ot Crăngu i 
Radul ot Podgorean i  i Neagoe iuzbaşa ot RăiSiîmnice, i Măine ot Srchei 
i Andonie de acolo. şi in locul lui Tudor iuzbaşa ot Viezureşti fost-au 
Standul portarul ot Brăneşti i Necula ot Ciorani i Mircea iuzbaşa ot 
Scăieni i Dumitraşco ceauşul ot Drăgăneşti şi Dragomir iuzbaşa ot Vă
leni 1 Steful ot Runceni. ca să căutăm şi să alegem toate părţile de mo
şie ot Zmărdu ot sud Prahova. ce au cumpărat dumnealui  Costandin 
Bălăceanul vel agă de la moşnenii de acolo, de la Dră·ghici, feciorul lui 
Dobre zmărce;anul şi de la văru-său Dumitru, feciorul lui Stan Zmăr
ceanul şi de la St.ate i Iani i Stoica feciorii Bordii celui Mare, şi de la 
Iancul i Dumitru i Andronie fecior i Bordi celui Mic şi de la Bale 
iuzbaşa, socrul lu Drăghici şi de la Stan i Sîmbotin, feciorii lui Ciocărlan 
şi  de la alţi părtaşi care au avut de la toţi ca să le căutăm şi să le ale
gem de către Udre cămăraşul şi de cătră Stanca Comisoaia, cumnata 
Udrii cămăraşul şi fiu-său Pană şi fie-sa Marica, jupîneasa lui Drumi
traşco comisul Bărsăscul şi de către Dragomir de Ogretin. 

Si am căutat şi am adeverit pe cărţi şi pre zapise drepte şi am găsit 
partea lui Drăghici cu văru-său Dumitru şi cu toată ceata lor. care scrie 
mai sus din partea Tulici şi din partea lui Moş şi din partea lui Drăghid 
şi din partea Feştel�ascăi. stănjeni 632. Şi am ales şi partea Udrii că 
măraşului din partea lui Vlăduşel şi din partea lui Moş stănjeni 126. 
Şi am ales şi jupînesei Stancăi Comisoaia şi fiu-său Pană şi fie-sa Ma
rica. jupănea sa lui Dumitraşco comisul Bărsescul din partea lui Moş şi 
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din partea lui Vlăduşel stănjeni 1 26 şi partea lui Dragomir ot Ogretin 
din partea lui Vlăduşel stăneni 103. Şi s-au mai aflat partea Ghior
mescului. socrul Mihului căpitanul du peste toate părţile stănjeni 52. 
Şi s-au ales şi  partea jupănesei Mariei. fata lui Anton căpitanul. vara 
Udrii căpitanul, din părţile Udrii cămăraşului şi a Stancăi Comisoa,ia 
stănjeni 1 2. Şi s-au aflat peste toate părţile peste tot hotarul Zmărciului 
stănjeni 1 05 1 .  care s-au tras m oşie pe patm locuri şi  s-au luat de la 
lat şi s-au pus la îngusturi, pentru că, aşa am aflat mai cu dreptate cu 
sufletele nostre. Deci alegănd toate părţile care au cumpărat dumnea
lui Constandin Bălăceanul vei agă de la moşnenii care sunt mai sus zişi. 
lntr-aceia s-au sculat şi dumnealui Udre cămăraşul şi dumneaei Stanca 
Comisoaia cu fiiu-său Pană şi cu fie-sa Mar.ica, cu Dumitraşco comisul 
Bărsăscul şi cu Dragomir ot Ogretin şi Mihul căpitanul ginerele Ghior
mescului şi cu jupăneasa Maria. fata lui Anton căpitanul. şi au văndut 
şi ei toate părţile lor. precum scriu mai sus. precum am văzut şi  moş
nenii. însă stănjenul po bani 166. care s-au făcut peste toate părţile şi 
cu a moşnenilor taleri 1 3 131h. Şi au văndut ei de a lor bunăvoe. nesiliţi 
de nimeni. dinaintea noastră. şi  s-au luat toţi bani gata în mănele lor. 
Si iar mai a văndut Udrea cămăraşul şi cumnată-sa Stanca Comisoaia, 
cu fiiu-său Pană şi cu fie-sa Marica, jupîneasa lui Mumitraşco c omisul 
Bărsăscul. un hotar alăturea pe din jos ce să chiamă Buiasca. aleasă din 
părţile cele din sus stănjeni 1 50, s-au sculat dumnealor cu toţi şi au 
văndut şi acea parte dumnealui. Costandin Bălăceanu vel agă. ce scrie 
mai sus, stănjănul po bani 1 33, care fac taleri 1 50. Şi au văndut dum
nealui de a lor bunăvoe, nesiliţi de nime. dinaintea noastră şi au luat 
toţi bani gata în mănele lor. Deci noi împreună cu sluga mării sale, 
domnu nostru . Bratul al doilea portar. ne-am sculat de am lipit şi acel 
hotar ce să chiamă Buiasca lăngă moşia Zmărciul şi am făcut să fie tot 
un hotar, şi s-au făcut peste tot stănjeni 1 20 1 ,  cu taleri 1 463 1/2 - 33, 
şi am împietrit de către Afumaţii cei Mici pe din j os şi  de către alte 
moşii din apa Amarului pănă în apa Cricovului. Şi din sus iar am îm
pietrit din apa Amarului alăturea cu moşia Gorgănaşului şi de cătră 
alte moşii pănă in Bucoviel. pănă unde să împreună cu moşie a Drăgă
neştilor, d-eci pre Bucoviel în jos pănă în gura Bucovielului şi de acolo 
drept la capătul piscului tot pe drumul cel bătrăn prin tufe pre la putul 
lui Opriş pe drum. pănă la puţul Dălogii. în apa Cricovului. pre hotarul 
cei vechiu al Drăgăneştilor. pentrucă aşa am aflat noi. cu sufletele noas
tre. pe cărţile cele vechi şi drepte. pre hotarele cele bătrăne. Drept acei 
am dat şi noi această scrisoare a noastră dumnealui Costandin Bălă
ceanul vei agă ca să-i fie dumnealui moşie stătătoare în veci neclă
tită şi cuconilor dumnealui cîţi Dumnezeu îi va da, ca să o stăpănească 
în veci cu bună pace. Şi am luat toate cărţile şi  toate zapisele de la toţi 
moşnenii ce au avut şi le-am dat toa te în mănele dumnealui Costandin 
Hălăceanul vei ag8.  Iar de s-ar afla vreodată niscare zapise sau cărţi 
Ia cineva să nu se cr2ază. Şi pentru credinţă adevărată pusu-ne-am toţi 
i scăUturile şi peceţile mai jos ca să se crează. Pis Cornescul logofătul 
cu învăţătura dumnealor. 
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P. isc. Eu Dumitru fărîmiţă 
Eu Toma ot Crăngu 
Eu Radul ot Podgoreani 
Eu Neagoe iuzbaşa ot Rasimnici 
Eu Măinea ot Schiei 
Eu Dumitraşco ceauşul ot Drăgăneşti 
Andronic ot Schiei 
Standul portarul ot Brăneşti 
Necula ot Cioară 
Eu Mircea iuzbaş.a ot Scăiani 
Eu Steful ot Runceani 
Az Dragomir iuzbaşa sin Cernica vornicul. 

Original în 1. română, cu chirilice, pc hîrtie obişnuită, format mare, coală dubl!i, 
scrisă pe 2 fete cu înflorituri l a  început, semnllturile originale ale celor 12 boiPr' 
şi cu inele sigilare. 

Actul tn stare bună. 
Inv. nr. 1 49. 

DOCUMENTUL Nr. 1 7  

Adică eu Marica fata lui C ostandin căpitanul o t  Vaideei. jupăneasa 
lui Dumitraşco comisul BărsăscuL scriu şi mărturisesc cu acest zapis 
al meu. să fie de bună credinţă la măna dumnealui Costandin Bălăcea
nul vel agă. cum să să ştie că m-am tocmit cu dumnealui de i-am văndut 
toată partea me de moşie din Zmărciu ot sud Prahova, care au fost cum
părată de tată-miu şi mi-au fost dată mie de zestre cu tot venitul din 
cămp. din apă. din săliştea satului. din pădure şi cu tot venitul. însă 
stănj eni 120. Şi mi-au plătit dumnealui stănjenul po 1 66. Şi iar am mai 
văndut dumnealui şi altă parte de moşie din partea Bui. care este ală
turea din jos de hotarul Zmărciului. stănjeni 75. stăiPjenul po 1 33. care 
iar este dată de zestre de la tată-mieu Costandin ·căpitanul. Şi i-am văn
dut dumnealui această moşie care mai sus scrie. de a mea bunăvoe. de 
nimeni silită. cu ştirea fraţilor mei şi a tuturor rudelor meale. Şi am luat 
de la dumnealui toţi banii gata în mănile mele să-i fie dumnealui dreaptă 
cumpărătură în veci, şi cuconilor dumnealui. Şi i-am dat dumnealui 
toate zapise·le cele bătrîne în măna dumnealui. Şi cănd am făcut acest 
zapis. s-au prilej it _mulţi boieri mărturie carii să v or iscăli mai jos. Şi 
pentru mai adevărată credinţă ne-am pus pecetea mai j os ca să se crea
ză . Şi am scris eu Cornescul cu zisa lor. 

Iulie 1 5  dni, leat 7190. 
P. i sc. Eu Marica fata lui Costandin căpitanul din Va ideei. 

isc.  Eu Dumitraşco comisul Bărsescul sin păharnicul Bărse.s
cul martor 

Versa : Zapisul jupînesei Mărkăi Comisoaia pentru moşia de la 
Buia .  

Ori�Jinal î n  1 .  român ă ,  c u  chirilice, semnătură c u  inel si�Jilar şi  i sdil i tura proprie 
il martorului , comisul BărsPcu - Hîrtie obişnuită,  format mare, coală duhli"i, cu i n flo
ri  turi la incpput. 

1 38 

StarPa bună. 
Inv. nr. 1 48. 
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Actul din 24 decembrie 1 662 prin care Iane 
Preda vind lui Neagoe şi fiului său Radu 

24 stin jeni din moşia Sutil ila 

şi fratele său 
di n Podgnreni 

1 39 www.cimec.ro
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Zapisul prin care Dri'igan, feciorul lui Dobre Zmirceanul şi 
· alti moşnc>ni elin Zmirriu vind agăi Constantin BălăcPanu 

6:12 stîn jeni moşie 

www.cimec.ro



Zapisul din 18 mai 1682 prin care j up!neasa Stanca Comisoaia 
vinde aglli Constantin Blllllceanu 1 00 stinjeni moşie din satul 

Zm!rciu 

141  
www.cimec.ro



1 42 

Porunca lui Şerban Cantacuzino din 26 mai 1 682 prin care 
lmputerniceşte 12 boiernaşi şi aleagă şi să hotărască în mo
şia Zmirciu părtil<' cumpărate de la moşneni de aqa Constan-

tin Bălăceanu 

www.cimec.ro



Zapisul din 1 5  iunie 1682 prin care Udrea dimăraşuJ. cum
nata-sa Stanca Comisoaia şi alte rude vînd agăi Constantin 

Bălăceanu pi'irtile de moşie din Zmîrciu 

143 
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Zapisul din 1 5  iunie 1 682 prin care Mihu Căpitanul, ginerele 
Ghiormescului, vinde ag�i Constantin Bălăccanu 50 5lînjeni 

moşie in Zmirciu 

www.cimec.ro



10 - c. 8190 

C"IHtea de alegere prin care cei 12 boieri delegati de don.
nitorul Şerban Cantacuzino dl'limitează părţile de mosie cum
părate de aga Constantin Bi:iliiceanu în moşia Zmîrciu (Fulga) 

145 www.cimec.ro



Semnăturile pe cartea de alegere 

1 46 

www.cimec.ro



Zapisul din 1 5  iulie 1682 prin care Marica, fiica lui Constantin 
Ci'ipitanul din Vaideei, vinde jupinului Constrmtin Bi'ilăceanu, 
vei agi'i, partea ei de moşie de 1 00 stînjeni in Zmîrciu (Fulua )  

1 47 
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DOCUMENTUL Nr. 1 8  

Adică eu popa Mateiu împreună cu frate-mieu Pană i Sima i Tu
dara preoteasa popei lui Efrem den Trăşor. scris-am acesta zapis al nos
tru. ca să hie de bunăcredinţă la măna Radului den Podgoreani. cum să 
se ştie că i-am văndut partea noastră de moşie de la  Afumădorii cei 
Mici. care moşie au fost cumpărată de moşul nostru popa Roman însă 
din partea lui Stanca a treia parte din Hraană pănă în cali!a Slătioarei 
şi în silişte loc de casă. drept bani gata. bani .520. Şi iar au cumpărat 
popa R oman de la Stan un pămînt pre coastă, altul pre luncă, drept 
bani gata 320. Şi iar au cumpărat popa Roman ocină de la Stoica din 
Afumăciorii din Hrană pănă Amarui şi cu apa Bălţii po drept bani 
gata 400. Şi iar au cumpărat popa Roman de la Balea pămăntul 1 şi 
rozor 1 za bani gata 220. Şi o am văndut ca să-i fie Radului Podgorea
nului moşie stătătoare în veci. aceste moşii care au fost cumpărate de 
popa Roman. care scriu mai sus. Insă precum scrie şi cartea răposatului 
Mihnii Vodă. Şi aceşti bani carii scrie mai sus. i-am luat toţi în măna 
noastră. Şi o am văndut cu ştirea tuturor moşnenilor de a noastră bună
voc. Şi la vănzarea aceasta fost-au mulţi oameni buni. care îşi vor pune 
mai jos iscăliturile ca să se crează. Şi am scris eu Vladiel Diiaconul 
cu zisa lor. 

Pis august 3 dni, leat 71 90. Şi pentru mai adevărată credinţă pusu

ne-am mai jos ca să se crează. 

Eu p opa Mateiu 

Eu mo. Tudorie 

Eu Pană 

Eu Sima 

Eu Mircea martor ot Scăiani 

Eu popa Costandin de la Ploeşli 

Eu Gheorghe iuzbaşa ot Tărşor mărturie 

Eu Drăghici sin Mirci i ot Scăiani 

Versa : Zapis de cumpărătoare de moşie de la Afumăciori de la 

popa Mateiu şi de la preoteasa popei Efrem. 

Act original, tn chirilice, pe coalli dubli!, obişnuitii. Patru semn1ituri prin punere 
de deget şi trei proprii. Starea actului bun!!. 

Jnv. nr. 1 50. 

1 48 
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DOCUMENTUL Nr. 1 9  

Adică ·eu Calotă iuzbaşa. fecior jupănesei Negăi o t  Boziiani scris-am 
acesta al meu zapis ca să fie de mare credinţă. cum să se ştie. că am 
văndut eu Liicăi abagiul ş i  fraUne-său lui Dumitru. parte mea de moşie 
de la Gorgănaşu. însă stănjeni 130. Şi am tocmit stănjănul po bani 133. 
Şi mi-au dat dumnealui aceşti bani. care sunt mai sus zişi. toţi in măna 
mea. care au făcut taleri 130. Şi o am văndut eu de a mea bunăvoe. 
partea mea de în hotar pănă în hotar. peeum merge moşia. cu ştirea 
fraţilor m�i de moşie şi a verilor mei. Şi am pus zi pentru o lonă cine 
se ar scala de în fraţii au de în verii mei pănă la zi. să aibă a-şi scoate 
moşiia, căci eu Calotă, iuzbaşa, am întrebat pe fraţii mei şi pe verii mei 
de moşie. iar nescoţănd-o pănă la zi să o aibă a stăpăni. L iica abagiul 
şi cu frate-său Dumitru, care scrie mai sus. Şi cănd am făcut acest al 
meu zapis. fost-au mulţi boieri mărturie, care vor iscăli mai jos ca să 
se crează. Şi pentru mai adevărată credinţă ne-am pus mai jos pecetea 
şi iscălitura ca să se crează. Şi am scris eu Ivan logofătul cu zisa lor. 

Pis august 1 1  dni, văleat ( anul) 7 1 99. 

isc. Eu Calotă iuzbaşa ot Boziiani 
Az Buzinca brat ego Calotă 
Eu Radul Căpitanul brat ego Calotă 
Eu Udrişte Burdule ot Crăngul martor 
Neagul logofătul ot Ploeşti martor 
Eu Zarosche ceauşul ot Ploeşti .  martor 
Eu Stan Frencul otam martor 
Eu moşu Dinu Ceauşul otam martor 
Eu Gligorie bărbiiarul otam martor 

Versa : Zapisul lui Calotă iuzbaşa ot Gorgănaşi sud Săcuiani. 

Act original, in 1. românii, cu chirilice, pe hirtie obişnuit!!, coalii simplii - star� 
bunii. 

Inv. nr. 151.  

DOCUMENTUL Nr. 20 

Adică eu Radul za spătărei împreună cu jupăneasa mea şi feciorii 
mei, anume Stoian i Niculai i Trandafir, scris-am zapisul nostru ca să fie 
de bună credinţă la măna dumnealui jupănul Duill!Îtru abagiu din Bucu
reşti şi a frăţi-ne-său Liicăi, cum să se ştie că eu de bunăvoea mea, am 
făcut tocme·ală cu dumnealor de le-am văndut o moşie care să chiamă 
Gorgănaşul, însă stănjeni 1 1 0, stănjenul po bani  1 3'3, care fac taleri 1 10. 
Şi am luat a•ceşti bani toţi gata în măna mea. Drept aceia şi eu am dat 
acest zapis al nostru la măna dumnealor, ca să stăpănească această 

149 

www.cimec.ro



moşie cu bunti pace, de cd.tre fraţii mei şi de cătră toţi v ecinii mei şi alte 
rudenii ale meale, dumnealor şi cuconii dumnealor cîţi Dumnezeu le va 
da.  Pentrucă am văndut dumnealor această moşie ce scrie mai sus din 
bun i:i voi a  n oastră ,  nes i l i ţ i  dP nimeni, cu ştirea fraţilor mei şi cu ştirea 
vecin i lor mei şi din sus �i din jos,  ca să-i fie dumnealor moşie ohavnici.i 
în veci .  Şi cînd s-au făcut această scrisoare fost-au mulţi boiari mărturie, 
care vor iscăli mai jos. Şi noi pentru mai adevărată credinţă ne-am pus 
iscăliturile mai j os ca să se crează. Şi am scris eu Negoiţă logofătul cu 
zisa şi învăţătura lor. Mesiţa aprilie 14 dni, leat 7204. 

isc. Eu Radu! căpitanul 
Eu Voico 
Eu Stoian 
Necula 
Eu Trandafir 
Ba{lul ot Finţăşti martor 
Eu Stan iuzbaşa martor 
Eu Badea Ceauşul martor 

Versa : Zapisul Radului căpitanul de vănzarea moşiei de la Gorgă
nasi .  

Act original ,  Î l l  1. romană, cu chirilică, pe hirtie obişnuită. Stare bună. 
J n v .  nr. 1 5?. 

DOCUMENTUL Nr. 2 1  

Adecă eu Ion împreună c u  frate .. meu Baico, dat-am zapisul meu la 
măna dumnealui vătafului Negului, precum şi se ştie că i-am văndut 
moşia de la Călmăţuiu, care moşie este împreună cu Statonie. Şi am 
vă ndut ele a mea bunăvoe ca să-i fie dumnealui moşie stătătoare, 1nsă 
stănjăni 40, stănjănul 1/2 lei să-i fie dumnealui moşie stătătoare. Şi mi-au 
elat acum nainte taleri 1 0 .  

1 50 

Aprilie 5 dni ,  leat 72 1 7. 

Eu Ion 

Az Gligorie logofătul martor 

Şteful paharnicul martor 

Act origina l ,  romii•�eştE, cu chirilică, pe un sfert de coală d in hîrtia obişnuită . 

Inv.  nr. 1 53. 
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DOCUMENTUL Nr. 22 

AL UNGROVLAHIEI GRIGORIOS ADEVEREZ. 
Cu acest zapis arleverim la prea cinstita măna dumisale Dimitrache 

Ghica biv vei ban ca să-i fie spre adeverinţă şi de ştiinţă tuturor cîţi să 
cuvin a şti  că avînd sfînta mănăstire Brebu la sud Prahova o moşie ce 
acum să chiamă la Baraictaru, din care hotar o samă de pămînt se ascute 
cu îngustare către răsărit, înjugată alăturea cu moşia Fulga a dumisale, 
însă dumisale banului trebuinceoasă, iar mănăstirea era fără de folos, 
fiind vatra satului Fulga acolea aproape lăngă acea îngustă parte şi nea
vînd sfînta m ănăstire nici o vie, am arătat trebuinta sfintei case către 
prea sfinţia sa părintele mitropolit şi dumisale biv vel stolnic Dimitrache 
epitropul spitalului ot sfeti Pandelimon, unde mănăstirea Brebul este 
metoh, şi prin ştirea prea sfinţiei sale şi a dumisale, am mers însumi la 
dumnealui banul şi ne-am aşezat pe schimbu, dînd eu dumisale acea 
netrebuincioasă parte din hotarul Baraictaru, iar dumnealui au dat 
mănăstirei 1 1  pogoane de vie roditoare în sud Saac din dealul Bucovului 
pe piscul văii lui Gratie, care s-au cumpărat de dumnealui cte la cuvio
sul igumen Misleanu, chir Macsim, drept taleri patru sute patruzeci , 
dîndu-mi şi mie taleri 1 1  O, din care şi eu am întors Misleanului pe lucrul 
vii de primăvară dintr-acest următor an, taleri 30, iar taleri 80 i-am luat 
gata în mănele mele. Pe care bani şi chiar Maxim egumenul au cumpă
rat pe seama sfintei mănăstiri Misli alte vii în dealul Ţintii ,  sud Prahova , 
precum se arată la zapisul ele vînzare ce au dat dumisale lanului şi dum
nealui 1-au dat la noi. Însă să se ştie şi starea părţii de moşie ce am dat-o 
schimb dumisale, în lat masă s tilnjeni 285 şi în lung stănjeni 2000. Iar 
începerea lungului să se ştie de către răsărit din malul cel mare ce este 
cu vălcea şi cu sarătură şi în malul cu cruce de piatră , pusă în z ilele 
mării sa le răposatului Costandin Vodă Brăncoveanu, unele acolo era 
capul aceştii moşii. De acolo are a să urma starea acestui schimb în sus 
că tre apus cu lungul acestor 2000 ele stănjeni pănă într-o movilă mică 
ce este în capul rămasei moşii Bairactaru a sfintei mănăstiri, iar nu pănă 
în movila cea mai mare, care este chiar la mij locul rămasei moşii a mă
năstirei ci, precum zicem numai pănă în movila cea mică, ce este între 
2 movile : una ce se zice a Bugăi,  după moşia Fulga a dumisale şi între 
movila cea mai mare din mij locul rămasei moşii a sfintei mănăstiri .  
Drept aceia să ţie şi să stăpînească dumnealui şi tot neamul dumisale 
acest schimb cu bună pace, întărind acest zapis cu însuşi i scălitura mea 
şi cu credinţa prea sfinţii sale părintelui mitropolit şi a dumnealui epi
tropul. 1 781 . 

( s) Isaia egurnen Brebu 
( s) M :  biv vei stolnic mărturie 
Şi am scris eu Nicolae logofătul cu zisa părintelui igumen Isaia şi 

mărturie. 
Act original, în  romiln0ştc, cu chirilică, pe hîrlie simplă, coală  dublă, scri s pe 

două pagini. 
Starea bun/!. 
lnv. nr. 1 54. 
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DOCUMENTUL Nr. 23 

Adecă eu Preda Poclgoreanul dat-am zapisul meu la cinstita mana 
dumnealui Dumitrache Ghica biv vel ban, precum să se ştie că avînd 
eu moşie dinpreună cu dumnealui polcovnicul Manolache sin Filip porta
rul şi cu dumnealui Pîrvul sin Sandul biv vel vameş, ce să numeşte 
Sutilila i Ciorăneasca, care să porocleşte acum Tufele lui Frone, şi 
această moşie este în sud Saac şi am vindut dumnealui stănjănul po 
talere l ,  însă stănjănii 82, care fac talere 82, adică optzeci şi doi, însă a 
treia parte ce este a mea am vîndu t dumnealui .  Şi dumnealui să o stă
pîneascd. cu bună pace de ci:i tră tot neamul meu ,  dumnealui şi coconii 
dumnealui. cî 1 i Dumnezeu îi va dărui. Şi cînd am făcut acest zapis au fost 
şi al t i  boiernaşi care să vor i scăl i  martori. Şi eu pentru mai adevărată 
credin l ă  m-am iscălit cu mîna mea ca să se crează. 

1 782, apr i l ie 1 8. 
(s )  Preda Pod�Joreanu adeverez 
( s) Iordache căpitanul ot Crădişte martor 
Verso : Zapisu l lof)ofătului Predei Podgoneanul de moşia Tufele 

lui Frone. 
Act origin a l  in 1. rom;inii, cu chiri l i cf', p<' hîrli f' obi ş n u i tă,  coalc'i d u b l ă ,  scris pe 

o si ngură pagină.  
Starea actu l u i  bună.  
Jnv.  nr. 1 55. 

DOCUMENTUL Nr. 24 

Adică eu Pîrvul sin Sandul biv vel vameş, dat-am zapisul meu la 
cinstita mîna dumnealui Dumitrache Ghica biv vei ban, precum să se 
ştie că avînd eu moşie în sud Saac de fraţi, dimpreună cu dumnealui 
polcovnicul Manolache sin Filip portarul şi cu dumnealui logofătul 
Preda Podgoreanul, am văndut dumnealui a treia parte a mea însă stăn
jeni 82, stănjenul po taleri 1 1/2 , care fac 1 23, adică o sută două zeci 
şi trei, care moşie se numeşte în zapisele cele vechi Sutilila i Ceoră
neasca ,  iar acum să porocleşte Tufele lui Frone şi merge din Joloji pînă 
în apa Călmăţuiului şi pe din sus să hotăraşte cu moşia mănăstirei Bre
bului şi pe din jos să înjugă cu moşia lui Scuipici. Deci dumnealui şi 
cuconii dumnealui, nepoţi şi strănepoţi cîţi 'Dumnezeu îi va dărui. Şi 
pentru mai adevărată credinţă m-am iscălit mai j os. 

1 782, aprilie 24. 

(s) Pîrvul Sandul biv vel vameş adeverez. 

Act original,  româneşte, cu chir i l i r5 ,  pP hirtie obişnuită, coa l ă  dublă,  scris pt> 
o singură pagină. Starea actu lui b u n ă .  

Inv. nr. 1 56. 

1 52 

www.cimec.ro



DOCUMENTUL Nr. 25 
Adeverez cu acest credincios zapis a l  meu la cinstita mîna dumnea

lui Dumitrache Ghica biv vel ban, precum să să ştie că avînd eu o 
moşioară anume Sutilila i Ciorăneasca, ce să porocleşte acum Tufele 
lui Fronea, pe l îngă moşi,a dumisale Ruşi de stînjeni 82, adică optzeci 
şi doi, a treia parte elin toată moşia, partea mea, şi neputînd-o căuta, 
fiindu-mi depărtată ele casă, de a mea bunăvoe o am văndut dumisale 
stănjenul po taleri unul, care fac taleri optzeci şi doi. Şi aceşti bani i-am 
primit toţi deplin în mîna mea, care moşie o am avut şi eu de la frate
meu - Ilie. Şi merge lungul ei despre apus de la Zăloji srpre răsărit pînă 
în apa Sărături. Şi  pe de o parte să hotărăşte cu moşia dumisale Ruşi cum 
am zis mai sus, iar pe de altă cu moşia Ciorani a dumnealor boierilor 
Brezoeni. Drept aceia să stăpînească atît dumnealui cît şi coconii dum
nealui, nepoţi, strănepoţi cîţi Dumnezeu îi va dărui, .cu bună pace de 
către mine şi tot neamul meu. Şi pentru întemeierea stăpînirei am iscălit 
atît eu cît şi alte mărturii după cum să fie ca să fie neclătit în veci. 

( s) Man olache polcovnicul vînzător 

Şi am scris eu Neagul logofătul cu zisa domnului polcovnicului 
Manolache şi martor. 

Act original, în romiineşte cu chirilicii, pe hîrtie obişnuilii, format mare. Starea 
ilctului bunii. 

Inv. nr. 1 57. 

DOCUMENTUL Nr. 26 
Dăm zapisul nostru la cinstita mîna dumnealui biv vel clucer lancul 

Rale, precum să se ştie că avînd şi noi parte de moşie în hotarul Gorgă
naşu ce-i zice acum Ţ•iţeica în sud Saac, de-a valma cu mătuşa noastră 
cl-ei Safta Furduiasea oare hot•ar după sineturile ce •avem şi se află ·acum 
la mîna mătuşei nastre să vede a fi de nouă sute stănjeni şi ni se cuvine 
nouă pe jumătate patru sute cinci zeci stănjeni, aceşti stănjeni sau cîţi 
ni se vor alege la măsurătoare, partea noastră pe jumătate din tot hota
rul, o am vîndut statornică d-lui mai sus numitului boier stănjenul po 
taleri optzeci şi ne-am primit toţi banii deplin pe suma acestor stănjeni. 
Drept aceia să o stăpănească d-lui ohamnic în veci, cum şi moştenitorii 
el -lui în linişte, atît de către noi cum şi de către toate rudele noastre, 
fiindcă după orînduiala prav ilei pămîntului, am făcut cunoscută această 
vînzare la toţi cîţi au protimisis de răscumpărare şi s-au iscălit mai jos.  
Iar sineturile acestei moşii  ne îndatorăm a le da dumnealui în copie 

1 53 
www.cimec.ro



adeverite de către judecată dupe cele adevărate, care urmează a rămănea 
la mîna mătuşei noastre. Şi spre încredinţare ne-am iscălit împreună cu 
toţi fraţii noştri. 

1 82R , martie 7. 

( s) Costandin Tigveanu vînzător 
( s) Petmche Tigveanu vînzător 
{s) Nicolae Tigveanu adeverez 
(s )  Ştefan Tigveanu adeverez 
(s) Grigore martor 
( s) Constandin martor 
( s) Marg. Drăgănescu martor 
( s) Safta Furduiasca adeverez 
(s) Constandin Lerescu biv clucer za arie adeverez 
( s) Alecu Furduiescu adeverez 
( s) Gheorghe Furduiescu adeverez. 

Arătîndu-mă cu acest zapis de cumpărătoare la epistatul casei mării 
sale lui Vodă ca să ni-l iscălească după pravila pămîntului  ca o răzaşă 
ce este această moşie ce am cumpărat cu moşia Fulga a mării sale lui 
Vodă şi nu au primit, cunoscînd eu d!ar însu-mi căderea protimisului 
ce are a o răscumpăra, mi-am primit înapoi toţi banii ce se arată într-a
cest zapis pe patru sute cincizeci de stînjeni ,  ce şi eu am răspuns v înză
torilor şi cte acum înainte rămîne bună stăpînă pe aceşti stînj en i casa 
mării sale l ui Vodă şi am iscălit. 

1 828, april ie 4. 

(s) Ioan Rale adeverez. 

Actul original în 1. română, cu chiril ică, pe coală obişnuiti'i,  ctubli'i. 
Starea bună. 
lnv. n r. 1 58. 

DOCUMENTUL Nr. 27 

Dăm zapisul nostru Ia cinstita mîna d-lui biv vel clucer Iancul Rale, 
precum să se ştie că avind eu parte de moşie în hotarul Gorgănaşul ce-i 
zice acum Ţiţeica în sud Saac ,  de-a valma cu nepoţii mei Tigveni, Costache 
şi Petrache, care hotar după sineturile ce avem şi să află acum la mîna 
noastră se vede a fi de una mie o sută patruzeci stînj eni şi mi se c uvine 
şi mie pe jumătate-cinci sute şaptezeci stînjeni ; aceşti stînjeni sau cîţi 
n i se vor alege la măsurătoare, partea mea pe jum ătate din tot hotaru l 
o am văndut-o statornică dumnealui mai sus numitului, stînjenu l  po 4 
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taleri optzeci şi mi-am primit toţi bani deplin pe suma acestor stănjeni. 
Drept aceea să o stăpînească dumnealui ohabnic în veci, cum şi moşteni
tarii dumnealui în linişte, atît de către mine cît şi de către copiii mei, 
cum şi de către toate rudele noastre, fiindcă după orînduiala pravilei 
pămîntului am făcut cunoscută această vînzare la toţi cîţi au protimisis de 
răscumpărare şi s-au iscălit mai jos. Iar sineturile aceştii moşii atît de 
partea mea cît şi a nepoţilor mei Tigveni fiind la mine i le-am făcut tes
lim în mînă dumnealui. Şi spre încredinţare neştiind carte, am pus pe 
fiii miei de m-au iscălit împreună cu dînşii .  

1 828, martie 20. 
Safta Furduiasca slugereasa, vînzătoare. 
(s) Alexandru Furduescu vînzător 
(s) Gheorghe Furduescu vînzător 
Luxandra Piteşteanca adeverez. 

Act original, 1. română, cu chirilice, pe hîrtie obişnuită, coală dublă, scris pe 
două pagini. Stare bună. 

Inv. nr. 1 59. 

DOCUMENTUL Nr. 28 

Fiindcă asupra vînzării moşiei Ţiţeica din sud Saac, partea fraţilor 
mei şia verilor Costache şi Petrache, Tigveni,  făcîndu-mi-se cunoscut 
căderea protimisisului, ca ori să iscălesc zapisul vînzări i sau să urmez 
răscumpărarea, şi mie nefăcîndu-mi trebuinţă, m-am lepădat de căderea 
răscumpărării. avind cumpărătorul a-şi stăpîni moşia în pace şi nesu
păra t precum şi despre celelalte rude. asemenea şi despre mine. Şi pen
trucă în :zapisele vînzării am urmat a fi şi iscălită după cum celelalte rude, 
dar pentru că neîntîmplîndu-se zapisele a fi fa ţă.  am dat această adeve
rintă a fi la mîna cumpărătorului. întocmai ca şi a mea iscălitură. puind 
pe însuşi soţia mea de m-au iscălit . 

1 828, m artie 3 1 . 

( s) Anastasia Rale 
(s) Ion Ralea . soţ numitei 
Insuşi cei în dosul acestei adeverinţe iscăliţi, viind înaintea noastră 

ne-au arătat că de a l or bunăvoie s-au lepădat de protimisisul răscumpă
rării acestei moşii printr-acest înscris, şi după rugăciunea ce ne-au făcut, 
am adeverit şi noi. spre a-şi avea urmarea întocmai. 

1 828, martie 3 1 .  

( s) I oan Rale 
( s) l.uchi Mavrodin. condicar. 
Act original, româneşte, cu chirilică, scris pe 1 /4 coală pe 2 părti - hîrtie obiş

nuită. Stare bună. 
Inv. nr. 160. 
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DOCUMENTUL Nr. 29 

In urma venirii d-lui Zamfirache Rădulescu, condicarul cinstitei epi
tropi i  al casii răposatului întru fericire domn Grigorie Dumitru Ghica 
voievod chemîndu-ne pe noi cei mai jos arătaţi hălăditori în satul Fulga 
şi după întrebarea ce ne-au făcut că, adică în ce chip au curs stăpinirea 
acestei moşii din vechime despre Ciorani de Sus, ce se învecineşte cu 
această moşie Fulga, arătăm că despre apus din piatra care este despăr
ţitoare într-această moşie de către moşia Brebu şi Ciorani, merge stă
pînirea acestei moşii drept la movila de lîngă Sărătură unde să şi i spră
veşte Cioranii, iar Fulga trece înainte pînă în Amarui. Pe care această 
l inie de la moviliţă în j os se află pietri pînă la capul moşiei, iar acum 
după hotărnicia ce au făcut dumnealui medelnicerul Ioan Giurescu, ve
dem că această pomenită piatră despre apus i-au strîmbat-o din linia ei, 
aşezîndu-se cu căutătura în moşia Fulga, înţelegîndu-să că au luat drept 
temeiu o piatră mică, ce cade înlăuntru acestei moşii şi pe care d-lui au 
socotit-o drept hotar. De aceea, după ştiinţă ce avem, arătăm în frica 
lui Dumnezeu acestea de mai sus zise pentru vechea stăpînire, cum şi pen
tru pomenita p iatră cea mică că noi nici odinioară n-am pomenit-o de 
hotar, ci o piatră aflată acolo după întîmplare. Aceste doar ştim pentru 
care şi mărturisim. 

1 838, fevruarie 9. 

Ioan Herghelegiul, bătrînul de ani 96 
Serban Corciu, bătrînul de ani 92 

Act original, in 1.  românll cu chirilice, scris pe hirtie obişnuită, pe 2 pagini din 
coală dubla. 

Starea buna. 
Inv. nr. 161. 

DOCUMENTUL Nr. 30 

Primind otnoşenia Prezidentiei voastre cu nr. 2639 şi copia poruncei 
cinstitei Marei Logofeţii şi copia otnoşeniei cinstitei epitropii casei ră
posatului întru fericire domnul Grigore Ghica Voievod, în pricina mu
tărei hotarului despărţitor dintre moşia Fulga şi Ciorani a d-nei pahar
nicesei Elenca Creţuleascăi de către hotarnicul d-lui medelnicerul Giu
rescu, pentru care sînt eu pohtit a merge la faţa locului şi faţă cu epista
tul moşiei Fulga şi cu oameni bătrîni, atît din satul Fulga, ai casei ră
posatului domn, cît şi din satul Ciorani, să fac cercetare a se dovedi de 
unde s-au scos acea piatră de hotar de medelnicerul Giurescu, hotarnicu, 
care piatră să se ia de unde s-au pus şi să se aşeze iarăşi la locul ei unde 
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au fost, luînd înscris atît de la epistat cît şi de la acei oameni bătrîni ce 
vor fi fost faţă în dovadă că s-au aşezat piatra la locul ei ,  am mers la 
numita moşie, unde faţă fiind şi epistatul moşiei Fulga d-lui Zamfirache 
şi alti oameni din satul Fulga şi din Ciorani şi ducîndu-mă la o piatră 
într-un răzor, am cercetat pe oamenii din Fulga cei ce s-au văzut iscăliţi 
într-un zapis adeverit de suptocîrmuitorul şi cuprinde că au strîmbat 
piatra hotarului şi din pricina strîmbăturei au intrat cu stăpînirea în mo
şia Fulga. Care zapis cetindu-1 în auzul tuturor mi-au răspuns că ei au 
dat acel zapis cu această coprindere după auzire, dar nu ştiu cum au 
fost aşezate pînă a nu veni hotarnicul şi nu pot da nici o ştiinţă decît cu
nosc bine că linia ce s-au făcut de medelnicerul Ioan Giurescu şi alte 
semne, intră în moşia Fulga moşia Ciorani cu un codru mare de loc, 
unde n-au mai avut stăpînire niciodată Cioranii pe acolea. Mi-au 
arătat un Manolache Şerban ot Ciorani că viind prea sfinţia sa părintele 
vlădică Stratonichie cu hotarnicul la această piatră au văzut-o mişcată 
şi au poruncit de au scos-o de au făcut groapă mai mare şi au băgat de
desuptul ei cioburi de oală. Şi peste acele cioburi au aşezat piatră tot 
într-acel loc şi tot cum au fost, făcînd jurămînt pe arătarea sa. Au arătat 
şi un Nica Lupu din satul Fulga că el aflîndu-se faţă cînd s-au scos piatra 
şi cînd au aşezat-o la locul ei, tot de unde o scosese are văzut că au 
strîmbat-o cu muchia în moşia Fulga şi  aci pe loc i-au zis hotarnicului 
că au strîmbat piatra cu muchia în moşia Fulga au început hotarnicul 
să-1 înjure şi să-1 gonească, carele au făcut j urămînt pe piatră, arătînd 
cu un lemn cum au fost piatra aşezată înaintea scoaterei ei şi la punere 
s-au strîmbat şi se află strîmbă cu muchea în moşia Fulga şi că el face 
jurămînt şi în biserică pe această ştiinţă. Şi pentrucă la această prigo
nire s-au ales numai doi martori, unul din partea Fulgii şi altul din par
tea Cioranilor, încredinţînd amîndoi de-o-potrivă, unul că au fost piatra 
aşa şi altul că au fost aşa, n-am putut descoperi nici un adevăr ca să 
pociu face urmare celor desluşite cu îndreptarea pietrei întru mulţimirea 
vechilului casei mării sale, din pricină că cei mai mulţi oameni s-au a
părat cu cuvintele neştiinţei, rămînînd a se da hotărîre de cinstitul tri
bunal asupra acestor împrejurări, iar eu de cele urmate nu lipsii a le 
încunoştinţa. 

1 828, maiu 5 

( ss) Costandin Lipănescu 

Versa : Raportul Lipănescului pentru cercetarea de la moşia Fulga, 
în pricina strămutarei pietrei. 

Act original in chirilid!i, scris pc trei pagini de coală din hirtie obişnuiti'i. Stare 
bunii. 

Inv. nr. 1 62. 
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DOCUMENTUL Nr. 3 1  

CURTEA APELATIVĂ CIVILĂ, SECŢIA I,  DIN VALAHIA MARE 

Impotriva cărţii de judecată a Tribunalului fostului judeţ Saac din 
1 5  decembrie anul 1 839 încheiată asupra prigonirii ce mij loceşte între 
luminăţia sa beizadea Grigore Ghica, proprietarul moşiei Fulga cu d. 
serdar Iordache Ruşescu, dînd apelaţie la această curte pomenitul serdar 
Ruşescu şi chemîndu-se spre înfăţişare s-au arătat apelantul Ruşescu 
prin vechii, d. serdar Stefan Ferechide şi luminăţia sa beizadea 
Grigore Ghica în persoană. In fi inta cărora cetîndu-se prezisa carte de 
judecată s-au văzut că în urma reclamatiei făcută de luminăţia sa pentru 
cea fără slobozenie proprietarului clădirei , săvîrşită de serdarul Ruşescu 
la moşia Fulga, făcînd Tribunalul cuvenitele întrebări pîrîtului, de către 
care neputîndu-se dovedi că clădirile le-au săvîrşit cu voiea proprieta
rului, găseşte pomenita judecătorie cu cale ca proprietarul moşiei Fulga 
să ia în a sa stăpînire prezisa clădire în asemănare cu art. 83, de la lost b. 
din pravilă, de vreme ce serdarul Ruşescu, nefiind dintre clăcaşii aceei 
moşii ,  după declaraţia luminăţiei sale au clădit fără voie, iar pîrîtul Ru
şescu de va dovedi în urmă că s-au rezemat la aceasta pe vreun înscris 
al proprietarului, pe care atunci nu I-au avut ca să-1 înfăţ işeze, zice să 
rămîie nesupărat în stăpînirea binalei sale după moşia Fulga. După ceti
rea acestei căfti de judecată vechilul serdarului Ruşescu, la înfăţişarea 
sa de la 1 1  iunie anul 1 852, au propus că documentul de voie pentru clă
direa caselor sale pe moşia Fulga n-are, fiind îndestul dovedită o ase
menea voie prin stăpînirea de 1 00 de ani aproape, pentru care stăpînire 
au înfăţişat atunci un înscris a ciliva din locuitori după acea moşie, cu 
dată din anul 1 839 maiu 1-iu, adeverită de suptcîrmuitorul plăşii ,  coprin
zătoare că atît părintele Ruşescui cît şi fiu său, serdarul Ruşescu au 
luat stăpînire în moşia Fulga fără a fi supus la răspunderea drepturilor 
proprietăţii. Carea această în scrisă mărturie văzîndu-se că este cu dată 
înaintea hotărîrei Tribunalului,  epoca adică in care se vede că serdarul 
Ruşescu au avut la sine a ceasta m ărturie şi n-au înfăţişat-o la Tribunal 
ca să facă după dînsa şi încercările judecătoreşti, n-au putut fi primită 
curtii drept temeinică dovedire a propunerei sale. 

Iar vechilul serdarului Ruşescu au adăogat că spre mai bună încre
dinţare a curţii despre stăpînirea clientului său în moşia Fulga, ori să se 
facă cercetare în faţa locului printr-un cilen al Tribunalului sau să i se 
acorde un soroc spre a putea înfăţ işa alte dovezi. Şi c·u toate că lumi
năţia sa au întîmpinat că asemenea dovezi ar putea aduce şi lumină lia 
sa întru desputernicirea stăpînirei aduse de Ruşescu, făcînd întîmpinare 
că d. Ruşescu urma a fi pregătit cu oricare dovezi şi adăugînd că se pă
răseşte de dreptul ce-i dă pravila, muHumîndu-se numai pe drepturile 
proprietăriceşti de la Ruşescu pentru clădirile sale ca de la un clăcaş, 
dar ca să nu-i mai rJmîie serdarului Ruşescu cuvint săv îrşirea pricinei 
printr-o al doilae înfăţişare, care şi hotărîndu-se astăzi ,  la 7 ale acesteia, 
cînd au venit părţile prigonitoare s-au cerut ele la  vechilul serdarului 
Ruşescu dovezile ce s-au făgăduit şi au răspuns că n-au putut aduce alte 
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dovezi, socotind îndestu l pe cea arătatti la întîia înfăţişare şi că şi de 
ar Ii putut lua şi alte mai proaspete dovezi, dar aceia care-i cunosc in
delungata sa stăpînire, fiind locuitori la moşia Fulga, se sfiesc de pro
prietari, carele este prigonitorul său, stăruind în cererea sa de mai nainte 
pentru dovedirea stăpînirei sale peste treizeci de ani, fără vreo răspun
dere către proprietar, printr-o formulnică cercetare la fata locului.  Iar 
lumin ăţia sa beizadea Grigore au înfăţişat o înscrisă mărturie din anul 
trecut august I-iu, adeverită de subtocîrmuitorul plăşii a locuitorilor 
sa tului Fulga, coprinzătoarea că stăpînirea Ruşescului au fost asupra 
unei case l ărăneşti, plătind atit pări ntele său cît şi muma sa, dacă către 
proprietar. In urma acestora văzînd curtea că înscrisa mărturie din anul 
J B3lJ, î n fă ! i!?ată ele serc larul Ruşescu, avindu-o, la sine în vremea cind 
s-au judecat la întîia instanţă, 11-au arătat acolo, cerind a se apăra de 
lucrurile judecătoreşti ce urma să se facă asupra ei, n -au putut fi primita 
acum la această curte şi fiindcă după art. I list. 94 din pravilă, aducerea 
dovezi lor spre înfăj işarea propunerilor fiecărui prigonitor este îndatori
rea lu i ,  fiindcă serrlarul Ruşescu cu neaducerea dovezilor ce însuşi la 
întîia înfăj işare s-au făgăduit, nu şi-au putut dovedi nici slobozenia pro
prietarului pentru facerea de clădi ri la moşia Fulga, nici vreo stăpînire 
întărită prin trecerea paragrafiei cu rea credinţă. Şi fiindcă luminăţia 
sa părăsind u-se ele drepturile ce-i dă pravila pentru depărtarea Ruşescu
lui din stăpînirea lJinalei şi pentru însuşirea ei pe seama proprietăţii s-au 
muljumi t numai de a se folosi de la Ruşescu pentru acea clădire de drep
turile proprietăriceşti. 

Pe acest temei dar, Curtea hotărăşte ca serelarul Ruşescu să stăpî
nească casa cu împrejmuirea sa de la moşia Fulga, supuindu-se la drep
turile proprietăriceşti ca şi toţi ceilalti clăcaşi. Taxa rămîne în povara 
celui ce a elat-o, iar nemulţumindu-se vreo parte va putea da apelaţie 
în  soroc de o lună elin ziua ce va primi copie dupil această hotărîre. 

IBS:l Ievruarie 9, nr .  delli 69, anul 1 840. 
Prezident, Gr. Grădişteanu 

Filip Lenş 
Scarlat Gr. Ghica 
K. St. Fălcoianu 
Gr. Racoviţă 

Şeful Canţelariei, G. Gugiu 

Prezidentul Cur lii apelative civile, secţia I. 
Această copie fiind prescrisa întocmai după original se adeverează 

cu a mea iscălitură şi pecetea curtii. 

l B53, fevruarie 20. 
Prezielent (s) Gr. Grădişteanu 

(L.S.) Seful ( s) G. Gugiu 
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Astăzi la 7 martie, anul 1 853, s-au trimis cu adresa nr . . . .  la d-lui 
suptocîrmuitorul plăşii Tohani această copie de hotărîre a o da în pri
mirea dumnealui serdarului Gheorghe Ruşăscu. 

Suptocîrmuirea plăşei Tohani. 
Astăzi la (24) douzeci şi patru aprilie, anul una mie opt sute cinci 

zeci şi trei s-a dat această copie de hotărîre în primirea d-lui serdarului 
Iordache Ruşăscu. 

p. Subcîrmuitor M. Pantazescu, I-iu ajutor. 

1 853, aprilie 24. 

L.S. 
Nr. 1 1 2. 

Act original, în chirilică, scris pc trei pagini de coală din hîrtie obi�nuită. Sta
rea bună. 

Inv. nr. 1 63. 

DOCUMENTUL Nr. 32 

CURTEA APELA TIV Ă SI VILĂ, SECŢIA I-iu 

Onor. Eforie a spitalurilor, apelînd în contra hotărîrei onor. Tribu
nal al judeţului Prahova cu nr. 54 din 3 august, anul 1 855, dată asupra 
pricinei de hotărnicie a moşiei Baraictaru din zisul judeţ a m-rei Brebu 
cu vecinii răzaşi ai acestei moşii, între care figurează şi luminăţia sa bei
zadea Grigore Ghica cu moşia Fulga, despre care vecinătate numai se 
mărgineşte apelul sus numitei Eforii, s-au chemat în judecată amîndouă 
părţile şi as tăzi s-a înfăţişat în sala de judecată a Curţ i i ,  onor. Eforie prin 
obştescul advocat al aşezămintelor publice d. Dumitru Cariagdi cu lumi
năţia sa beizadea Gr. Ghica în persoană şi cu vechil pe lîngă lumină ! ia 
sa, d. pitarul Ioan Bărbătescu. 

S-a cetit pomenita apelată hotărîre prin care după ce se arată pro
punerile şi ale unei părţi şi ale celeilalte, cum şi actele şi documentele 
înfăţişate, apoi zice j udecătoria că întru ceea ce priveşte vecinătatea cu 
luminăţia sa beizadea Grigorie sînt două prigoniri : cea dintîi la capul 
despre răsărit al moşiei Baraictarul despre Fulga pentru plături le cu nr. 
2 şi 3 cu călcare făcută de luminăţia sa peste suma de două mii stîn jeni 
în lung, primiţi drept schimb de la mănăstire cu înscris din anul 1 78 1  şi cu 
mărginire despre răsărit din malul cel mare ce este cu vălcea şi sărătură 
pe care se află crucea lui Constandin Vodă Brîncoveanu şi pînă la a 
doua prigonire de la apa Cricovului în latul moşiei despre Nord pentru 
plaţul însemnat pe plan cu nr. IV ca călcare făcută şi acolo de luminăţia 
sa în moşia Baraictarul a m-rii peste linia de hotar dintr-aceste două 
proprietăţi găsind cu cale judecătoria ca pentru cea dintîi prigonire să-şi 
aibe urmare întocmai moşia Baraictarul asemănat mulţumirei date de 
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procur,atorul luminăţiei sale beizadelei, iar în privinta celei de a 2-a pri
gonirii în latul moşiei despre nord, că de vreme ce mănăstirea n-are nici 
sinete nici martori , prin care să dovedească pretinsa călcare, apoi după 
art. 7 de la cap. 3 partea 2 ş iart. 1 de la cap. 2, partea 6 din condica 
civilă, hotărăşte ca stăpînirea dintr-aceste două învecinate proprietăţi 
să se urmeze, precum s-a urmat şi în trecut, puindu-se şi pietre hotară. 

După cetirea acestei hotărîri şi a apelaţi i  onor. Efori a Spitalurilor 
prin care s-a mărginit a arăta numai că n-a rămas mulţumită pe hotă
rîrea Tribunalului întru ceea ce priveşte luminăţia sa beizadea Grigore 
c;hica, s-a întrebat advocatul aşezămintelor publice, d. Cariagdi, ce are 
a zice şi a răspuns în prigonirea între luminăţia sa beizadea Grigore 
Ghica cu mănăstirea Brebu se mărgineşte astăzi numai de la apa Crico
vului nî latul moşiei despre nord pentru plaţul însemnat pe p lan la n.  IV 
şi pantru că urmează a se dovedi vechia stăpînire cere ca să i se dea ter
men ca să aducă martori, ori să se orînduiască un membru al curţii u 
merge la  faţa locului pentru dovedirea vechei stăpîniri. 

La care a întîmpinat d. Bărbătescu, vechilul luminăţiei sale beizadea 
Grigore Ghica, recapitulînd propunerile sale de la Tribunal, şi mai adăo
gînd că într-adevăr prigonirea se mărgineşte numai pentru plaţul în
semnat pe plan cu nr. IV., însă nu cunoaşte de nici o trebuinţă a se face 
cercetare la faţa locului pentru dovedirea vechei stăpîniri, căci acel loc 
se stăpîneşte de beizadeaua, mai cu seamă că mănăstirea n-are vreun 
si net în puterea căreia se pretinză acel loc ca călcare şi că chiar mar
torii ce au fost întrebaţi de hotarnicul mînăstirei, unii au arătat vechia 
stăpînire precum se urmează astăzi în fiin ţă. 

HOT ARlREA CURŢII 

ln urma dezbaterilor ce s-a făcut în privinţa călcărei însemnată de 
hotarnicul m-rei Brebu la nr. IV, asupra căreia numai după arătarea 
amîndorora părţilor se mărgineşte astăzi prigonirea între dînsele, Curtea, 
văzînd că m-rea nu are sinete, pe care să-şi intemeieze cererea. 

Văzînd pe de altă parte despre cererea făcută de mînăstire de a se 
face cercetare la faţa locului pentru dovedirea vechei stăpîniri că această 
cercetare este de prisos, deoarece chiar hotarnicul mînăstirei a arătat 
că din bătrînii ce s-au întrebat la faţa locului, unii i-au arătat precum 
se urmează astăzi cea în fiinţă stăpînire, iar alţii pe acolo pe unde o 
cere mănăstirea. 

Văzînd că mij locind asemenea nepotriviri între urătările locuitori
lor de la faţa locului în lipsă de sinete cu semne sau sumă de stînjeni, 
urmează după art. 3 de cap. 2 partea 6 din condica civilă să stea toate 
părţile în stăpînirea in care se află. 

Pe aceste dar temeiuri Curtea se uneşte cu hotărîrea Tribunaluiui 
de la asupra pricinei şi întăreşte a se face întocmai urmare după dînsa. 

Taxa de zece galbeni de la această curte, rămîne în greutatea onor. 
Eforii a Spitalurilor, fără a se mai îndatora şi la alte, cheltuieli de j ude
cată fiindcă nu s-au pretins de luminăţia sa beizadea. 
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Partea nemulţumită are dreptul de apel către mărla sa prinţul Cai
macam prin onor. Minister al Dreptăţii în termen de o lună, socotit de la 
primirea acestei hotărîri. 

N. Hotărnicia înfăţişată Curţii de d .  Dumitrie Cariagdi, advocatul 
aşezămintelor publice, precum şi planul alăturat pe lîngă dînsa şi care 
au slujit la înche'erea acestei hotărîri s-au însemnat amîndouă de com
pletul Curţii. 

1 830, decembrie 10. 

Preziclent : 1.  Cantacuziuo 

I.Lenj 

R. Golescu 

B. Belu 

De la nr. 47, anul 1850. 

Grefier : A. Zisu 

Prezidentul Curţii apelative civile secţia II. 

Această copie fiind scoasă întocmai după originalul trecut în con
clică, se adeverează după orînduială. 

1 857, ghenuarie 1 8  
Prezident (s )  1 .  Cantacuzina 

Pentru grefier, ajutor ( s) N. D. 

Act oriyincll, în chirilică, scris pe trei pagini de coală din hîrtie obişn uitd. Sta
rea bună. 

l nv. nr. 164. 

DOCUMENTUL Nr. 33 

INALT A CURTE 

Onorab. Departament al dreptăţii cu adresa din 1 O iunie, anul 1 852 
nr .  1489, întemeiată pe domnescul ofiţ d in  2 iunie acela�i an, nr. 790, î n 
drep tînd în  cer'cetarea acestei Curţi procesul civil dintre d-ei AnastasiiJ 
Xenocrat ,  proprietara moşi·ei Drăgăneşti şi Ruşi despre o parte şi pa
harnicul Gheorghe Cantacuzino, proprietarul moşiei Cornu de Jos şi 
Ruşii paharnicului Ioan Chiţoranu, proprietarul moşiei Cornu de Sus 
şi luminăţia sa beizadea Grigorie Ghica, proprietarul moşiei Fulga, des
pre ceilantci parte, pentru osebirea şi statornicirea hotarelor dintre zi
sele proprietă�i. În urmarea căruia după soroci rile ce s-au făcut părţilor 
prigoni toare la 1 9  dechembrie anul 1 855, s-au înfă ! işat d-ei Anastasia 
Xenocrat prin vechii formal d-lui pitarul Ion Rotescu, afl îndu-se faţă şi 
fratele dumneaei, dumnealui clucerul Atanasie Xenocrat, cu d-lui pa
harnicul Gheorghe Cantacuzino în persoană, avînd şi vechii lîngă d-lui 
pe d-lui pi·t.arul Ioan Bărbătescu i d-lui paharnicul Ioan Chiţoranu, ase
menea în persoană, avînd şi vechii lîngă d-lui pe d-lui serdarul Costache 
Dănescu şi luminăţia sa beizadea Grigore Ghica, prin obştescul vechii al 
casei luminătiei sale el-lui pitarul Ion Bărbătescu. Şi după ce mai întîi 
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s-a luat în cetire hotărîrea judecătoriei Prahova din 22 iunie anul 1 846 
nr. 1 1 2 dată asupra pricinei, pe cît se atinge între d-ei Anastasia Xeno
crat cu d-lui . �aharnicul Gheorghe Cantacuzino şi d-lui paharnicul lor. 
Chiţoran ; \ "  

Hotărîreaf
tot acei judecătorii d e  Prahova din 9 aprilie anul 1 846 

cu nr. 4 1 ,  dată numai între luminăţia sa  beizadea Grigorie Gh. Ghica 
cu d-ei Anast�iea Xenocratina. 

Hotărîrea maj orităţii onorab. Curţi apelative civile, secsia I-iu, din 
30 octomvrie anul 1 851 , cu nr. 11 1 dată între sus arăta tele feţe ; 

Apela ţia d-ei Anastasia Xenocrat, dată către domn la 1 7  dechem
vrie anul 1 85 1 ,  prin care arată că nu rămîne mulţumită pe expusa hotă
rîre a onorabilei Curţi apelative pentru cuvintele ce într-însa se arată, 
rugîndu-se a fi înfăţişată şi la această Curte ; 

ldem .a d-lui paharnkului Gheorghe Cantacuzino dată cătră domn 
la 8 ghenuarie 1 852, nr. 76, prin care tot asemenea arată că nu rămîne 
mulţumit pe expusa hotărîre, rugîndu-se a fi înfăţişat şi la această Curte; 

ldem a paharnicului Ion Chiţoranu dată către onorab. Departament 
al Dreptăţii la 8 ghenuarie anul 1 852, nr. 63, prin care asemenea arată 
că nu rămîne mulţumit pe expusa hotărîre, rugîndu-se a fi înfăţişat şi  
la această curte ; 

lzvod de raport al onorab. Departament a l  Dreptăţii către domn, 
din 30 maiu anul 1 852, nr. 1 357, prin care atît pentru că este apelaţia 
dată din partea d-ei Anastasia Xenocrat, d-lui paharnicul Gheorghe Can
tacuzino şi d-lui paharnicul Ioan Chiţoran, cît şi  pentru neunirea hotă
rîrilor instănţiilor de mai jos,  este de părere că în temeiul cuvintelor 
expuse într-insul şi în urmarea art. 2 de la partea 2 din legiuirea anului 
l 347 să se îndrepteze acest proces şi în cercetarea acestei Curţi, între 
care urmează a fi şi  d-lui Chiţoran, pentru cuvîntul că regularea răzo
rului despărţitor între proprietatea d-lui şi a paharnicului Cantacuzino, 
tiind înclinată cu determinarea chipului săvîrşirei trăsurilor moşiei Dră
găneşti a d-ei Xenocratini  şi Cornu a d-lui Cantacuzino, trebuie a se 
cerceta şi a se hotărî deodată după înclinările ce au între sinele proprie
tăţile tuturor celor ce s-au descoperit de înpricinaţi ; 

Domnescul ofi ţ d in  2 iunie anul 1 852 cu nr. 790 prin care aprobcază 
părerea Departamentului ; 

După oare, mai înainte de a chibzui Curtea,  s-au arătat atît d-lui 
paharnicul Gheorghe Cantacuzino i el-lui paharnicul Ioan Chiţoran cît 
şi  d -lui clucerul Xenocr.at, fiind vechii al d-ei A.  Xenocrat cu un inscris  
vechilet form al în coprinderea că poate a se  şi î nvoi cu reclamaţia înre
�Jistrată la nr. 2 1 1 7, prin care a declarat că în procesul dintre d-lor s-au 
învoit cu chipul descris în alăturatele pe lîngă dînsa acte de învoire, 
rugîndu-să a se legaliza şi de această Curte ; care acte de învoire 
cetindu-se mai întîi cel dintre d-lui paharnicul Gheorghe Oanta,cuzino 
cu d-lui paharnicul Gheorghe Chiţoranu, să văzu în cuprinderea urmă
toarea : "Supt însemnaţii ne-am învoit, între noi asupra prigonirei ce 
avem la cinstita lnaltă Curte " ,  la graniţa moşiei Cornu de Sus a mea 
Chiţoranu despre moşia Cornu de Jos, a mea Cantacuzino, să se urmeze 
dupd. hotărnicia făcută de d-lui serdarul Costache Donescu (ld zbd 
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moşie Cornu de Sus) în anul 1 845, modificată în chipul următotr însă : 
"1-iu. La capul moşiei despre Teleajen să se prelungească linia dusă 

"de serdarul Donescu ( cu prilejul fa cerei zisei hotărnicii din anul 1 845) 
"din punctul pieţii de la Conduragiu direcţia miezii nopti după busola 
" ( ln care drecţie a făcut şi d-lui muşuroiu astfel încît să să facă de 770 
"stînjeni ( adică şapte sute şaptezeci stînj eni) şi unde să vor împlini să 
"să facă muşuroiu ; dintr-acest muşuroiu să se ducă o linie dreaptă l a  
, . piatra numită din cîmp sau din arături ş i  p e  acea l inie s ă  se caute un 
"punct, unde să se împlinească 750 stînjeni ( adică şapte sute cincizeci 
"stînjeni) începîndu-se trăsura lor din piatra despre Belciug ( ce se afla 
, . între piatra de la Conduragiu şi piatra de stejar uscat) , şi unde se vor 
"împlini acei 750 stănjeni ( şapte sute cincizeci stînjeni) pe zisa linie, 
"se va pune piatră de învoială, numită a vornicului Catargiu " .  

"2-lea. La capul moşiei Cornul d e  sus despre Valea Seacă l a  trăsură 
"a patra a acestii moşii să se micşoreze acea trăsură ce este de 5 1 6  
, . ( adică cinci sute şaisprezece stînjeni) dîndu-se din piatra despre pa
"harnicul Colfescu pînă în muşuroiul făcut de numitul serdar Donescu 
. , ( cu prilejul facerei zisei hotărnicii din anul 1 845) cu 4 (patru) stănjeni 
. ,despre mine paharnicul Cantacuzino, rămînînd acei stănjeni patru în 
"stăpînirea mea Cantacuzino, şi puindu-să acolo piatră iarăşi de în
"voială" . 

"3-lea. Graniţa dar a numitei moşii Cornu de Sus va merge acum din 
"piatra numită la stej arul uscat, drept la numita piatră de învoi·ală a 
"d-lui vornicul Catargiu, de acolo drept la piatra nmnită din cîmp sau 
"din arături şi de acolo iarăşi drept prin piatra ce se zice mai sus la 
"art. 2-lea ( că se va pune la trăsura a patra a moşiei Cornu de Sus) pînă 
"în Valea Seacă. 

, ,4-lea. Orice cheltuială s-au făcut de fiecare din noi într-această pri
"c ină prin judecăţi, nu vom mai avea nici unul pretenţie asupra celui
" lalt ; asemenea nu vom mai pretinde nimic unul de la altul despăgu
. . hire de venitul părţilor de pămînt ce cu prilejul zise grănăţuiri a moşiei 
"Cornu de Sus, se va lua de la unul din noi şi se va da în stăpînirea 
"celuilalt, luînd fiecare pămîntul ce i se va cuveni cu pădurea sau cu 
" arăturile ce să vor afla pe dînsul. Iscăliţi Gheorghe Cantacuzino, Ioan 
"Chiţoran, martori Catargiu, C. Csenocrat, A.  Xenocrat şi Ioan G. Flo
"rescu, anul 1855 dechembrie 1 8 " .  

"S-au cetit şi cel dintre d-lui clucerul Atanasie Xenocrat cu d-lui 
"paharnicul Gheorghe Cantacuzino ş icare să văzu în cuprinderea ur
"mătoare : "Astăzi, anul 1 855, dechembrie 18 ,  pe de o parte, Anastasia 
, . Xenocrat prin împuternicitul său clucerul Xenocrat, iar pe de altă pa
, ,ha rnicul Ghiţă Cantacuzino, ne-am învoit între noi , după cum urmează : 
"Prigonirea ce să tratează la onorabila Inaltă Curte pentru moşia Dră
"găneşti şi Ruşii a celui dintîi şi Cornu şi Ruşii �a celui de al doilea să se 
"stingă cu desăvîrşire şi fiindcă în prezenţa d-lui vornicul Barbu Catargiu 
"şi a altor persoane ce vor iscăli acest act s-a ales că puncturile principale 
"ale prigonirei sînt acestea, însă 1-iu capul despre Teleaen şi Belciugul 
"de stejar, 2-lea burţile dintre liniile drepte de la o trăsură la alta şi 
, . s tapinirea cea de astăzi a paharnicului Cantacuzino printre pictrile 
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"numite piatra de la Rogoza, piatra de la Grind şi băşina de la Movila 
"Stupini, şi al treilea Capul Ruşilor de la Cricov, hotărîm : 1-iu. Pentru 
"ceea ce se atinge de capul despre Teleajen s ă  se privească ca piatră 
"hotar, de unde are a începe trăsura întîi, acea piatră ce se numeşte 
"Piatra Hotarului de la Belciug şi care se află între p iatra Conduragiului 
. , ş i  piatra de la stejar, iar direcţia acestei trăsuri se va face către nord 
"pînă în hotarul d-lui paharnicului Chiţoranu, cel primit acum de d-lui 
, .prin asebita învoială făcută cu numitul Cantacuzino, prin care d-lui 
"Chiţoran a concedat douăzeci stănjeni din vechia sa stăpînire, căutîn
"du-se pe acea linie punctul unde se va împlini suma de 750, din care 
"va lua d-lui Cantacuzino 250 şi d-lui Xenocrat 500, iar stănjenirea a
"cestui cap se va urma din piatra de la stejarul uscat cu 20° ( ad!că 
, .douăzeci stănjeni) spre partea de moşie a d-lui Xenocrat în linie dreap
"tă către piatra de hotar şi apoi din acest punct, unde se înplinesc acei 
"douăzeci în linie dreaptă în lung pînă la piatra despărţitoare hotarului 
, . lrăsurii din cei 250 ai d-lui Cantacuzino şi 500 ai d-lui Xenocrat. 

"2-Iea. Pentru ceiace se atinge de burţi se vor stăpîni aceste burţi 
"de paharnicul Cantacuzino iarăşi în pietrile numite cea de la Rogoza,  
"cea de la Grind şi băşina de la Movila Stupini (movila din dreptul Stu
"pini a d -lui Xenocrat) . 

"3-lea. Pentru ceea ce se atinge de capul Ruşilor se va face o a 
. ,patra trăsură Ia capul Cricovului tot de 5 1 8  în paralelul trăsurii întîia 
"din Ruşi şi se va prelungi linie dreaptă din trăsura întîi.a a acestui cap 
"pînă în Crkov, trecînd prin punctul trăsurii a patra şi ceea ce va ră
, ,mîne din punctul trăsurilor către d-lui Xenocrat (Ruşi) se va stăpîni 
" ele d-lui fără a mai avea amestec paharnicul Cantacuzino ; asemenea 
"se va urma stăpînire cu linie dreaptă în tot lungul moşiei (Cornu şi 
"Ruşii ) ,  respectîndu-se la Cornu puncturile burţilor vechi stăpînite de 
"care s-a vorbit mai sus, iar la Ruşi puncturile trăsurilor celorlalte după 
"pl anul d-lui Zefchid, care s-.a iscălit de toate părţile. Cu acest chip se 
. ,va stinge toată prigonirea noastră, nemai avînd a pretinde unul de la 
. .  altul nici cheltuieli, nici împărtăşire la pod din partea paharnicului Can
,,tacuzino, nici vreo despăgubire de venit. Declarăm că printr-această 
" învoială s-au consfinţit şi s-au desluşit întru toate adevărata înţelegere 
"a vechilor hotărnicii ale Căpleştilor. Iscăliţi : A. Xenocrat, Gheorghe 
"Cantacuzino ; martori : Ioan G. Florescu, Catargiul, Ioan Chiţoranu" .  

Intrebîndu-se apoi persoanele ce  s-au învoit dacă iscăliturile din 
arăta tele înscrise sînt ale d-lor şi în  voiaJ,a urmată de bunăvoi:a d-lor. pe 
care temeiu Curtea în urmarea art. 20 faţa 93 din pravilă, prin jurnalul 
cu nr. 1 267 elin anul 1 855, au găsit cu cale de s-au adeverit zisele acte, 
care s-au trecut şi în condica de învoire la nr. 12 şi 13 şi la darea hotă
rîrei în prigonire cu luminăţia sa beizadea Grigorie să se treacă aceste 
acte într-însa spre complectuirea procedurei. Şi măcarcă prin zisul jur
nal pe cît se atinge prigonirea între luminăţia sa beizadea Grigor:e  cu 
d-ei Xen ocratina s-a găsit cu cale ca printr-unul din membrii acestei 
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Curţi să se cerceteze la faţa locului prin carte de blestem a dovedi ade
văratele hotară ale moşiei Parepa şi de acolo trăgînd cîte trele trăsurile 
moşiei Drăgăneşti spre Fulga unde se vor împlini suma stînjenilor ca
prinşi în hotarniciea Căplescului, acolo are a f i  şi hotarele moşiei 
Drăgăneşti despre Fulga, urmîndu-se ,aceasta lucr,are prin hotarnicii 
părţilor prigonitoare şi la întîmpilare de a găsi călcare peste călcarea 
arătată prin hotărnicia Pleşoianului, pentru care d. Xenocrat s-a lăsat de 
pretenţia venitului conform art. 256 din regulament, să facă preţuire 
venitului acelei călcări . 

După care fiind primiti! relaţia dumnealui logofătului Costandin 
Stefan Fălcoianu fostul membru, care la înfăţişarea de astăzi ce au avut 
l uminăţia sa beizadea Grigorie Ghica şi vechilul luminăţiei sale d-lui 
p;tarul Ioan Bărbătescu cu cl -ei Anastasia Xenocr,atina, prin vechii for
mal d - lui Ioan Rotescu, faţă aflîndu-se şi el-lui clucerul Xenocrat, luîn
du-se în cetire ( în  urma revizuirei lucrărilor şi actelor atinse de această 
pricină) s-au văzut în coprindere "că a mers la faţa locului întru adu
"cerea la îndeplinire a expusului jurnal pe răzorul despărţitor între mo
"ş ia  Ruşi ce-i zic şi Drăgăneşti din districtul Prahova şi întru moşia 
. ,Ceoceni şi Parepa, însoţit de el -lui clucerul Atanasie Xenocrat, fratele 
"şi vechilul d -ei Anastasia Xenocrat, proprietara moşiei Ruşii sau Dră
luminăţia sa beizadea Grigorie Ghica şi vechilul luminăţiei sale, d-lui 
, .pitarul Ion Bărbătescu, împuternicitul vechii al luminăţiei sale beizadea 
plescului ca să caute să desluşească şi să descopere punctele începerei 
trăsurei întîi şi a doua a moşiei Roşu sau Drăgăneşti s -a  îndestulat în 
"Grigorie Ghica, proprietarul moşiei Fulga şi găsinrl acolea din partea 
; .d-lui pitarului Stefan Greceanul, proprietarul moşiei Ceoceni, pe epis
"tatul său d-lui Bănică Cîrceanu, rînduit cu scrisoarea din 17 iunie ca 
"să  arate hotarele moşiei Ceoceni şi din partea părintelui stariţ al schi
"tului Izvoarele, supt a căruia epitropie se zice că se află mutul Costa
"che Macovei, proprietarul moşiei Parepa, pe d-lui Eftenie Petolan, aren
"daşul acestei moşii, r înduit a stărui întru dovedirea hotarelor aceştii 

1 "din urmă moşii, găsind asemenea şase ţăr,ani din satele Parepa, Ceo
, .ceni şi Ruşii d-lui paharnicului Gheorghe Cantacuzino, înaintaţi în 
"vîrstă şi aduşi ca martori cu înscrisuri din P'artea satelor în care lo
"cuesc, doveditoare că au calităţile cerute pentru a putea fi primiţi de 
"martori, precum asemenea găsind şi pe sfinţia sa, preotul Ion din satul 
. ,Parepa, rînduit de protopopi'a locală după a d-lui cerere, adresată sfin
" tei episcopii respective pentru citirea cărţii de blestem, a dat mai întîi 
" î n  auzul tuturor celor de faţă cetire expusului jurnal şi a cărţii de ho
"tărnicie a răposatului şetrar Chivu Căplescu din anul 1 793 augustl ,  în
"fă�işată în original de d-lui Xenocrat ca să înţeleagă toţi misia d-lui. 
, .Apoi cetind preotul cartea de blestem în auzul martorilor şi sfătuindu-i 

t , . s ă  arate dreptul adevăr supt puterea blestemului acestei cărţi, a plecat 
"cu martorii şi cu toţi cei de sus pomeniti pe toată lugimea răzorului 
, .despărt!totr . mpşiei Ruşii sau Drăgăneştii de moşia Ceoceni şi Parepa, 
" începînd din apa Cricovului şi meregînd spre răsărit, de i -au arătat • J ' '  
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. , martorii în unire cu Cîrceanu şi Petala adevăratele vechi hotare ce 
le-a pomenit ei şi a cărora movilă s-a preînoit. Aceste hotărele sînt 
. . următoarele : 

"I-iu. Movila din malul Cricovului la  Cîmpişte fără piatră. 
"2-lea. La suhatul Ruşilor, unde a fost piatră pe faţa pămîntului, 

"care acu s-a. vindecat" .  
"3-lea. Movila c u  piatra într-însa despre răsărit de domnul Ceoce

. ,nilor la puţul Marcului (puţ ce numai este astăzi în fiinţă) care piatră 
, ,s-a dezgrădinat de s-a cetit slovele vechi după dînsa şi s-au văzut 
"scriind hotar " .  

, ,4-lea. Muşuroiul fără piatră din dreptul Văei războiulu i " .  
"5-lea. Muşuroiul cu  piatră într-insul nescrisă, care stă despre apus 

"de heleşteu! ce-l stăpîneşte d. Ioan Ma cavei " .  
"6. Muşuroiul cu  piatră într-insul i arăşi nescrisă, care stă despre 

"răsărit de Ceptoreanca. 
"Pe care hotare le-au şi încredinţat toţi martorii cu primirea şi pu

"nerea degetelor la nume în dosul cărţii de blestem, fără de a lua asu
"pră-le că au şi cunoştinţă ori din ştiinţă sau din auzire că va fi început 
"răposatul Chivu Căplescu sforîrea dintr-însele. 

"După aceasta, luînd în vedere prezisa carte de hotărnicie a Că
"plescului ca să caute să desluşească şi să descopere punctele începeri 
"trăsurei întîi şi a doua a moşiei Ruşi sau Drăgăneşti s-a îndestulat în 
"urma amăruntelor băgări de seamă ce a făcut localităţei, povăţuit de 
"coprinderea pomenitei vechi cărţi de hotărnicie că movila cu piatra 
"cea scrisă de la puţul Marcului, este punctul începerei trăsurei întîia şi 
"pe moşoriul cu piatră într-insul despre răsărit de Ceptureanca este punc
, , tul începerei trăsurei a doua. Şi aşa a zis d-lui Costache Paliologu, in
"giner adus de d-lui Xenocrat de a pus spre m ăsurătoare lanţul din zisul 
"punct al începerei trăsurei întîia şi însoţindu-1 în măsurătoarea moşiei 
"Drăgăneşti sau Ruşi de a curmezişul spre Fulg-a atît d-lui pe jos pe lîngă 
"lanţ cu d-lui pitarul Ionescu cît şi d-lui Xenocrat pînă la împlinirea su
"mei de două mii şase sute patruzeci şi una stănjeni Serban Vodă ai 
".a.cestei trăsuri, a trecut cu 204 stănjeni peste stăpînirea actuală a mo
"şiei Fulga. Apoi a doua zi a mers la punctul începerei trăsurei a doua 
"şi au zis d. Paleologu de au pus spre măsurătoare lanţul din acest punct 
"şi l-a însoţit în măsurătoarea moşiei Ruşii sau Drăgăneştii, tot de-a 
"curmezişul spre Fulga, atît d-lui pe jos pe lîngă lanţ cu d-lui pitarul 
"Ionescu cît şi d-lui alucerul Xenocrat pînă la implinirea de 1 594 stăn
"jeni Şerban Vodă ai acestei trăsuri , trecînd cu 97 stănjeni peste stă
"pînirea actuală a moşiei Fulga. A treia zi a mers cu d-lui Xenocrat şi 
. ,d -lui Ionescu de la punctul începerei trăsurei a treia pînă la capul mo
"şiei Ruşii sau Drăgăneştii  cel despre răsărit care stă în Bucovel şi în 
"drumul d-lor negăsind martori să mărturisească vreun semn vechiu 
"de hotar, care să să ia drept punct al începerei trăsurei a treia, după 
"cartea de hotărnicie a Căplescului, pentru a face dintr-insul spre Fulga 
"trăsura a treia şi avînd d-lui în vedere că martorii iscăliţi în cartea de 
"blestem dedaraseră că nu pot încredinţa decît cele şase hotare sus-
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" amintite, s-au coborît cu vechilii prigonitorilor şi cu inginerul pe Bu
" covel la  vale ; trecînd prin Sărături pînă în hotarul Fulga, despărţitor 
"de moşia Ruşii sau Drăgăneştii, şi acolea dînd iarăşi cetire cărţii de 
"hotarn icie a Căplescului, care arată hotarul Fulgii, din j osul izlazului 
"la heleşteu! lui Serban Vodă şi că acest hotar împietrit ce stă în capul 
"piscului, iar de acolea merge în lungul moşiei spre Cricov lîngă al doi
"lea movilă din sus, prin piatra pusă în poalele movilei, a văzut cu toţii 
"zisul heleşteu părăsit, Piscul, şi expusele pietre de hotară, adică una 
"în piscul mai din jos de heleşteu şi alta în poalele movilei a doua, ară
"tîndu-i atît d-lui Ionescu cît şi d-lui Xenocrat că printr-aceaste pietre 
"au proprietarul moşiei Fulga şi proprietarul moşiei Ruşii sau Drăgă
"neştii l iniştită stăpînire, arătare ce a văzut din hotărîrea onorab. Tri
"bunal de Prahova cu nr. 41 din anul 1 847 că tot acest d. pitarul Ionescu 
"în calitate de vechii din partea proprietarului moşiei Fulga, a mărtu
"risit-o şi în j udecata zisului Tribunal. Prin urmare descoperind cu acest 
"mijloc hotarul între moşia Fulga şi moşia Roşii sau Drăgăneştii la a 
"trei·a trăsură. a acestei din urmă moşii şi într-această descoperire de
"părtînd orice îndoială însuşi fiinţa heleşteului ş ia pis.cului  căci ele 
"sînt de natură a se adeveri de sinele, după cum a zis şi însuşi d-lui 
"pitarul Ionescu, descoperind asemenea şi că răzorul despărţitor între 
"moşia Ruşii sau Drăgăneştii şi moşia Fulga merge d;n piatra din pisc 
"spre Cricov, prin piatra din poalele movilei a doua ( care şi aceste mo
"vile sînt în fiinţă de o mărime însemnătoare şi de la acea piatră prin 
.. punctele împlinirii stănjenilor trăs urei a doua şi întîia a moşiei Ruşi 
"sau Drăgăneşti pînă în Cricov, a cunoscut că stăpînirea de astăzi a pro
"prietarului Fulga este cu căloare din moşia Ruşi sau Drăgăneşti pre 
"cît trece peste linia ce se ar.ată în planul ridicat dupa a d-lui cerere şi 
"stăpînire de d. inginer Paliologu şi care 'linie are aceste patru p uncturi, 
"adică piatra din pisc, piatra din poalele movilei a doua ,  semnul împli
"nirei trăsurei a d oua de stănjeni 1 594 şi semnul împlinirei trăsurei întîi 
"de stănjeni 2641 , după care urmînd să facă şi cercetare au şi preţuirea 
"venitului locului acestei călcări pe atîta întindere pe cît ea nu este 
"arătată prin hotărnida d-lui serdarului Pleşoianu, şi la această lucrare 
" avînd în vedere ţircularea ministerială cu nr. 4 1 1 1  din anul 1853, a 
"însărcinat pe d-lui inginerul Paliologu să măsoare în pogoane această 
" întindere osebind după localitate felurimea pămîntului şi ce stă pe 
"dînsul, şi să o a răte astfel pe plan ca să se fwcă cercetarea şi preţuirea 
"în parte pe fiecare felurime de loc după a sa producţie, care aceasta 
"s-a şi făcut de numitul, precum se va vedea pe planul ridicat de d-lui, 
" însumînd în pogoane 281 şi 640 stănjeni pătraţi, totalul călcarei peste 
"călcarea arătată prin hotărnicia d-lui Pleşoianu însă fiindcă ridicarea 
"planului şi călculaţia întru osebirea felurimei locului călcărei au în
"tîrziat, încît după încheierea lor nu i a mai rămas timp pînă la a d-lui 
" încetare din funcţie să mai meargă în faţa locului cu preţuitori pentru 
"cercetarea şi preţuirea venitului  însoţind şi cartea de blestem cu în 
"dos inscrisul martorilor ce au primit-o şi în care s-a iscălit atît preotul 
"cît şi toţi cei ce au fost faţă" .  
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Dar în urma contestaţiei adusă de luminăţia sa împotriva cercetărei 
făcute de d-lui orînduitul cilen şi a propunerilor ce s-au mai făcut din 
partea prigonitoarelor părţi, pe cînd curtea rămăsese în dezbaterea pri
cinei s-a întîmpinat tot într-o vreme propunere din partea luminăţiei 
sale beizadea Grigorie Ghioa cît şi din partea d-lui clucerului Atanasie 
Xenocrat, cel ce înfăţişa înscrisă procură legalizată de comisia vopselii 
roşii din partea d-ei Anastasii Xenocrat, prin care împuternicează ca 
ori ce va face prin j udecată sau prin ÎIIliPăciuire să fie primit şi de d-ei 
zicînd că spre a se precurma această prigonire, prin înţelegere între d-lor 
s-au învoit cu desăvîrşire, declarînd adică d-lui clucerul Atanasie Xe
nocrat, . ,ca linia despărţitoare între aceste două proprietăţi, să se ur
. , meze precum se ar.ată pe planu l lui Costandin Paleologul, însă din gura 
. ,Bocovelului la piatra din pisc, de acolo la piatra din poalele movilei din 
"sus, apoi din suma stănjenilor împliniţi l -a  I-�iu trăsură şi a doua prin 
. , lucrarea membrului Curţii ,  lăsîndu-se din partea d-lui Xenocrat pe 
. ,seama luminăţiei sale, însă stănjeni şaizeci şi opt de la trăsura întîia 
. ,şi  stănjeni treizeci şi trei de la  trăsura a doua, adică a treia parte din 
"ceea ce s-a găsi t în stăpînire actuală a moşiei Fulga, urmîndu-să după 
. ,această clesluşire linia dreaptă din piatr�a din poalele movilei din sus 
.,la punctul unde se va statornid la trăsura a doua cu lipsa acelor stăn
"jeni treizeci şi trei, de acolo iar linie dreaptă din punctul unde se va 
"statornici l�a trăsura întîi cu l ipsa acelor şaizeci şi opt stănjeni şi de 
"acolo iarăşi linie dreaptă pînă în apa Cricovului avînd însă a se păzi 
. , stăpînirea şi despre apa Bucovului, adică din apa Bucovului prin văr
"sături, unde să împreună apa Călmăţuiului la  gura Bucovului şi de 
"unde merge la pisc. După care aceasta, lmninăţia sa a declarat că "şi 
. , luminăţia sa primeşte ca din actuala stăpînire să lase pe seama Xeno
"cratini la întîia trăsură stănjeni o sută treizeci şi şase şi la a doua 
. ,trăsură stănjeni şeizeci şi şase, după desluşirea ce se .arată mai sus, 
. ,declarînd d-lui Xenocrat că se lasă şi pentru pretenţia venitulu i " .  

Deci deoarece amîndouă părţile prigonitoare au  declarat precurma
rea acestei prigoniri prin învoială, Ourtea, în temeiul art. 20, faţa 93, din 
pravilă, întărăşte această învoială în felul ce s-a zis mai sus şi hotă
răşte ca să-şi aibă urmarea întocmai şi nestrămutată, însemnîndu-se tot 
deodată şi planul ridicat de d-lui Paleologul de către d-lui prezidentul 
acestei Curţi. 1 856, dechembrie 7. 

(.iscălit) Prezident, A. Scarlat Ghica-Deleni.  Nr. 1 32, anul 1 852. 
C. Creţulescu 
Ioan Roset 
C. Niculescu 
C. Costescu 
Grigorie Filipescu 
N. Ghica 
Eugenie Predescu 

Grefier, Anton Mavrus 
Cetit Mărculescu 
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Prezidiu! Inaltei Curţi. 

Această copie de hotărîre fiind scoasă întocmai după original se 
legalizează de Prezidenţie. 

1856, dechemvrie 18. 

Prezident, (s )  Alexandru Scarlat Ghica 

(L .P.) Grefier, ( s) Anton Vavrus. 

Actul original, cn pecete mare, roşie, aplicată, scris pe 4 pagini  de coală. 

Starea bună. 

Inv. nr. 1 65. 

DOCUMENTUL Nr. 34 

LUMINĂ TIEI SALE BEIZADEA GRIGORIE GHICA 

AFLAT ACUM LA P ARTS 

Luînd săvîrşire ·aducerea la îndeplinire a întăritei sentinţe pronun
ţată de onor. Inaltă Curte în anul 1 856, supt nr. 105, asupra procesului 
ce aţi avut cu d-ei Anastasia Xenocrat pentru osebirea şi statornicirea 
hotarelor dintre proprietăţile d-voastre, cu onoare vi se alătură pe lîngă 
ace-astă copi•e scoasă întocmai şi legalizată supt nr. 4676 de pe actul 
lucrat în faţa locului de unul din membrii acestui Tribunal împreună cu 
d-lui S. Zefchid, hotarnicul inginer, cu care vă veţi arăta la onor. ad
ministr·aţie locală ca să restatornicească posesia fiecăreia părţi rlupă 
coprinderea invit•aţiei •Ce i s-a adus prin adresa nr . . . . .  . 
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p. Prezident (s )  Starostescu 

Grefier ( s) C. T. Grigorescu. 

Copie certificată, cu alfabet de tranzitie, scris pe 4 pagini coală alba�tră. 

Starea bună. 

Inv. nr. 1 66. 
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ACT DE ADUCERE LA lNDEPl.INIRE 

După adresa cu nr. 4032 din anul trecut 1 857 a d-lui prezident al 
onorabilei judecătorii de Prahova către mine suptiscălitul membrul ei, 
pe lîngă care mi s-a alăturat spre aducere la îndeplinire întărîta hotărîre 
a onorabilei Inalte Curţi din anul 1 856 cu nr. 1 05 dată asupra procesului 
dintre cl-ei Anastasia Xenocrat, proprietara moşiei Drăgăneştii şi Ruşii 
cu d-lui paharnicul Gheorghe Cantacuzino, proprietarul moşiei Cornul 
de jos şi Ruşii ,  paharn icul Ioan Chiţor.an, proprietarul moşiei Cornul de 
sus şi luminăţia sa prinţul Grigorie Ghica, proprietarul moşiei Fulga, 
trimiţînelu-mi-se totdeodată şi în copie ordinul onor. Ministeriu al  Drep
tăţii cu nr. 945 din anul trecut 1 857, ca, deodată cu aducerea la îndepli
nire a mai sus z•Lsei sentinţe a onor. Inalte Curţi să se execute şi actul 
de învoială nomată între el-lui paharnicul Ion Chiţoran şi d-lui pahar
nicul Gheorghe Cantacuzino, pentru care se vorbeşte în aceeaşi hotă
rîre, am sorocit pe toate părţile prin citaţii după orînduială pentru 1 3  
maiu corent, la care soroc am întîmpinat înscrisă cerere de amînare în 
unire pentru 16 tot ale aceştei luni, cînd .am mers la faţa locului. Şi faţă 
aflînelu-se el-lui clucerul At·anasie Xenocrat, împuternicitul d-ei Anas
tasiei Xenocrat, avînd împreună şi procurator pe d-lui pitarul Ioan Ro
de jos şi Ruşii, paharnicul Ioan Chiţoran proprietarul moşiei Fulga, tri
tescu, vechilul d-ei, fiind din parte-i inginer cu suptiscălitul S. Fefchid, 
precum şi d-lui pitarul Ioan Bărbătescu, orînduitul vechii prin procură 
din partea I ( minăţiei) s( ale) prinţului Grigorie Ghica. 

La 18 maiu s-a pus următoarele pietre despărţitoare între moşia 
Ruşii d-ei Anastasia Xenocrat şi moşia Fulga a luminăţiei sale Prinţului 
Grigorie Ghica, coprinse în sus zisa hotă·rîre a onorab. Inalte Cu[ţi , însă. 

Din gura Bucovului, unde se uneşte scursur•a apei Călmăţuiului cu 
scursura apei vîlcelei Bucovului care să păzeşte de hotar Ia capul moşiei 
Ruşii, pe linie dreaptă la piatra ce este din piscul din josul zăgazului 
eleşteului lui Serban Vodă, pe lîngă care piatră veche s-.a mai pus acuma 
şi alta nouă, făcîndu-se şi o moviliţă deasupra, din această piatră ho
tarul merge după necontestata stăpînire la piatra din poalele movilei 
din sus, a,lături cu care piatră veche S-<a mai pus acuma ş ialta nouă 
piatră. De aci ·am mers l a  punctul împlinirii trăsurei mij locului a moşiei 
Ruşii, de stănjeni Serban Vodă 1 594, una mie cinci sute nouăzeci şi pa
tru, d in care punct, am măsurat pe li nie trăsurei în sus stănjeni 33, trei
zeci şi trei lăsaţi din partea d-ei Anastasia Xenocrat pe se.ama lumină
tiei sale prinţului şi la împlinirea lor am pus piatră hotar cu moviliţă 
deasupra, din care măsurînd tot pe linie trăsurii în sus pînă în stăpî
nirea urmată, s-au găsit st�njeni 66 şaizeci şi şase, cîţi adică s-au lăsat 
din partea Iuminăţiei sale prinţului din stăpînirea totală a moşiei Fulga. 
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Apoi s-a făcut linie dreaptă din piatra de la poalele movilei la această 
piatră din trăsură, însemnîndu-se această linie dreaptă pe f,aţa pămîn
tului cu moviliţa. De aci a mers la trăsură întîia despre Cricov, a moşiei, 
cum şi din punctul împlinirii a 2641 - două mii şase sute patruzeci şi 
unul - stănjeni Serban Vodă am măsurat pe linie trăsurei în sus spre 
Ruşi stănjeni 68 - şaizeci şi opt, cei lăsaţi de d-ei Xenocrat, şi la îm
plinirea lor am pus piatră hotar, făcînd şi moviliţă deasupra, din care 
tot pe trăsură în sus mergînd pînă în stăpînirea urmată, s-au găsit stăn
jeni  1 36 - una sută treizeci şi şase - cîţi adică s-au lăsat din partea 
luminăţiei sale prinţului din toată stăpînirea actuală a moşiei Fulga. 
Apoi s-au făcut linie dreaptă însemnîndu-se cu moviliţă pe faţa pămîn
tului din piatra ce s-a pus pe trăsura mijlocului la piatra ce s-a pus pe 
trăsura despre Cricov şi tot această linie dreaptă s-a prelungit cu mo
vili tă pînă în apa Cricovului ce să numeşte Sărat, în malul căruia des
pre răsărit s-a pus piatră, făcîndu-se şi moviliţă deasupra. 

Apoi am trecut şi la vecinătatea moşiei Drăgăneşti cu moşia Cor
nul de jos, precum şi la aceea dintre Cornul de jos şi Cornul de Sus, 
unde faţă fiind şi d-lui paharnicul Gheorghe Cantacuzino, avînd şi ho
tarnic pe mine suptscrisul paharnic Matache Rîmniceanu şi d-lui pa
harnicul Ioan Chiţoran, avînd hotarnic pe d-lui Costandin Rîmniceanu 
şi vrînd să încep punerea în lucrare a învoielilor coprinse în sus ară
tata hooă\rîre a onor.  Inalte Curţi făcute între d-lor, şi s-a arătat din 
partea d-lui paharnicului Gheorghe Cantacuzino şi a d -lui paharnicului 
Jon Chiţoran că, deşi prin in lăritele înscrise de învoială să determină 
cum are a se urma direct trăsura 1-iu, însă s-a învoit între d-lor spre 
încetarea nedomeririi ce se 1vise asupra trăsurei de la Belciug pentru 
direcţia ei spre nord, 1-iu că, din p iatra de la Conduragiu pe linia dusă 
de d-lui serdarul Costache Dănescu în direcţie spre miază noapte după 
busolă să se măsoare stînjeni 800 opt sute, în loc de stînjeni 770 şapte 
sute şaptezeci ,ce în învoiala din întîi se coprinde, dintre d-lor, 2-lea 
trăsura capului moşiei Cornul de Sus despre Valea Seacă să rămîie de 
stănjeni 51,4 în loc de 5 1 2  ce în învoiala dintîi se arată, iar restul lu
crărei să se facă întocmai cum în această mobilă se coprinde, fără nici 
o altă modificaţie sau drept de vreo contestatie şi cu condiţie de a 
intra chiar de ,astăzi în stăpînire conform acestui act. După care am 
săvîrşit lucrarea aducerei la îndeplinire mai întîi a actului de învoială 
dintre d-lui paharnicul Gheorghe Cantacuzino cu d -lui paharnicul Ion 
Chiţoran, modificat cum s-a zis, statornicind hotarul dintre moşiile Cor
nul de jos şi Cornul de Sus, în următorul chip, însă : 

La capul moşiei despre Teleajen la piatra numită de la stejarul 
uscat, care este hotar netăgăduit al moşiei Gheorghiţa, cu trupurile ei, 
a sf. Mitropolii acum am pus altă piatră nouă hotar despărţitor între 
moşiile Cornul de Jos şi Cornul de Sus de către zisa moşie a sf. Mitra
polii, atît spre îndeplinirea zisei învoieli cît şi a ordinului onor. Mi
nister al Dreptăţii cu nr. 1 !)5�) din ,anul 1 855, faţă fiind şi d-lui serctarul 
Gheorghe Hina, advocatul aşezămintelor publice, apoi am mers la 
piatra numită de la Candaragiu ce este hotar al moşiei Drăgăneşti de 
către moşia sf. Mitropolii şi din această piatră începînd am măsurat î n  
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direcţi : a  liniei duse de d -lui �erdarul Donescu spre miază noapte bu
solii, şi am împlinit stănjeni 800- opt sute - şi din punctul împlinirii 
acestor stănjeni 800 am tras lini edreaptă Ia piatra numita din cîmp sau 
din arături. După aceea am mers la piatra numită de la hotarul despre 
Belciug, ce este între piatra de l<a stej arul uscat şi piatra de la Condu
ragiu, hotar iar al moţiei sf. Mitropolii. Şi din această piatră despre 
Belciug, începînd cu măsurătoarea în direcţi·a avută spre est din linia 
nordului sau a meridienă cu 17 grade şi 2 minute sexagesimale, am îm
plinit stănjeni 750 ( şapte sute cincizeci ) ,  chiar în mai sus zisa linie 
dreaptă dintre punctul a 800 stănjeni şi piatr·a din cîmp sau din arături, 
şi la  punctul împlinirE arătaţilor stănjeni 750, am pus piatră care se va 
numi a vornicului Catargiul, hotar despărţitor între moşiile Cornul de 
Sus şi Cornul de Jos. Apoi din piatra de la stejarul uscat am făcut linie 
dreaptă la piatra aceasta a vornicului Catargiu, pe care linie am pus o 
piatră copie în marginea despre răsărit a pădurei. Din piatra vornicu-
lui Catargiu s-a făcut linie dreaptă la piatra numită din cîmp sau din 

arături, pe care linie s-au pus două pietre . movile, şi la această piatră 
din cîmp s-au mai pus acum şi alta nouă, alături cu cea veche. [)e aici,  
apoi, am mers la capul moşiei Cornul de Sus despre Valea Seacă, unde 
începînd din piatr-a despre paharnicul Colfescu am măsurat pe linie 
dreaptă spre muşuroiul d-lui serdar Dănescu stănjeni 5 1 4  - cinci sute 
paisprezece, şi la punctul împlinirei lor, am pus piatră de hotar despăr
ţitor între moşiile Cornul ele Sus şi Cornul de Jos. După care am făcut 
linie dreaptă din piatm numită de cîmp sau din arături la această 
piatră pusă la punctul împlinirii a 5 1 4  stănjeni, însemnîndu-se pe faţa 
pămîntului cu moviliţe şi tot această linie dreaptă s-a prelungit pînă în 
mij locul văii Seci. 

Apoi de faţă iarăşi cu toate părţile am executat pe faţa pămîntului 
şi învoiala făcută nître d-ei Anastasi Xenocrat şi d-lui paharnicul 
Gheorghe Cantacuzino, care i nvoială se cuprinde în întărita hotărîre a 
onor. In alte Curţi, împietruind graniţa dintre moşiile Drăgăneşti şi 
Cornu l  ele Jos, în următorul chi p ,  însă : 

l.a capul despre Tele�j en, din piatra numită de la stejar, am mă
surat s tânjeni 20 - douăzeci - către piatra ele la hotar despre Belciug 
şi la împlin irea lor am pus piatră ele hotar între moşia Drăgăneşti şi 
moşia Cornul de j os,  capul cărora stînjeni 20 va sta după cum şi a l  
Drăgăneştil or. Apoi am mers la piatra despre Belciug, ce  este (pusă) 
între piatra de la  stej ar şi piatra de la Conduragiu, hotar al moşiei Dră
�Jăne�tilor despre moşia Gheorghiţa cu trupurile ei a sf. Mitropolii şi 
<:in aceast<l pi atrâ despre Belciug, începînd cu măsurătoarea trăsurei 
Drăgăneştilor pe linie dreaptă, în direcţia abătută din linia nordului 
sau a meridienii spre est cu 1 7  grade şi 2 minute, pe care a rămas mul
ţumit şi d-lui clucerul Xenocrat, deşi pretinde a se fa·ce trăsura drept 
către nord, şi unde s-au împlinit stănjeni 500 - cinci sute -, am 
pus piatră hotar între moşia Drăgăneşti şi moşia Cornul de Jos, rămî
nînd de aici în sus tot pe această direcţie stănjeni 250 - două sute cinci
zeci - pînă în piatra v ornicului Catargiu, ce s-a pus hotar despre mo
şia Cornul de Sus a d-lui paharnicului Ioan Chiţoran, cum mai sus s-a 
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arătat. Apoi din pi·atra ce s-a pus la 20 stănjeni măsuraţi din piatra de 
la stejarul uscat, am făcut linie dreaptă între Drăgăneşti şi  Cornul de 
Jos la piatra ce s-a pus la împlinirea stănj enilor 500 ai Drăgăneştilor. 
Din această piatră s-a făcut l inie dreaptă la piatra de la Rogoza, alături 
cu care piatră s-au mai pus acum şi alta nouă, iar pe zisa linie s-a 
pus o piatră copil ; din piatra dr• la Rogoza s-a făcut linie dreaptă la 
punctul împlinirii trăsurii a dcua de stănjeni 828 - - opt sute douăzeci 
şi  opt - a moşiei Cornul de Jos, unde s-a pus piatră înc�pîndu-se mă
surătoarea din cîmp sau din arături despre moşia Cornwl de Sus, din 
zisa piatră ce s-au pus la trăsura II-a s-au făcut linie dreaptă la piatra 
din grind, l îngă care s-au mai pus şi altă piatră alături, precum şi pe 
linie s-au pus o pi.atră copil. Din piatra din grind s-au făcut linie dreaptă 
la băşica de la movila din dreptul Stupinei a d-ei Xenocrat, pe care 
l inie s-au pus o piatră copil, făcîndu-se şi moviliţă. Din piatra din 
dreptul Stupinei s-1a făcut lini'e dreaptă la trăsura despre Cricov, unde 
s-a pus piatră la punctul împlinirei a 9 1 8 - nouă sute optsprezece - stăn
j eni ai moşiei Cornul de J os, măsuraţi din piatra moşiei Ceoceni ce se 
află l îngă drumul Mocanilor despre răsărit, iar arătata linie dreaptă 
din piatra din bă.şica de lîngă movilă din dreptul Stupinei la piatra din 
trăsura a�ceasta s-a însemnat pe faţa pămîntului cu moviliţe, puindu-se 
şi o piatră copil. Şi tot această linie dreaptă s-a prelungit pînă în apa 
Cricovului, în malul căriia despre apus s-a făcut o moviliţă. 

După aceea am trecut la trupul Ruşii, unde tot după mai sus zisa 
învoială dintre d-ei Anastasia Xenocrat şi  d-lui paharnicul Gheorghe 
Cantacuzino am împietrit graniţa despărţitoare între părţile d-lor în 
următorul chip însă : 

La capul Ruşilor despre Cricov ,  am făcut o trăsură î n  paralel cu 
întîia trăsură a acestui trup, începînd cu măsurătoarea din linia pietre
lor de hotarele moşiei Ceoceni însă cu stănjeni GO - şaizeci - spre 
răsărit din moviliţa ce se află pe această linie de hotar lîngă malul 
Cricovului şi am î mplinit în jos stănjeni 5 18, cinci sute optsprezece, 
unde am pus piatră, făcîndu-se şi moviliţă de hotar despărţitor între 
partea din Ruşi a d-lui paharnicul Cantacuzino şi între partea d-ei Xe
nocr.at. De aci altă piatră s-a pus despre răsiirit de drumul Ceocenilor 
făcîndu-se şi moviliţă deasupra punctului trăsurei întîia după planul 
meu, subscrisul Zefchid care se află primit şi iscălit de amîndouă 
părţile, unde s-au împlinit stănjeni 518  - cind sute optsprezece - ai 
părţii d-lui paharnicului Cantacuzino, începîndu-se măsurătoarea lor 
din piatra Ceocenilor ce este despre răsărit de drumul Ceocenilor de 
jos.  Altă piatră s-a pus făcîndu-se şi moviliţa deasupra la punctul tră
surei a II-a tot după planul meu Zefchid, unde s-au împlinit stănjeni 338 
- trei sute treizeci şi opt - cu începerea măsurătoarei lor din piatra 
moşiei Parepa, ce este despre răsărit de valea Ceptureanca. S-au mai 
pus şi altă pi·atră tot după planul meu Zefchid la punctul trăsurei a III-a 
a capului despre Valea Bucovelul, care vale se păzeşte de hotar despre 
moşia Baba Sima, la .care punct s-au împlinit stănjeni 238 - două sute 
treizeci şi opt - ai părţii d-lui paharnicului Cantacuzino, începîndu-se 
măsurătoarea lor din piatra Purepei, dupd. cum in plan se vede. Apoi 
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s-au făcut linii drepte din trăsură în trăsură tot lungul nwştet, msem
nîndu-se pe faţa pămîntului cu moviliţe de hotar, între partea d-lui pa
harnicului Gheorghe Cantacuzino şi între partea d-ei Anastasia Xeno
crat, însă din mij locul văii Bucovului din piatra trăsurei de la acest cap 
drept la piatr.a măsurii mijlocului. De aci, drept peste valea Călmăţuiului 
la piatra trăsurei despre răsărit, drumul Ceocenilor, pe care linie s-au 
pus o piatră în coasta despre meazăzi a movilei numite despre Ruşani 
de lîngă drumul dealului, şi alta din această piatră din coasta movilei 
spre piaţra trăsurei întîi despre răsărit de drumul Ceocenilor şi, din 
această piatră a trăsurei peste acel drum drept la piatra trăsurei de la 
capul despre Cricov, şi tot această linie se prelungeşte în apa Crico
vului, în malul că.ruia s-a făcut o moviliţă ; apoi din linia acestui hotar 
dintre trupul Ruşii a d-ei Xenocrat şi Cornul de jos a d-lui paharnicu 
Cantacuzino, va merge pe apa Cricovului la vale pînă în linia despăr
ţitoare a Cornului de j os, de Drăgăneşti. 

Drept aceia s-a încheiat acest act de aducere la îndeplinire spre 
a se urma pe v iitor stăpînirea întocmai î ntre toate vecinătăţile prin 
pietrele ce s-au pus şi liniile ce s-a însemnat pe faţa pămîntului cu 
moviliţe pe hotar. 

In 22 maiu 1 858. nr. 240 

Judecător (s) M. Conţescu 
Ingineri hotarnici : Dimitrie C. Rămniceanu 

S. Zefchid 

Supliment la actul de împietrire a hotărîrei Inaltei Curţi cu nr. 1 05. 

Deşi prin actul de împietrire încheiat ·astăzi întru aducerea la înde
plinire a hotărîrii Inaltei Curţi cu nr. 105, anul 1 856, se vorbeşte că tră
sura l V-a a moşiei Cornul de Sus s�a det·erminat prin acel act de stăn
jeni c i nci sute muşuroiul Donescului, acum însă după reciproca mul
IUJnire dintre el. Chiţoran şi el-nu Cantacuzino, adică noi suptscrişii s-au 
încuvinţat a rămînea prezisa trăsură împuţinată cu stănjeni trei 3 el in 
moşoroiul Donescului spre Chiţoran încît din suma totală acestei tră
suri , care a fost pînă acum de stănj eni cinci sute şaisprezece nr. 5 1 6  ră
mîne d-lui Chi\oran pînă în citata piatră numai stînjeni cinci sute trei
sprezece nr. 5 1 3, şi cu acest mod s-a şi împietrit linia acestui răzor de 
la piatra din cimp sau din arături pînă în valea Seacă. In 22 maiu 1 858. 

J uc\e(' �t lor ,  M. Con\escu 
I nginer hotdfnic din partea d-lui paharnic Gh. Cantacuzino şi a 

d-lui paharnic Ioan Chiţoran, Dimitrie C. Rimniceanu. 
Inginer hotarnic, S.  Zefchid 
Gheorghe Cantacuzino, mulţumit 
1 .  Chiţoran, mulţumit 
T .  Rotescu, mulţumit 
Prezidentul Tribunalului Prahova. 
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Această copie fiind scoasă întocmai după originalul act lucrat în 
fata . locului de d. serdarul Mateiu Conţescu membrul, împreună cu 
d-lui Simion Zefchid, hotarnicul inginer, asupra aducerii la îndeplinire 
a întărHei sentinţe pronunţată de onor. Inaltă Curte în anul 1 856 sub 
nr. 1 05, în procesul civil dintre d-ei Anastasia Xenocrat, proprietara 
moşiei Drăgăneştii şi Ruşii cu d-lui paharnicul Gheorghe Cantacuzino, 
proprietarul moşiei Cornul de j os şi Ruşii, d-lui paharnicul Ioan Chi
ţoranu, proprietarul moşiei Oornul de Sus şi luminăţia sa beizadea Gri
gorie Ghica, proprietarul moşiei Fulga pentru osebirea şi statornicirea 
hotarălor dintre zisele proprietăţi, după învoirea ce a urmat şi la faţa 
locului între d-lor, cum se prevede într-insul, se legalize.ază de Prezi
denţie, dîndu-se în primirea lUJminăţiei sale beizadea Grigorie Ghica, 
spre cunoştinţă posesiei în viitor. 

Prezident ( s) Va . . . .  

(L.S.) Grefier ( s) C. T.  Grigorescu. 

Anul 1858, luna iunie, 1 5. 
Nr. 4676 

Dosierul nr. 309, anwl 1 857. 

Oraşul Ploeşti 
Cetit Grecescu. 

DOCUMENTUL Nr. 35 

PRIMIT LA 8 Mai 1 860 

In urmarea adresei d-lui prezident local cu nr. 3538 sînt autorizat 
a aduce la îndeplinire întocmai a desăvîrşitei sentinţe pronunţată de 
acest Tribunal în anul trecut 1 855 sub nr. 54 asupra formăluirii moşiei 
Baraictarul, proprietatea schitului Brebu, metohul sf. Pantelimon, cu 
moşia Fulga, proprietatea luminăţiei sale beizadea Grigorie Ghica acum 
răposat ; cu onoare este invitată onor. Epitropie ca la 30 iulie să orîn
duiascd. un plenipotent a fi faţă la zisul termen, cînd este a se săvî rşi 
zisa lucrare de sus scrisă. 
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ION CODRU DRAGUŞANU LA PLOIEŞTI 

CONSTANTIN 1. tvlANOLACIIE 

,.Nu voim cucerinta lumii, nu bă
tălii, nu popoare subjugate ; virtutea 
străbună să ne fie tinta tendintelor ; 
pămîntul nostru să-I punem la con
tributie prin industrie, neuot �i cul
tură". 

(1. CODRU DRĂGU�AN U )  

In secolul trecut, numeroşi cărturari translivăneni au venit în Ţara 
Românească, unde găseau mai multă libertate pentru , . luminarea " po
porului şi cultivarea asiduă a ideii de unitate statală. 

Numărul lor creşte mai cu seamă după anul 1 83 1 .  cînd se ia hotă
r îrea ca , . şcoala obştească naţională" să se organizeze . . în fieşte care 
oraş de căpetenie din judeţe " ,  , .cu învăţă turi predate în limba română " 1,  
hotărîre urmatd în 1 B:JB de o alta, care prevedea înfiinţarea de asemenea 
şcoli şi în mediul sătesc. 

Mulţi dintre cărturarii veniţi de dincolo de Carpaţi au desfăşurat o 
vie activitate şi pe meleagurile judeţulut Prahova. Amintim pe David 
Almi:işanu - profesor timp de 10 ani la Vălenii de Munte, pe Ion Codru 
DrJguşanu ,  Zaharia Antinescu şi Basile Drăgoşescu - institutori în 
Ploieşti. 

Ion Codru Dri:iguşanu, prozator înzestrat cu un real talent, ocupii 
cu , .Pereg rînul  transilvan "  un loc de seamă în cadrul literaturii noastre 
de ciilăto;· i i  elin secolu l  a l  XIX-lea,  iar bogata activitate culturala pe 
care a desf< I � ll ril t -o de-a l u nqul  v i e t i i  î l  s ituează pc l i n i a  i n a uq urată d e  
reprezentanţi i  �colii Ardelene şi  continuali:i d e  scriituri i  pro<Jresişli de 
mai t i rziu. 

S-a n d.scut î n  a n u l  l B I B  in D r u � J U Ş ,  sat u :lczut li:l : u  k m  de hHJdl "aş.  
Părinţii săi ,  Adam Pluie�u Codru şi  A s i nefta l u i I on Tri mbiţdşu,  lace u u  
parte di ntr-un vechi neam de săteni drăguşeni l iberi. Carte învaţă mai  
întîi în satul natal, apoi la  şcoala grănicereascd. �Jermană din Viştea 

1 V. A. Urc ehi il : Istoria şcualelor, vul. 1, p. 1 59-1 60. 
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de Jos. ln timpul l iber li!iteşte cărţi populare, ca "Alexandria" şi " Arghir 
şi Elena " ,  cultiv înd cu pasiune "studiul, lectura şi merl i taţia de s ;ngu
rătate " .  

La 1 7  ani, lăsînd î n  urmă părinţi i ,  fata iubiti.i ş i  satul , pleacă s ă  în
cerce "rotundul lumii " .  Despărţirea chinuitoare de locul natal ,  e redatâ 
în cuvinte de neuitat : 

"Te-ai născut intr-un sat din cele mai mizerabi le, ai crescut într-o 
colibă de paie, ai început a balbuţia �. Sanda te-au purtat în braţe, Comi
şoaia ţi-au dat un măr.  Întîia dată te-ai jucat pe paj işte cu Lae al Rach i 
rei, a i  auzit p e  Giole lă.trînd, a i  văzut pe Murgana venind elen ciurd ii . 
Te bate mama, te ia tata pre genunchi 1 Toate le uiţi, toate le ţi i minte" �. 

Ion Codru trece munţii în Ţara Românească, pentru a încerca să-şi 
cîştige traiul între fraţii de a·ceeaşi limbă � .  Poposeşte la Cîmpulung
Muscel, apoi la Călăraşi, Tîrgovişte şi Bucureşti .  

Nu stă î n  Muntenia decît pînă î n  anul 1 8:38. Acest "fenomen uman 
i nteresant" - cum îl numeşte George Călinescu, se dov edeşte a fi în
zes trat cu un surprinzător spirit aventuros, cu nimic mai prejos de al 
înaintaşilor săi Nicolae Milescu şi Petru Cercei. Cunoscînd bine fran
ceza, germana, lati na şi italiana, însoţeşte diferiţi demnitari romilni şi 
stră.ini în Auslria,  Ita l i a ,  Germania, Anglia,  Fran la, Elveţia şi Rusia .  
Aceste peregrinări au durat pînă în vara anului  1 H45, cî nd rev ine în 
Transilvania. Avea atunci 27 de ani .  Setea de necunoscut rusesc al i
mentată din belşug : vazuse numeroase ţtiri  şi popoare, muri oameni  
de sta t şi de. artă, realităţi sociale care-I îndurerau sau, dimpotrivă, pe 
care le-ar fi  dorit şi pentru poporul să.u. 

Cei 8 ani de contact cu străinătatea i -au dat  prilejul să-şi formeze 
o bo9atii expeirentă de viaţii şi o culturii dintre cele mai sol ide, dar, 
mai cu seamă i-au demonstr.at c î t  de mare poate fi dragostea de patrie. 
Văzînd în I talia cum e lucrat pămîntul, buzele-i şoptesc î nfiorate : " Aşa a ş  
d ori  s ă  văd şesul României, unde pămîntul încă e bun c a  aur u l "  5• 

· 

Pan ora m a  pe care o cuprinde cu privirea din vîrful Columnei lui  
Traian î i  dă pri leju l  sii constate existen ţa unei mari  asemănări între 
natura din Peninsula J talică şi natura d in  patria nodstrii, c l ar şi în tre 
suferintele celor două popoare : 

"Ne straportarăm în cuget pre vîrful Buceciului, de unde ni se 
înfăţişeazd. ca v iziune provinciile Daciei noastre. 
( . . ) 

Vezi deşertul acesta ? Oh, cum seamănă el cu deşertul nefericitei 
noastre ţări 1 

Cugetarăm la lepra ce au cuprins poporul roman în Italia şi la l epra 
şi ronia 6 ce suge şi stoarce sudoarea poporului daca-român : i obăgia, 
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4 N. Iorga : "Oamen i  cari au fost •,  voi . I, Buc., 1967, p. 27 1 .  
5 .,Percgrinul t ransilvan•, Buc., 1 956, p .  7-:'.. 
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Ion Codru Drăguşanu 
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claca, boierescu, robota, una şi acei aşi plagă cu patru nume barbare, 
apoi estrema mizerie şi abjecţiune în care vegetează. 

O, decadenţă ! o, calamitate ! o, tristă realitate ! 
Pînă cînd, Doamne, vei lăsa viaţa romană în  occidinte şi oriinte să 

pătimească ? "  7• 
Fără îndoială că tocmai această puternică dragoste de patrie î l  

aduce din nou ş i  pentru totdeauna pe meleagurile romHneşti, hotJr i l  să 
facă totul pentru înălţarea poporului său. 

Dîndu-şi seama că, pentru atingerea acestui scop, în  Muntenia sînt 
condiţii mai bune decit în Transilvania, în  luna august a ace l uiaşi  an 
( 1 845) , obţine viza de pleoare peste munţi, îndreplîndu-se spre Bucureşti .  
Aici stabileşte legături cu oameni de cultură anima ţi  de idei progre
siste, între care şi Ion Cîmpineanu, în  familia căruia e o vreme pedagog. 
E foarte posibil ca în acest timp să fi urmat cursur i le  pregiltitoarc de 
profesori de pe I ingă şcoala naţională Sf. Sava. 

Cert este faptul că, în toamna anului 1847, îl găsim pe Ion Germaniu 
C odru, cum se numea el  pe atunci , profesor la ŞGoala primarii el i n  
Ploieşti . 

Ion Gherasim Gorj anu, directorul şcolii, apreciind talentul oratoric 
deosebi t  al  noului dascd.l, ii încredinţează sarcina de a rosti "Cuvintul 
scolastic"  in faţa părin�ilor veniţi să asiste la  deschiderea cursurilor in 
acel an şcolar. 

Cuvînt.area aceasta are o v aloare deosebită pentru conturarea per
sonalităţii  lui Drăguşanu. Din ea se degaj ă adîncul patriotism al pere-
9rinului transilvan, precum şi idealurile sale de educator al tinerei ge
nera ţ i i .  

" 1\devăratul învă ţător - spune el  - se cuvine să f ie  om cu cu
noştin ţă ,  plin de onestitate, de umanitate, de patriotism pur" H .  

Invăţătorul trebuie să considere elevii "ea pe nişte fii ai săi , să le 
fie adevărat părinte" , "exemplu de virtute, de moralitate, ele modesti e "  
ş i  s ă  aibă c a  scop final "formarea de cetăţeni virtuoşi , cu caracter, cu 
patriotism, cu inimă, cu cunoştinţe " .  

Alături d e  în văţător, un mare rol în educarea noi i  generaţi i i l  a u  
pă rinţii .  Ei trebue s ă  s e  ocupe m a i  îndeaproape de educa ţia copi lulu i ,  
căci acesta "e c a  o pl·antă, care de ar fi ş i  de specie sălbatică, cultiv în
du-se de  un qrădinar cu cunoşti nţă, inocul îndu-se cu rămurele bune, 
fructifică şi se face decoarea pămîntului ce o poartă, iară din contră, 
lăsîndu-se fdră nic io cul turii, fie de specie excelinte, se sălbăticeşte, se 
î m presoară el e i erbi pări:i site, de spini şi devine burui ană " !J. 

Din momentu l venir i i  la P loieşti, preocupările lui Drăuuşanu se 
îndreaptd în dou� direcţi i  d i stincte : publicistica şi a ctiv i tatea ele peda
gog, prin amîndoud. urm ărind de fapt unul şi acelaşi m are scop a l  vieţii 
sale : să contribuie cît mai mult Ia  ridicarea poporului spre progres şi 
l ibertate. 

7 . ,Peregrinu/ t ransilvan " ,  Buc . .  ! 956, p. 79. 
� , .Cuvîn t scol nslic pronuntat în 15 noi0mhrie 1847 cu ocazi u neu dL'schictcrii 

�colilor în Ploi coşti " ,  i n  voi . . ,Pcrcgrinu/ trun�i/vun",  Buc., 1 956, p. 263. 
9 Ibiclcm, p. 270. 
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Activita tea bogată pc care o desfăşoară în Muntenia, talentul l ite
r.ar, inteligenţa şi cultura sa deosebitil îl fac cunoscut ş i  apreciat în 
cercurile intelectualilor progresişti şi îi cîştigă prietenia unor inspectori 
din învăţămînt, printre care şi August Treboniu Laurian. Este semnifi
cativ, în  acest sens, faptul că  amintitul "Cuvînt scolastic pronunţat în 
1 5  no:embrie 1 8..:l7 cu ocazia deschiderii scolilor în  Ploiesti " va fi publi
cat  in întregime în  " Universu l "  ( 1 848, nr.  1 ,  p .  2-5) , ziar ce era pe 
atunci în bun.:î măsurli un organ a l  profesorilor. 

Din acest "Cuv înt scolastic" şi elin alte lucruri de mai t îrziu, se 
desprind ideile înaintate ale acestui cărturar patriot referitoare la dru
mul pe care trebuie s ă  meargă poporul nos tru în  v iitor. 

"Dară ia să aruncăm un văl  preste toate cele trecute ş i  să ne însu
f leţim cu suflare nouă,  să ne renaştem încă odată antici.  Nu voim cuce
r : nţa lumii,  nu bătăl i i ,  nu popoare subjugate ; virtutea străbună să ne 
fie ţinta tendintelor ; pămîntul nostru s ă - l  punem l a  contribuţiune prin 
industrie, negoţ şi cultură"  1 0• 

Calea către o adevărată existenţă suverană o vede prin unirea 
"provinciilor Daciei noastre " ,  înţelegînd î ntre acestea şi "Dacia supe
rioar ă " ,  adică Transilvania, pe care o numeşte "primitiv aşezăm înt al 
adepţilor lui Zamolse " . 

. ,Să ne unim cu toţii - spune Ion Codru Drăguşanu - şi aşa cerul 
ne va binecuvînta şi numai aşa v om ajunge şi noi la un viitor mai 
ferice " 1 1 •  

I n  concepţia înflăcăra tu lui  profesor d i n  Ploieşti,  " luminarea " po
porului j oacă un rol  deoseb i t  în  mersul spre progres, căci  " legi bune 
şi drepte poate să aibă numai un popor învăţat  şi cult " .  

O idee înaintată pentru acea vreme are scrii torul ş i  despre modul 
în  care trebuie condus un popor : 

. , Adevărata naţiune e numai acolo unde poporul e bine reprezentat 
prin guberniul său, e acolo unde toate sînţirile,  toate puterile şi toate 
lucrările ţintează spre unul şi acelaş scop : vaza şi reputaţiunea ,  res
pectul şi g l oria poporului  în  afară, bună starea şi mul ţumi rea fiecărei 
clase, fiecărui individ înîntru. Apoi cine poate real iza toate acestea 
decît un guvern popular naţional ,  în toată firea vorbei " 1 2 •  

In anul 1 848, Drăguşanu publ ică, î n  t ipografia colegiului  Sf .  Sava 
din Bucureşti, un m anual şcolar intitulat "Rudimentele gramaticei ro
mâne" , pe coperta căruia se semnează astfel : " T oane German�u Codru, 
profesoriu în scoala elementariă din Ploiesti " .  Acest manua 1 ,  alcătuit  
după "Tentamen cri ticu m "  al  lui Laurian, este cea dintîi  încercare de 
a introduce, într-unul din Principate, tezele l ingvistice ale şcol ii  latiniste. 

L asfîrşitul primului său an de descălie, izbucneşte revoluţia în Ţara 
RomJnească. In Prahova, unul din comisarii de propagandă numiţi de 

10  /IJirfcm, p. 272. ti /IJidcm, p. 27:l. 
1 � . .  Pcregrinu/ t ransilvan ",  13uc. ,  1956, p. 253. 
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Nicolae Biilcescu, a l ilturi de Costache Telegescu, N. Roatii, Dumitrache 
florescu şi Atanasie Baronschi, este şi Ion Codru, care participă activ 
l a  pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei. 

După reprimarea acestei mişcări sociale, Drăguşanu este destituit, 
împreună cu a lţi membri ai corpului profesoral ( între care şi Ion Ghe
rasim Gorjanu) ,  pentru cd. "în l oc să se mărginească a preda şcolarilor 
moralul şi învo.ţaturi le  trebuincioase, s-au abătut din datorie cu luare 
de parte l a  cauza revoluţiei ,  întrebuinţînd propaganda " 1 3• 

Din  adresa poli t iei  din P loieşti către Ocîrmuirea j udeţului de Pra
hova, m. 2838/3 mai 1 894 u ,  aflăm că "Ioan Codru şi Da vid Almeşea nu,  
foşti profesori în oraşul Ploieşti şi  Vălenii  de Munte ş i  care, pentru 
însemnată parte ce luaseră la evenimentele petrecute în Principat în 
vara trecută, cu intrarea puternicei armii împărăteşti ruseşti au fost 
arestuiţi ,  dintre care Ioan Codru au fost trecut peste graniţă, i ar Alme
şeanu au fost dosit din arestul subcîrmuirii P la iului Teleajen " .  

Dupil ce a fost arestat, "Ioan Codru s-au înaintat J.a cinstitul Depar
tament Dinăuntru" 1 6. Din ordinul genera lului Luders este deţinut într-un 
l agăr, apoi trecut în Transi lvania, punîndu-i-se în vedere "ca ,  după le
giuiri ,  să nu se mai inapoieze " .  (La 22 oct. l R48 se află în Transilvania) .  

Documentele amintite atestă din nou [Jrezenţa l u i  lon Codru Drăgu
şanu şi David Almăşanu l a  P loieşti , în primele z i le  ale lunii  mai 1 849, 
"invindu-se aici în oraş viind de la Bucureşti " .  In continuare, se pre
cizează că, "deşi au ,amîndoi răvaşe de la Agie " ,  poliţia, " întemeiată pe 
strajnici le  instrutive ce are" , i -a  "poprit în presustvia aceste pol i ţ i i ,  
precum şi  pe doi al ti trans i lvăneni şi anume Pandele Popozu şi Vas i l l'  
Oroianu, care s-au găsit cu toţii în  gazdă l a  dom n u l  pitar Ioan Gorj an 
împreună şi cu cei dintăi, � i  care nu s-au ară la t  pînă astăzi Ia  poli lie 
pentru dînşi i "  1 7 •  

Prefectura judeţul u i  Prahova,  printr-o adresă d in 4 mai 1 849, ind ică 
poliţiei "a face întrebare î nsemnaţil or prin lu are ele tacrir de cînd s înt 
veniţi aici, pentru ce şi unde au de gînd să meargii şi pricina pentru care 
nu s-au arătat la poliţie, şi toate acestea prin raport în grabă să ne 
trimiteţi la cîrmuire şi unde au fost sprij ini ţ i  pînă acu şi pentru ce pri
cină gazda lor n-au arătat că sînt asemenea oameni acol o  la dînsul " .  

"Din "Tacrirul dat în poliţie de  Domnul Ioan Codru, 1 849, mai !1 " ,  
reiese c ă  Drăguşanu, după c e  a ocupat "în Transilvania în curs ele patru 
luni şi jumătate post de asesor şi de inspector în rl istrictul Făgăraşilor" , 
a revenit în Ţara Românească prin vama Draqoslavele "cu o zi înainte 
de trecerea oştiri i  austriace aici în Principat" .  ln vam d a fost arestat şi 
trimis la Bucureşti , la "Departamentul Dinl i.îuntru " ,  apoi închis la  Vii-

1:1 Dosar n r. 64/ l fl 48, Arhivele s tatului P l oil'� l i .  1 4 Ibidem. 
15 se referă la vara anului 1 848. 16 Adresa ocirmuirii j udeţului Prah ova ciHrc DE>parla men tul Diniîuntru,  nr 

3271/5.V. I849, (Dosar nr. 64/1848, Arhi vele statului Pl . ) .  
1 7  Adresa politiei din Ploieşti către oclrmuirea j ud e t u l u i  ele Prahova (Dosar n r. 

64/1848, Arhivele statului Ploieşti). 
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Tacrirul ( in tero�Jatoriul) dat politiei din Ploieşti de Ion Codru Dri:ignşanu, 

privi tor la paLiciparea acestuia la evenimentele din 11348 ( mni I B-19) 
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căreşti timp de 2:1 de zi le .  Este el iberat prin intervenţia generalului 
Duhamel. rămîne cîteva zile în Bucureşti şi ,  Ia 1 mai 1 849, luînd "răvaş" 
d e  la politie vine la  Ploieşti pentru a-şi "căuta nişte lucruri" şi "plăti 
nişte mici datorii " .  

Drăguşanu s e  întoarce î n  Transilvania î n  anul 1 850 şi  s e  dovedeşte 
a fi în continuare un aprig apărător al culturii na ţionale, un entuziast 
l uptcltor pentru l u m i nafl'i.l maselor prin înfi inţarea a cît  mai  m u l le şco l i  
c u  l i mba de prC'darC' rornfm�î .  Paralel cu această acti vitate, con tinuă să 
f i e  p rezen t în publ i c i s t icJ .  Acum g ăseşte scrii toru l ră�Jawl necesar pen
tru red actarea celei  mai  du rabile opere .a  sa ,  " Peregrinul transilvan " ,  
apărută mai în tîi î n  "Foişoara " ziarului "Concord i a " ,  între ani i  1 86:1-
1 864, iar  în v olum, în 1 865. 

"Peregrinul transilvan"  este mărturia mereu vie a unei spontaneităţi 
încîntătoare, a unei arte superioare atît în asociaţie de idei , cît  şi în 
d igresiune, a unei infi nite variaţii  d e  ton şi de registre muzicale, a unei 
densităţi care-i asigură perm anenta operelor clasice. Cu mai multă str8-
cluintă autorul ei,  atît d e  lucid şi pasionat, ar fi putut f i  Stendhal al 
nostr u "  1 8 •  

I o n  Codru Drăguşan a încetat d i n  viaţă l a  Sibiu, l a  2 6  octombrie 
1 884, lăsînd în  urma s a  o activitate bogată, dar mai ales amintirea unei 
inimi apropiate de poporul său, pe care l-a iubit cu adev ă rat şi la al căru i 
progres şi unitate spirituală a contribu i t .  

t R  Serban Cioculescu : Ion Codru Drăguşanu, In : btoria Literaturii romflne, 
\'oi. Il,  Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1 968, p. 578. 
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DIN POEZIA ŞI PUBLICISTICA LUI GEORGE RANETTI 

MIHAIL GH. VULPESCU 

In ultimul deceniu al secolului  trecut,  rev ista . ,Adevărul li terar" 
făcea loc în paginile sale unor poezii semnate George Ranetti. Probabil 
că atunci nimeni nu bănuia că adolescentul de 1 7  ani,  elev în clasa a 
VII-a a l iceului din Ploieşti, v a  deveni cu timpul u n  talentat şi cunoscut 
autor de cronici rimate, fabule şi satire cu obiective sociale, anticli
nastice şi antipoliticiani ste. 

Poet şi prozator, umorist şi d ramaturg, publicist înzestrat cu o 
v ervă şi o ascuţime a ironiei puţin obişnuită, George Ranetti este un 
nume care a învins vremea şi a rămas în istoria l iteraturi i  noas tre. 

S-a născut Ia Mizil în  anul 1 875, la  19 octombrie. Treizeci şi trei 
ele ani mai tîrziu, în articol u l  , .Spovedanie inti m ă " ,  semnat cu pseudo
nimul Jorj Delamizil ,  Ranetti nota cu duioşie despre oraşul său natal : 
. ,M-am gîndit şi eu adesea să .aştern pe hîrtie confesiunea intimă a 
modes tei mele v ieţi . . .  Ei bine, ştiţi pentru ce nu m - a m  apucat niciodată 
să î mbogăţesc l i teratura patriei mele cu asemenea operă ? Iacă,  să 
vă spui : 

Am simţit  totdeauna o sfială nebună să mărturisesc că sînt născut . . .  
în Mizi l  ! Sărm anul MiziL aşa pe nedrept lovit  de discreditul zeflemelelor 
legendare ale obştei ! . . .  Poate pentru alţii  nu e pe nedrept, pentru mine 
însă cons titui esc cea mai mare injustiţie a secolului ponosurile ridicole ce 
se pun în sarcina bietei urbe natale sub al  cărei cer, aşa de minuscul că- li 
d ii  mai  mult  impresia unui decor de teatru decît  al unui cer natural ,  a m  
încercat întî i  le �i  cele mai curate bucurii ş i  dureri " 1 •  

A urmat liceul la Ploieşti, absolvindu-l în  anul 1 892 ş i  s - a  î nscris l a  
Facu l tatea ele d rept, unde a susţinut numai d o u ă  examene. 

Tot în articol u l  . , Spovedanie intim ă "  aminteşte că pe c i n ci era elev 
visa  să ajunqă , .ofiţer ele marină sau chiar pirat"  . .. , motivînd această 
dorinţă astfel : . .  qustul meu ele a mă face marinar luase proporţi i i le 
unei idei f ixe,  d e  cînd un coleg e le şcoală, care era în pensiune cu mine 
la aceeaşi fa milie el in Ploieşti, unele mi-am făcut l i ceul,  îşi  întrerupses0 
s tu d i i le şi plecase l a  Livorno în şcoala naval ă "  �. 

1 Rf'v. rurnin1 ,  n r .  2 1 -1 , oct. 1 908, p. 1 0. 
� Re'\' , furnica,  Il l ,  � 1 4, oct. 1 90!l, p. 1 0. 
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A î nceput să scrie din clasa a VII-a de li ceu l a  "Adevărul literar ".  
A reed i tat,  d i n  1 899, împreun ă  cu Anton Bacalbaşa, revista "Moş Teacă 
- j urnal ţivil şi cazon" , a colaborat la " Moftul român " al lui Caragi ale, 
" Epoca " şi  alte publicaţii ale vremii. 

l n  perioada 1 901-1904 a scos revista umoristică " Zeflemeaua " ,  iar 
din 19 septembrie 1 904 "Furnica " ,  împreună cu N. D. Tăranu. 

Opera sa scriitoricească este destul de variată ca tematică şi gen .  
A s c r i s  poezii umoristice, unele cu un pronunţat caracter de pamflet, 
a con tribuit la î mboCJăţirea epigramei în l iteratura noastră, a scris două 
comed i i  î n  v ersuri, schiţe şi  romane. 

C ronologic, moştenirea l ăsată de Ranetti se prczintd astre! : 
in 1 899 publică primul său v olum de poezii int i tulat "De inimti al

bastră" , sub pseudonimul Dom Paladu, după care urmează " Strofe şi  
apostrofe" ( 1 900) semnate Cyrano, "Ahturi şi  ofuri" ( 1 90 1 ) ,  "Eu rîd, tu 
rîzi ,  el rîde " ( 1903),  "Franţuzomania " ( 1 904) , "Fasonel şi  compania" 
( 1 905) , "Fabule"  ( 1 907) şi " Poezii" î n  1924. 

P roza lui Ranetti este reprezentată de schi tele reu nite în volumele 
"Schiţe vesele " ( 1 909) şi  " Matache Pi sălog " ( 1 9 1 4) ,  precum şi de roma
n e!<' "if)omnişoara Miau" ( 1 926) şi "Ma dam Strakinidy" ( 1 928) . 

În d o meniul dram aturgiei a creat comedia "Romeo şi Julietta la 
M i zil " - reprezentată î n  1 90() la Grădina Blanduziei din C apitală şi 
comedi a  t ragică " Săracu Dum itrescu " ,  ambele publi cate î n  v olum î n  
1 !.107. 

C o m edia "Romeo şi Julietta la Mizi l "  reţine a tenţi a  p r i n  carac terul 
e · de pam flet usturător, autorul î nfierînd politicianismul rupt ele intere
s e l e  celor multi  şi  corupţia slujb aşilor de altădătă. Totodată, Hirîma el e 
u m anism d i n  sufletul părinţilor celor doi îndrăgostiţi - Mişu şi Veta 
alias Romco şi .Julieta - îl d etermină să renun·ţe la convingerile lor 
politice tocmai pentru a înl ătura singurul obstacol din calea căsătoriei 
copiilor lor. 

În afară e le cele două comed i i  originale, menţionăm unele adaptări 
sau J ocalizări c a : " Do ctorul damelor " ,  comedie bufă î n  trei  acte, adap
tare din franţuzeşte şi  reprezentată la 1 octombrie 1 902 p e  scena Tea 
tru l u i  L i r i c  d i n  Bucureşti, "Imprumută-mi nevasta " localizare în dou ă 
acte, j u caUi în 1 906 la Grădina Blanduziei, şi "Zozo " ,  comed ie bu fă î n  
trei a c te, reprezentată l a  15  iunie 1 907 la Grădina Ambasador. T o t  în  
1 907 , l a  Parcul Oteteleşeanu, a fost prezen tată opereta fantezie " Meh 
met-Marafe t " ,  prelucrată d e  Ranetti î m preună cu ploieşteanul Cezar 
Belco t - actor la Teatrul Naţional,  muzica de Victor Roger. 

Desi gur cd. val oarea operei lui Ranetti ,  luată în ansamblu, nu este 
pe mii sura volu m u lu i  ei,  v olum ce impresionează prin mul ţimea lucră
r i l o r  publ icate şi  v arietatea nenurilor abordate, dar el rămîne î n  lite
raturi:i, pri n um orul său, prin ascuţimea ironiei dusă pînă la sarcasm şi, 
mai ales, prin acele poezii şi  articole militante în care a b icluit fări:i 
cru ţare raci lele unei societil ţi putrede, incapabili:!  să rezolve problemele 
majore pe care via( a ,  in m e rsul ei  i mpetu o s  spre progres, i le punea . 

. " 
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George Ranetti 
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Despre Ranetti se v orbeşte de obicei ca despre u n  um orist spumos 
care a abordat unele aspecte minore. Este o imagine incompletă. a celui 
care, deşi nu s-a ridicat l a  valoarea unui Caragiale sau Bacalbaşa, totuşi 
i-a continuat, ţintuind la stîlpul infamiei prostia, snobismul ,  rutina, in
v i dia ,  im postura celor ce j efu iau masele populare. Maestru al u morulu i ,  
a ascuns uupă hohote d e  rîs o mare durere. Paul Buj or î i  scria, în 1 906, 
n eobosi tului  umorist de la "Furnica" : "Se ştie c ă  de multe ori, omul 
cu s im l irea curată, c înd î nebuneşte de durere, r i d e. Se ştie iarilşi că 
rîsul a cesta înfiorător e cea m a i  trag i c ă  manifestare a dureri i "  3• 

Şi putem spune azi c ă  rîsul lui Ranetti - umorul lui - î n  cea mai 
mare pa rte a operei sale, nu a fost decît  o tragică manifes tare a durerii 
unui om cu simţirea curată, care a cunoscut nemijlocit nepăsarea oficia
l i l or z i lei faţă de artă şi faţă de su ferinţele necăj iţilor truditori ai ogna
relor, l i psiţi de cele mai elementare condiţii de viaţă. Vom căuta să 
arqumentăm această afirmaţie apelînd la publicisti.:a şi la poezia so
cială şi antimonarhică a lui  Ranett i ,  nu î nainte de a aminti c ă  autorul 
"Strofelor şi apostrofelor " a fost p o ate scri itorul cu cele mai multe 
pseudoni me. Iată cîteva din ele : Dom' P aladu, Tarascon, Cyrano, Coca, 
Ghiţă, Gogu, Jorj , Caiafa, Kix, Kiriak Napad arj an, Jorj Delam izi l ,  Le 
baron D' 1\mblagy sau baron de Fefelei, Contele de Techirghiol, Ghiţă 
( Goqu) Delagambri nus, Prinţul Ghitză, Gogu Delafefelei , G h i ţă Dela
cooperativă, Gheorghe B iciuşcă, Agamemnon lonescu -Del afefel ei, repor
ter la z i arul "Ciup erca patriotică" şi,  p robabil, Netty. 

Cu toată pluralitatea pseudonimelor menţionate, este ele remarcat 
cil. toate articolele cu un p ronunţat caracter social şi  antimonarhic au 
fost semnate George Ranetti - fapt ce atestă probitatea şi inalta răs
pu ndere a poetulu i militant, conştient de puterea demascatoare a cu 
v î ntului scris pus în slujb a  intereselor celor mulţi  şi asupri ţi .  

Despre situaţia artistului î n  societatea de altă dată, Ranetti a scris 
î n  poeziile "Unui poet agricul tor " ,  "Găina şi ciocîrlia" , Cum tră ' esc 
poe ţ i i  la noi " şi în articolul " C ămilele lui Maupassan t " .  

Î n  "Unui poet agricultor " acl resînclu-se unui a m i c  c e  inten ţiona s ă  
devină poet, î l  sfă tuieşte s ă  nu f a c ă  o asemenea greşa lă,  deo arece : 

" . . .  arta-n vremea noas tră e schimbată în comerţ . . .  
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Po<'z i a  nu rentează decît S m arei şi lui  Herţ. 
Pe c î nd Emi nescu moare-n sărăcie şi  du rere, 
f a r  Coşbu c şi  cu V l a h u ţ ă  l î n cezesc î n  m in istere ; 
Scu l p torii-s să fac5 busturi pentru bogătaşi. 
P ictori i - "natură moartd." comanclată de  b i rtaşi.  
C î ntăreţi i -ş i  spar�1 plă m î n i i ,  prin grădin i ,  în operele, 
Pe cînd pu blicu-şi  consu mă m i tite i i  pe-nclelete" 4 

:1 "Răspuns la o sni sorlf<'"  - Furn ica n r. ilO, anul I l ,  I DOG, p. 2. 
4 Furnir:il, nr. 2 � .  anul IL 1905, p. 5. 
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In fabu l a  . ,Găina şi docîrlia " sati rizează poeţii l ipsiţi de avint, puşi 
pe căpătuială şi vînduţi potentaţilor zilei : 

. , A z i  lumea este p lină 
De barzi fără avint, 
Rîvnind ca şi-o �Jăină 
Doar hrana pe pi:imînt" 5 • 

In satira . ,Cum trăiesc poe�ii  la noi " ,  semnată simbolic . ,Kiriak 
Napadarj an" , d escrie cu amară ironic sărăcia poeţilor de talent care 
nu ş i -au pus la mezat conştiinţa : 

. , La un dejun poetu-nghite 
Hi mere fripte pe spanac, 
Visuri cu sos, răbcli:iri prăjite 
Şi  cu iluz i i  la  capac. 
Iarna cte fri�J nu pătimeşte, 
Căci, ierte-mi  inctiscret ia, 
El sobele îşi  încălzeşte 
Cu tufă de Veneţia.  

Prezentînd Pegasul ca un . ,cal distins" ce se hrăneşte . ,numai cu 
flori, cu flori e le sti l " ,  Rcmetti  î şi încheie poezia cu a marele şi  b i ciu itoa
rele versuri : 

. ,C-aiurea nu o fi a marJ 
Soarta poeţi lor ,  nu spun, 
Dar cert  e că la  noi în  �ară 
Poeţii fac un lux nebun u " .  

Articolul . ,C:d.mi lele l u i  Maupassant " semnat Gheorghe Biciuşcă se 
referJ la faptul cd. în timpul unei călătorii  prin Sahara, Maupassant ar 
fi  fost IJrofuncl i mpresionat ele v ia ţ a  cd.milel o r  şi ar f i  exclamat : . ,0 , 
bi ete ani  ma l e  ro bite oamenilor ! " .  

Şi  scrie Ranetti în continuare c ă  dacă f\1aupassant a r  f i  v izitat Ro
mania u r  fi exclam at probabi l :  . ,0, nefericit i  oameni robiţi  ani malelor . . .  
ca ci,  desi�Jur,  ( m otivează autoru l ,  n .n . )  cea mai mare parte din contem
poran · i  pe care u n  E m i nescu,  mort sărac, i-a desfătat cu c întecele sale ,  
nu  nwriUi nu mele d e  oanw ni ,  c leşi zool o g i ceşte sînt consideraţi ca 
a tcue" 7 • 

fnficrînc l  pe cei  ce a lditu iau . ,Caravana veselă a icl ioţilor cu noroc, 
<1 m işc · lor fără obraz, a p o l i t icienilor gheşeftari,  a samsarilor veroşi " ,  
autorul hi exprimă conv i n �Jerea c ă  . ,va  veni fără îndoială o z i  şi s e  va 
naşte oc laUî  un cri t ic ,  . . .  călăuzti l u minată a urmaşilor noştri şi f ier  roşu 
r<izbund.tor ul c e l o r  sacr i fi c<l \.i în trecut, care, spre a-nclrepta qencraţii le 
v i itoare pc c<1lea c cct mai bunii, nu le  va arăta ca puncte e le reper n i c i  
P a l atul Bd.nci i  Naţi onale sau al  a l tor cd.mittari,  n i c i  ExlJoz i ţi a  ele l a  Fi la
ret, nici decora ! i i le conului Jancu Kalinderu . . .  ci ,  întocmai ca arabul ce 
conducea pc Mau1 1assant, după osemintele cămilelor părăsite în  drum, 
va orienta paşii stri:lnepoţilor noştri . . .  spunîndu-le : . , Uite aici  doarme 

;; l ' u rn i l'il, nr.  1 75, illl ll l IV, i cmuariC' 1 908. 
0 P u rn ic u ,  nr. l BU, anul I V, upri l ie  19013, p. 1 0. 
' f'urnicu, n r .  5, unul X, oct .  1 9 1 3, p. 2. 
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Eminescu , sub crucile �astea modeste se odihnesc Caragiale, artiştii Ma
nolescu şi Liciu, dincoace zburătorul Vlaicu . . .  Laţi oameni de seamă care 
au tras pe dracu de coadil cît au trăit " 8 • 

.. 
.. .. 

Ranetti a acordat lira sa şi pe notele grave, zguduitoare, ale vieţii 
truditorilor ogoarelor, îngenunchi aţi de biruri şi sărăcie, batj ocoriţi de 
moşieri şi pălmuiţi de arend aşi.  

Referindu-se l a  faptul c ă  ţăranii nu au fost chema ţi l a  festivitătile 
prilej uite de j ubileu, Ranetti enumeră toale vicisitudinile v ieţii ţăranilor 
de altă d ată : 

" Dar chiar de v ă  pofteau l a  masă 
Boierii-n dealul Filaret 
Cînd plîng copiii voştri-n casă 
A vea ţi voi  gust de zaiafet ? 
Cînd v ita v oastră de povară 
De foame cade moartă-n şa:1ţ, 
Voi, fraţi i mei robiţ i  e l in ţară, 
Cum a ţi pu tea zburda la dant ? 
Şi c ind mizeria cea neagră 
Rînj eşte-n tristu-vă bordei 
Cu blestem ata de pelagră, 
Cum aţi fi petrecut cu ei ? " 9• 

I m presionat de sîngeroasa oprimare a răscoalelor ţărăneşti, Ranetti 
interpelează pe cei vinovaţi  de situaţi a  grea din lumea satelor în poezi·a 
"Noi vrem reforme" : 

" Ruinilc enorme 
Mai fumegă ş - acum . 
Voi ce-aţi promis " reforme" 
Vă poticniţi în drum ? " 1 0, 

iar în poezia " 1 908 "  îşi exp rimă îndoaial  că nou l an va aduce vreo schim 
bare î u  viaţa celor mulţi : 

,O mic n o u ă  s u le şap te 
Ce-i drept, a fost un an cumplit ; 
Dar crezi cd-n anul ce-a sosit 
Va curge miere şi cu lapte ? "  1 1  

Pentru a ilustra şi mai b ine lipsa de interes a guvernanţilor de atunci 
faţă de problema ţă rănească, Ranetti dă glas revoltei sale în articolele 
"Capacele cutii lor de chibrite" şi " Mesagiul meu " .  In primul, persiflează 
sistemul de reclamă "educativă " utilizat de R.M.S.,  care imprimase pe 
capacele cutiilor de chibrite următoarele : "Ţăranul român se prăpă
deşte fiindcă nu mănîncă destul . . .  Trebuie să mănînce în fiecare zi 800 
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8 Furnica, nr. 5, anul X, oct. 1 9 1 3. p. 2. 
9 .,Ţăranii şi jubileul" ,  rev. Furnica nr. 39, anul Il, p. 3. 1° Furnica, nr. 160/oct. 1 907, p. 7. 
I l  Furnica, nr. 1 7 1 /dcc. 1 907. 
1� Furnica, nr. 1 77/ian. 1 908, p. 5. 
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qr mi:îmăl i gă, 200 �Jr fasole, 50 gr brînză, cîte 2 pahare cu lapte, 1 00 gt 
peşte " .  Urmeaza comentar iul  autorului articolului : "Bunăstarea ţăra
nilor este de acum asigurată ; să bage însă bine de seamă ca să cîntd
rească bine înainte de fiecare masă mîncărurile prescrise de Regia tu
tunurilor, ·ci:ici n-a preciza t ea doară degeaba numărul gramelvr ; a 
mînca numai 799 gr de mămăligă sau 80 1 ,  probabil ar fi f•atal pentru 
săniltatea indivi dului. In consecinţă se impune ca în fieoare colibă ţără
nească să se afle un cîntar de preciziune " .  1 3• 

"Mesajul meu " este o satirizare a mesajelor regale, adresate anual 
parlamentului, mesaje găunoase, rupte de realitate ! 

"in ceea ce priveşte s ituaţiunea internd. - scrie RanetU în articol ul  
c i tat - este d in cele mai mul ţumitoare . . .  Nu avem de înregistrat decît 
foarte mici şi  neglijabile daune precum : împrejurarea neînsemnată că 
aproximativ vreo cinci milioane de ţărani au fost nevoiţi să renunţe l a  
luxul extravagant de a mînca o jumătate de mi:lmăligă cu ceapă pe zi 
şi vor trebui si:\ se mulţumească cu un sfert de mămăligă fără ceapă ; 
faptul că meseriaşii n-au de lucru, că negustorii dau falimente cu duiu
mul şi alte bagatele de acestea" 1 4 •  

/\ nti monarhismul lui Ranetti apare pregnant şi în  articolul "Pct \d 
n i d  re�Jelui Leopold " ,  d i n  care desprindem următorul ci tat : 

"0, ce idei ne tăceam toţi ca şcolari despre fiinţa supraurnană d unui 
monarh, amăgiţi  de minciunile istoriei oficiale 1 Un rege era pentru noi 
un arhanghel căzut din cer, neîntinat de nici o slăbiciune pămînteascil ,  
împodobit cu toate virtuţile. Şi cum se sting azi  unul cîte unul toate 
lampioanele pestri ţe ale fastului regesc, cum se şterge poleiala coroa
n e l o r  de !auri de mucava, pe măsură ce pompoasa mantilă de purpurii 
ş i  uniformel e  fistkhii ca nişte travest iri de carnaval di�par r ind pe rî u d  
spre a face loc red i n gotei  democra tice tot m a i  mult şi  mereu cuceri
toare " 1'i. 

Desigur că. aceastJ m odestă încercare de a anal iza o parte a publ i 
c i stici i ş i  poc·t: ie i  l u i  Ranetti n u  a putut şi n i ci n u  ş i -a propus s ă  epuizeze 
subiectul. 

Este un fapt recunoscut că George Ranetti a fost în primul r înd 
umorist şi înril un umorist format la şcoala lui Caragiale şi Bacal ba�a, 
dupct cum singur recunoaşte în articolul "Răspuns la o scrisoare " : 

"Dac� am şi en vr-un mer i t  în toate, nu po·ate fi decît acela că �nnt  
colaboratorul unui artist ca Murnu ş i  unui scriitor ca Td.ranu, precum 
alti1dată eram al unui Toni Bacalbaşa şi Caragiale u 1 6• 

Dar în acel aşi timp Ranetti a fost şi un poet al celor mulţi, un revol 
tat împotriva nedreptatii  sociale, a comediei politice j ucată d e  partidele 
de altădată ce se succedau la conducerea ţării şi se întreceau în jefu i
rea bogăţiilor ei. 

13 Furnica, n r. 50. anul II, 1 905, p. 5. 
l •  Furnica ,nr. 9, anul l ,  1904. IS Furnic-a,  nr. 180, anul IV, febr. 1 902, p. 8. 16  Furnica, nr. 39, anul Il, 1906, p. 2. 
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Se poate afirma fără exagerare că azi, cînd libertatea s-a înstă
pînit pentru totdeauna pe plaiurile României Socialiste, cînd sub con
ducerea înteleaptă a Partidului Comunist Român, clădim fericirea noas
tră şi a generaţiilor viitoare, JJOezia şi publicistica incisivă. a lui Ranetti 
ne ajută să întelegem mai profund cum au trăit înaintaşii şi să privim 
de Ia înăltimea realizări lor socialismului, cu un zîmbet dispreţuitor spre 
tagma caţavencilor, a farfurizilor şi trahanachilor, tagma politicienilor 
de altădată, arsă cu fierul roşu, de versul plin de subti l sarcasm al celui 
ce a fost şi rămîne un fiu de seamă al Mizilului, al Prahovei, al ţării 
întregi .  
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GHEORGHE ŢIŢEICA - INEDIT 

ION JERCAN 

"După ce în  1 9 1 2  luase parte la Congresul Internaţional al matemati
cienilor de la Cambridge, iar în 1 9 1 4  a făcut parte din Comitetul Interna
ţional pentru fundaţia H. Poincare, după război nu este manifestare ştiin
ţifică internaţională la care Ţiţeica să nu fie invitat. 

Aportul său la aceste congrese, la care participă matematicieni din 
lumea întreagă, este dintre cele mai însemnate. Astfel, în 1 924 este invi
tat la Congresul internaţional care s-a ţinut în Canada, la Toronto, unde 
prezidează secţiunea de geometrie" 1 •  

"După Congresul d e  Ia Toronto, Ţiţeica a trecut î n  Statele Unite ale 
Americii prin oraşele pe unde existau români, ţinînd pentru aceştia o 
serie de conferinţe cu caracter cultural şi naţional, care au fost mult apre
ciate de auditori"  2•  

De această activitate se leagă şi conţinutul unei scrisori 3 adresată 
de Gheorghe Ţiţei,oa , la 21 aprilie 1 924, dr-ului C.  Angelescu, pe atunci 
ministru a.l instrucţiunii publice. Scrisoarea a fost repartizată spre rezol
y;are - după cum reiese din rezoluţia pusă de ministru - lui D. N. Buri
leanu, inspector general a.l învăţămîntului superior. 

Incl inăm să credem .că dr. Angelescu, oare fusese primul nostru mi
nistru în Statele Unite ale Americii 4 şi se izbise personal de propaganda 
defavorabilă ce ni se făcea de către unii în Apus, cît şi de lipsa unei 
propagande româneşti, va fi  înlesnit călătoria lui Ţiţeica chiar în scopul 
arătat de acesta, căci marele nostru matematician după ce a participat la 
Congresul de la Toronto, trece în Statele Unite, executind fidel planu l 
anunţat prin această scrisoare. 

Scrisoarea lui Ţiţeica impresionează atît prin claritatea şi concizia 
stilului, cît mai ales prin conţinutul său, totul arătînd spiritul de ordine 5 
al savantului .  

1 Botez St. Mihail : .,Gh. Ţiţeica•, Editura Tineretului, 1 958, p .  1 1 3. 
l! George St. Andonie : Istoria matematiJii în România" 1. Editura ştiintifidi, Bu

cureşti, 1965, p. 3 17. 
8 Scrisoarea se aflli. tn original fn colectla familiei Bucur - Burilcanu din 

Buc ure ştl, str. Nuferllor nr. 95. 
4 .,Şcoala Prahovei",  anul V, nr. 10 din decembrie 1 935, p .  5. 
1 George St. Andonie : Op. cit., p. 323. 
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Astfel, aflăm chiar de la autor că , .Geometria diferenţială proiectivă 
a reţelelor " ,  operă principală 6 a lui Ţiţeica, a fost creată în condiţiile 
deosebit de grele ale ocupaţiei germane din timpul primului război 
mondial. 

Desprindem, de asemenea, greutăţile de care se izbeau, mai ales 
după război - savanţii noştri, cînd era vorba să facă o asemenea depla
sare peste hotare, fiind nevoiţi să-şi justifice utilit<atea nu numai ca spe
cialişti în domeniul lor, dar şi oa propagandişti pentru interesele Ro
m âniei. 

Cu prilejul citirii scrisorii constatăm cu satisfacţie că "opera de cul
tură naţională " susţinută în ţară pe diferite căi, este dusă de Gheorghe 
Tiţeica şi peste hotare, chiar înainte de această dată, căci precizează el : 
"Aş dori să mă duc la Cleveland, care e aproape de Toronto, în mijlocul 
românilor. Am şi intrat din vara trecută în legătură cu ei " .  

Afirmaţia din această scrisoare prin care Ţiţeica spune c ă  : . . .  " a  
făcut timp d e  cinci ani î n  ţară propagandă pentru unificare sufletească" '· 
ni-l  înfăţişează pe acesta şi în postura de luptător pentru Unire, înscriin
du-şi astfel numele în această privinţă, alături de Nicolae Iorga, Octavian 
Goga, Barbu Ştefănescu-Delavrancea şi alţii. 

Pentru că scrisoarea adresată în 1 924 de Gheorghe Ţiţeica dr-ului 
C. Angelescu prezintă o certă însemnătate istorico-culturală prin aceea 
că reconstituie şi completează întrucîtv·a biografia din acest timp a ma
relui nostru om de ştiinţă, o reproducem în totalitate : 

Bucureşti 
21 aprilie 1924 

Domnule Ministru, 

Am încercat azi dimineaţă să vă vorbesc, dar n-a fost cu putinţă : 
era prea multă lume la minister. Poată că e mai bine să vă scriu ce aveam 
de spus. E mai limpede şi mai precis. 

Intii voiam să" vă prezint tipărită o lucrare pe care am făcut-o în 
timpul ocupaţiei Capitalei de către trupele inamice. Lucrarea a fost bine 
primită în străinătate. A şi fost citată de un profesor de la Sorbona 
într-o comunicare făcută Academiei de Ştiinţe din Paris. Fiind o lucrare 
de specialitate, nu o veţi citi, dar socotesc că ministerul de instrucţie e 
bine să ştie că se pot face şi că se fac în ţară lucrări ş tiinţifice apreciate 
în străinătate.  

Mai voiam să vă arăt un memoriu al unui geometru german, publicat 
într-o revistă italiană din Milano, în care se dă unei clase de suprafeţe 
de care m-am ocupat, numele meu. Intregul memoriu este consacrat aces
tei clase de suprafeţe, care joacă astăzi mare rol în geometria superioară. 
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Prof. Gheorghe Titeica 
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Aş mai fi dorit să vă arăt şi o teză de doctorat, susţinută în America, 
asupra unei clase de figuri, pe care am studiat-o eu cel dintîi şi în care 
se regăsesc, pe o altă cale rezulta tele mele. 

Rămîne acum să ara t unde vreau să ajung cu această desfăşurare 
de argumente, cu această ieşire neobişnuită din rezerva pe care am 
păstrat-o totdeauna. 

lată unde vreau să ajung : 
Am primit de la Universitatea din Toronto (Canada) o invitaţie de a 

lua parte la lucrările Congresului internaţional de matematicieni, care 
va avea Joc de la 1 1  la 16 august 1 924. 

Academia Română m-a delegat ca împreună cu dl. Pompeiu să re
prezentăm ştiinţa matematică românească la acel congres. Dar Acade
mia n-arc bani şi ş t iu că nici Ministerul de instrucţie n-are bani. Chestiu
nea se pune însă altfel şi asta e pricina pentru care am ieşit din rezervă. 

Nu e vorba numai să fac o comunicare ştiinţifică la Congres, ceea 
ce ar arăta că şi în România ştiinţa matematică îşi are reprezentanţii săi ; 
dar c vorba şi de o operă de cultură naţională. Aş dori să mă duc la 
Cleveland care e aproape de Toronto, în mijlocul românilor. Am şi 
intrat din vara trecută, în legătură cu ei. Le-am dat după cererea lor, o 
buca lă de propagandă naţională, care s-a şi publicat în calendarul lor 
pe anul 1 924. Şi cred că pentru această operă de mare interes naţional, 
guvernul, nu Ministerul de instrucţie, îmi poate da un sprijin, pe care, 
precum ş thi . nu l-am ceru t niciodată pînă acum. 

Cred că un profesor universitar, care n-a făcut politică, care are un 
trecu t didactic şi ştiinţific, drept garanţie morală, care a făcut timp de 
5 ani în ţară propagandă pentru unificarea sufletească poate fi ajutat să 
înt indă această propagandă de unificare şi la elementele româneşti răzle
Ji le peste ocean. 

Ştiu că în gazetele lor românii din America, nu privesc cu ochi buni 
opera administrativă din ţară. Cred că este bine să li se arate, de către 
cineva r:are nu poate fi pus la bănuială, că se înşeală, şi că iau prea uşor 
drept bun cele ce se scriu în unele gazete de aici. 

Poate că voi reuşi să duc propaganda mea şi în centrele americane, 
acolo unde limba franceză poate fi înţeleasă. 

lată despre ce voiam să vă vorbesc şi iată pentru ce v-am scris. Aş 
dori să fiţi interpretul meu şi, dacă se poate, sprijinitorul mllu pe lîngă 
guvern, ca să ajute această intreprindere culturală a mea. 

Socotesc că nu se poate privi această încercare ca o ambiţie fără 
rost sau ca o deşertăciune personală. Nu cred să-i fie nimănui, în această 
ţară, indiferent ce simt şi ce gîndesc românii aşezaţi în număr mare în 
America şi înzestraţi cu calităţi rare de muncă şi de pricepere. E acolo 
o parte bună şi preţioasă din sîngele şi din sufletul nostru şi eu cred că 
nu e bine s-o lăsăm să se deslege cu totul de sîngele şi de sufletul nostru. 

Primiti domnule ministru, împreună cu volumul pe care vi-1 dau ca 
omagiu, expresia sentimentelor mele de deosebit devotament. 
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Reiese că Gheorghe Tiţeica nu a fost numai omul "care nu va putea 
fi înlocuit" cum preciza în 1 939 Nicolae Iorga ci, şi un adevărat patriot 
care nu a admis oferta nemţilor de a deveni ministru 8, care, cînd trebu
rile ţării o cereau, a ştiut să i1asă din rezerva de pînă atunci şi aceasta 
constituie un merit deosebit de mare dacă ne gîndim la modestia 9 de 
care Gheorghe Tiţeica a dat dovadă toată via�a 

R Botez St. Mihail : ,.Gh. ŢiJeica", Editura Tineretului, 1 958, p. 99. !l Ibidem, p. 1 05. 
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FIGURI DE DASCALI PLOIEŞTENI 
PANA POPESCU 

N. 1.  BĂRBIERU 

Printre profesorii care au contribuit la formarea şi păstrarea repu
taţiei de şcoală eminentă a liceului din Ploieşti a fost şi Pană Popescu. 
El a contribuit şi la ridicarea învăţămîntului primar din jud. Prahova 
prin promoţii bine pregătite de învăţători, date de Şcoala normală din 
Ploieşti, înfiinţată acum 50 de ani şi pe care a condus-o timp de 14 ani. 

S-a născut în cătunul Plop din tîrguşorul Titu, jud. Dîmboviţa, la 
9 iulie 1 868, din părinţii Zamfir şi Dobra, într-o oasă obişnuită de ţară 
cu 100 .ari teren în jurul ei, ne mai avjnd aJtă avere, aşa cum afiil'mă 
nepotul său Petre Matei . A rămas orfan de tată şi a fost luat sub îngrij ire 
de bunicul său Popa Radu, în corn. Tomşani, jud. Dîmboviţa. După ter
minarea şcolii primare, a urmat cursurile Seminarului Central din Bucu
reşti, după care, în urma unui examen de diferenţă, ajunge la Facultatea 
de litere din Bucureşti. " ... Pentru .a urma cuil'surile a•cestei facutltăţi a fost 
nevoit să facă mari sacrificii, trebuind să se angajeze copist într-un 
minister " 1• 

Teza pentru licenţă a fost susţinută la 31 i anuarie 1896 în faţa comi
siei examinatoare, avînd ca preşedinte pe Bogdan P. Haşdeu. Subiectul 
tratat a fost "Psihologia poporului român după literatura poporană" ,  
lucrare deosebit de apreciată, tipărită de  Universitatea din Bucureşti 
in anul 1 897. 

După trecerea examenului de l icenţă, a fost numit profesor de limba 
română la liceul din Buzău, cu ore în completare la Şcoala normală 
din aceeaşi localMate. 

Odft!tă cu începerea anului şcolar 1896-1 997, îl găsim că suplineşte 
oţele de limba română şi elenă la liceul din Ploieşti. 2 Se găsesc ore de 
suplinire pînă în anul şcolar 1905-1 906, cînd Ministerul îl  transferă aici 
de la liceul din Buzău şi unde funcţionează pînă în anul 1 933, cînd se 
pensionează 3• 

Cu tot simţul său gospodăresc şi ordonat în cheltuieli, nu a reuşit, 
după o viaţă de muncă, să aibă o locuinţă personală. După pensionare, 

1 Fl11mura Prahov<'i, nr.  5:179 din 5 iunie 1 969. 
2 Istoricul liceului Sf. Petru şi Pavel de Stoica Teodorescu, p. 1 :12. 

3 lbirlt>m, p. 21:1, 
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a locuit mai întîi în Ploieşti şi apoi s-a mutat la 23 'aprilie 1 938, la Bucu
reşti, pe str. Alex. Odobescu nr. 17 bis. La 8 nov. 1 952 a decedat şi a 
fost înmormîntat la Ploieşti, în cimitirul Viişoara. 

Pană Popescu era un om cu o statură potrivită, bine legat, blond, 
cu ochi albaştri, avînd o privire blîndă şi plină de înţelegere. In toată 
activitatea sa , a fost condus de faptul psihologic că, tinerii sînt foarte 
sugestionabili şi stăpîniţi de instinctuJ imitaţiei şi că însuşir.ile, bune sau 
rele, ale educatorului, au înriurire asupra lor, pentrucă sînt împrumutate 
cu uşurinţă. Pentru a-şi ajunge scopul educativ, el însuşi a fost un model. 

ln nov. 1 896, consiliul profesoral al l iceului din Ploieşti, a văzut la 
tînărul profesor Pană Popescu, venit în Ploieşti numai de cîteva luni, o 
înclinaţie deosebită cu privire la educaţia tineretului şcolar şi-1 numeşte 
director al intcrnatului liceului, unde a funcţionat timp de trei ani. Pro
fesorul emerit Stoica Teodorescu arăta că "internatul a fost condus de 
profesori de mare cinste pentru tot sufletul ce 1-au depus întru îngri
j irea şi educarea părintească ce ne-au dat nouă elevilor, cum a fost 
Pană Popescu, Grigore Niculescu etc. u 4• · 

Printre elevii liceului, care se găseau la internat în acel timp, a 
fost şi Andrei Rădulescu, premiant de onoare, care ajunge profesor uni
versitar, membru al Academiei Române şi prim preşedi nte al Inaltei 
Curţi de Casaţie. De multe ori l-am văzut pe marele jurist, care-şi petre
cea o parte din concediu la Bucov, intrînd pe poarta şcoli i  normale şi 
îndreptîndu-se către cancelarie, să stea de vorbă cu cel care-i fusese 
director şi îndrumător şi pentru care avea o deosebită admiraţie. Tot 
aceleaşi sentimente avea şi fostul său elev Ştefan Bezdechi, profeşor 
la Universitatea din Cluj , care ne spunea odată în cancelarie că prin 
numirea profesorului Bană Popescu ca director al şcolii normale s-a 
făcut o fericită alegere, căci aici, era nevoie de un pedagog ca el, de 
un pedagog care să formeze pedagogi. 

A fost director al liceului din Ploieşti în anii 1 906- 1 907 şi 1 9 1 2-
1 9 1 5, însă "activitatea cea mai rodnică, cea care l-a impus memoriei 
prahovenilor, a desfăşurat-o ca director al şcolii normale, reînfiinţată 
la 1 septembrie 1 91 9u 5• 

A fost pentru această şcoală, ceea ce a fost profesorul Zaharia 
Antinescu pentru prima şcoală normală ce a funcţionat la Ploieşti ele 
la 1 866 şi pînă la 1 905 ( timrp de 1 9  ani ) ,  cînd s-a desfUnţat din l ipsă 
de fonduri.  

Incepind cu 'anul 1 9 1 8, nevoie de învăţători era din ce în ce mai  
mare pe tot  întinsul ţării. Pe de o parte din cauza unei mari pierderi 
ele învăţători de front, iar pe de altă parte, înfăptuirea unităţii s tatale 
şi creşterea mpidă a populaţiei şcolare, au dus la înfiinţarea de şcoli 
normale aproape în fiecare capitală de judeţ. La Ploieşti, datorită presti
giului şi activităţii deosebite a directorului Pană Popescu, s-au putut 
începe cursurile la 15 dec. 1 9 1 9  în localul vechiului liceu. 

4 ldern, p. 229. 
5 Flarnura Prahov�i din 5 iun ie 1 969. 
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Prof. Pană Popescu 
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Preocuparea sa de căpetenie a fost întotdeauna numai şcoala, 
numai educaţia elevilor. In toată activitatea sa de director al interna
tului liceulu i ,  al liceului şi  în special în cei 1 4  ani de conducere a şcolii 
normale, a avut în vedere completarea educaţiei elevilor prin munca 
de exercitare şi org.anizare a mecanismu lui volunta'I" şi  a mecani smului 
emoţiilor sau sentimentelor. 

Un elev al său arăta "că ceea ce se făcea în mod teoretic Ia clasă, 
trebuia pus în practică . Ori, Pană Popescu şi-a îndeplinit această misi
une în chipul cel mai strălucit. Renunţînd la anumite plăceri ale vieţii 
şi obsedat numai de grij a  de a fi  cît mai folositor şcolii pe care o con
ducea şi-a căutat mulţumirea înăuntrul şcolii, în mij loc,ul nostru, unde 
se găsea permanent. In curte, la orele 7 dimineaţa, drtd făceam exer
ciţii fizice, precum şi în celelalte ore de recrea·ţie, în săli le de clasă, în 
orele de meditaţie, în dormitoare, seara la ora stingerii şi dimineaţa la 
ora deşteptării, la infirmerie pentru a vedea un bolnav, la sufragerie 
în timpul cînd ni se servea masa, în fruntea noastră' . . tînd plecam Ia 
excursii ,  în mijlocul nostru cînd ne opream să ne odihnim. Cerceta şi 
se interesa îndeaproape Ia tot ceea ce putea să contribuie la bunul mers 
al şcolii.  Nimic nu scăpa nesupravegheat. Cu o răbdare de fier şi cu o 
bunătate de părinte, se ocupa de fiecare elev în parte" s: 

P ană Popescu a căutat ca în primul rînd, să facă educaţia muncii, 
deprinzînd pe elevi să facă toate lucrările de gospodărire în şcoală, în 
mare parte reuşind să se ajungă la organizări de deprinderi de muncă în 
car.acterul elevilor. Citez, ca rezultat al acestor pregătiri pentru organi
zarea muncii elevilor, tabăra de muncă de la terenul agricol al şcol ii 
din fiecare an, în  vacanţa iulie-august, la care luau parte absolut toţi 
elevii în serii de cîte 30, pe timp de cîte 1 0  zile. Programul zilnic, se 
al cătuia din lucrări:le de pe te·renul de cuJ.tudi, alternînd cu recreaţi i, 
odihnă obligatorie, dilst•r·acţii şi timp rezervat curăţeniei . Toată atenţia 
directorului şcolii era îndrept·ată numai spre partea educativă 7• 

De mai multe ori tabăra 1a fost vizitată de fostul academician Andrei 
Rădulescu, profesor universitar,  căruia îi plăcea să stea cîteva ore î n  
mijlocul elevilor normalişti ş i  să admire iniţiativa c u  caracter ped agogic 
a fostului său director. 

Pană Popescu a urmărit formarea caracterului la elevii săi. Prin 
cîteva exemple, să vedem cum a lucrat Ia realizarea calităţilor carac
teru l u i  : 

- Prin excursiuni ,  _organizate în  zilele de sărbătoare cu majoritatea 
elevilor şcolii şi cîteodată efectivul complet, condus personal de direc
tor, a j utat de profesorul de educatie fizică şi pedagogi. 

Prin executarea excursiilor, arăta Pană Popescu , a urmărit perfec
ţionarea tînărului şi a sufletului prin punerea copiilor şi tinerilor în 
împrej urări care le provoacă partea romantică a sufletului l or şi i nstinc
tu l de ·a ventură a l  firii copilăreşti. Li se d eschidea tinerilor o perspectivă 
de ed uca ţie intelectua l ă  şi fizică în contact d irect cu natura, prin obser-
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Cll!ldirea vechiului liceu in care a funcţionat Şcoala normală de băieţi, 
al cărei director a fost praf. Pană Popescu in 1 9 1 9-1 9:13 

Elevii clasei a V-e a Şcoalei normale din Ploieşti (martie 1 924). Prima serie de elevi 
ai şcolii 
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vaţie proprie şi prin lupte cu obst•a.colele naturii ; li se deschidea o per-s
pectivă de educaţie mor·ală  şi socială prin exerciţii, jocuri, plimbări, unde 
fiecare participă la munca colectivă cu amorul propriu de a respec;:ta 
ordinea şi cu devotamentul de a se pune în serviciul societăţii. In aSe
menea împrejurări, se poate prinde în bune condiţii o parte a _vieţii co
piilor, ce nu se poate observa în orele de curs şi �nume aceea cînd 
tînărul îşi manifestă activitatea lui spontană şi liberă. 

- El a ţinut să dea învăţămîntului învăţători pătrunşi de senti
mentul cinstei, condiţie eserrţială în formarea caracterului , punînd ac
centul pe formarea deprinderilor. 

La deschiderea cursurilor la 1 5  dec. 1 9 1 9, a ţinut să accentueze in 
cuvîntarea sa importanţa cinstii în societate, şi mai ales' la viitorii 
învăţători. . 

- P·ană Popescu s-a îngrij it în mod deosebit şi cu o stăruinţă car� 
iese din comun, de sănătatea elevilor. Ţinea seamă că sănătateci est'e 
fundamentul fericirii şi succesului în viaţă. Ţinea ca elevii săi să aibă 
un fizic sănătos şi oţelit, căci bolile molipsitoare înving cu uşurinţă 
numai organismele care sînt slabe. Sănătatea elevilor e11a păstrată şi 
prin măsura l ăudabilă a profesorului Pană Popescu, luată de acord cu 
medicul şcolii Dumitru Popescu, de a vaccina toţi elevii cu vacciii anli
tific la începutul fiecărui •an şcolar. Nu era o dispoziţie a Ministerului ; 
ci era o măsură a directorului pentru o bună sănătate a elevilor. Aşa se 
explică de ce infirmeria şcolii ocupa camera cea mai mică, unde nu 
încăpeau decît trei paturi, care de multe ori erau goale. 

- Pană Popescu consider·a elevii şcolii o mare f·amilie şi se simţea 
bine să stea în mijlocul lor. li făcea plăcere ca în zilele frumoase şi 
călduroase, cînd elevii aveau pentru a doua zi lecţii mai puţine de· pre
gătit, să suspenda o j umătate de oră din meditaţia de seară, şi orchestra; 
formată din coa. 150 de viori, să execute în curte, diferite bucăţi muzicale 
din care nu lipsea nici muzica populară românească. De acest luciu, 
cred că-şi mai aduc aminte acei oare au locuit în acel timp în apropie� 
rea şcolii. Aceste melodii, frumos executate, erau duse de undele sonore 
în ·amurgul serii, pînă în centrul oraşului. 

Să vedem şi munca sa la catedră. Pană Popescu a predat limba 
română la liceul din Ploieşti, cu ore în completare la şcoala normală. La. 
şcoala normală •a mai predat şi ore de datoriile învăţătorului, prevăzute 
în programa analitică la ultima clasă. 

"Văd pe Pană Popescu intrînd în clasă cu chipul senin. şi blînd. 
lşi începe lecţia într-o atmosferă caldă şi prietenească, atmosferă care-I 
apropie de noi, atmosferă care ne dă putinta să�I urmărim cu rnuJtă 
atenţie şi să-1 înţelegem. Nu pedant ; ci dimpotrivă, lăshid la o parte 
teoriile savante, făcea cu noi multă lectură şi compoziţi't', lucrări .în: care · 
se putea vedea personalitatea fiecărui şcolar, lucrări care· puteatf. pă• 
trunde cît mai mult în sufletele noastre. Ne lăsa să ne man:lfestăttl' îtt' 
toată libertatea, fiind convins că prin constrîngere nu se poate face 
atîta, cît se poate face printr-o eduoaţie bazată pe disciplină, prin liber
tate. Ne cerea la lecţii, nu ceea ce er·a frămîntat de mintea altora şi 
scris în carte ; ci ne cerea munca noastră personală, în care să se vadă 
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c lar contribuţia elevului şi efortul făcut de el. Sfîrşitul orei de curs, nu 
însemna pentru noi acea explozie de bucurie, că am scăpat încă de o 
oră de curs ; ba dimpotrivă, clasa încerca un regret că ora a trecut 
prea repede. Aşa l-am cunoscut pe Pană Popescu ca profesor, risipitor 
de energie pentru ridicarea elevilor, blînd şi iubitor cu toţi, îngăduitor 
cu cei mai puţini înzestraţi " 8• 

- Cu privire la pedepse, ţin să accentuez că era cu desăvîrşire 
împotriva pedepselor corporale. "El nu voia să strice sub nici un cuvînt 
ce •are omul mai scump, "amorul propriu" ,  căci el nu căuta să rănească 
sufletul nimănui spre a�l fa·ce să alunece pe panta descuraj ării ;  şi 
printr-o dibăcie personală, printr-un procedeu minunat scotea de la 
fiecare mărturisirea vinii şi asigurarea că se va îndrepta. Cel ce păcă
tu:se nu mai cădea în vină, nu de frică, ci de ruşine " 9• 

- A fost profesorul care a înţeles să vină în ajutorul elevilor să
raci. "În 1 906 decembrie, directorul Pană Popescu, împreună cu profe
sorul de matematici C. S. Popescu, au înfiinţat Societatea amicală şi  
ajutor reciproc " ,  . . .  pentru ajutorarea elevilor sărmani şi silitor i "  10• 
Pană Popescu tipăreşte lucrarea "Importanţa deprinderii" , iar beneficiul 
ob tinut din vînzarea broşurilor se face venit societăţii, pentru ca în felul 
a,c:esta să .se mărească fondul. 

În timpul cît a fost director al şcolii normale, unde elevii  erau 
aproape toţi din mediul rllf\al, a înţeles greutăţile din acel timp ale 
ţăranului şi prin o bună chibzuială a fondurilor primite de la minister 
pentru întreţinerea bursierilor, a putut să ajute şi elevii solvenţi să-şi 
termine cu bine şcoala. Au fost multi elevi care numai datorită lui Pană 
Popescu .au frecventat cursurile şcolii normale şi s înt astăzi învăţători. 

- ln timpul cît a fost director atît al liceului cît şi al şcolii nor
male, a căutat ca permanent să ridice prestigiul şcolii, "opunîndu-se cu 
demnitate amestecului şefilor locali ai partidelor istorice în treburile ei. 
ln timpul răscoalelor din 1 907, cînd l iceenii, sub influenţa manifestelor 
socialiste îşi arătau făţiş simpatia pentru ţărani, ministerul i -a trimis 
un ordin observator, recomandîndu-i să-i sancţioneze pe cei mai activi 
şi să-i  s u prav egheze cu mai multă strictete pe toţi. La aceasta Pană 
Popescu a răspuns cu o răsunătoare demisie " 1 1 • 

Tot în perioada anului 1 906-1907, cînd a fost director, profesorul 
S toica Teodorescu arată că primarul de atunci Gheorghe Dobrescu tri
mite şcol i i  ad resa nr. 944 1 sept. ,  prin .care ,cema fanf·a'r'a liceului să f:e la 
d ispozi t i a l u i  la manifestaţia de simpatie pentru Carol 1. Directorul 
ş('oli i .  Panct Popescu însă,  scrie pe adresă următoarele cuvinte, scurt şi 
cupri n:t.ător : "Nu poate fi decît la dispoziţia liceului " .  

� Pană Popescu a ţinut să  găsească timp pentru a-i vedea pe  învă
ţători şi la lotul lor de muncă. Cele mai multe vizite le făcea în zilele 
de sărbătoare, fie la cercurile culturale, fie Ia serbările şcolii sau în 

· B Şcoala Prahovd, nr. 8-9, 1 933, p. 24 şi 25. 
n Şcoala Prah ovPi, nr. 8-9, 1 933, p. 28. 
J O Istoricul l  iceului Ploieşti, p. 219. 1 1 rliJlllUfil PrahovPi, nr. 5379, 1 969. 
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cadrul căminelor culturale. Intotdeauna e[la însoţit de elevii din ulti
mele două clase, pentru a-i familiariza cu unele aspecte din viaţa învă
ţătorului. 

- Infiintarea de şcoli normale, imedi•at după primul război mondial, 
nu putea da un rezultat imediat şi atunci ministerul a luat măsuri ca la 
unele şcoli normale, în lunile iulie şi august să se ţină cursuri de vară cu 
învăţătorii şi învăţătoarele din noile provincii care nu cunoşteau limba 
română şi cu suplinitorii din învăţămîntul primar care aveau la bază 
patru clase de liceu şi urmau să depună examen de învăţător ajutor, titlu 
prevăzut în legea învăţămîntului primar şi normal primar din ac� 
vreme. 

Şi la  Ploieşti au funcţionat asemenea cursuri. Pană Popescu a înţe
les că această acţiune urgentă a pregătirii cadrelor pentru ţara întreagă, 
e un act de patriotism şi a depus mult suflet în această problemă. II 
găseai la pregătirea programului, la clasă, la verificarea executării pro
gramului de lucru sau stînd de vorbă cu învăţătorii pe care-i cunoştea 
şi ştia ceva din activitatea fiecăruia.  Cu privire la suplinitori, s-a stră
duit să pregătească cursiştii cît mai bine, pentru a înlocui suplinitorii, 
care aveau sub patru clase de liceu, şcoli profesionale, sau chiar patru 
clase primare. 

lmi aduc aminte cît era de mulţumit cînd între cursiştii prezenţi, 
găsea elemente bine pregătite, care ,aveau cunoştinţe ce depăşeau stu
diile făcute şi se remarcau în mod deosebit, cum au fost : Ecaterina 
Popescu-Ploieşti, Ştef,an Alexiu, Filofteia Frînculescu, Maria Ioniţă, 
Toma Culcea şi alţii. 

ln septembrie 1 923, Ministerul Şcoalelor a dat un ordin circular, 
în ca,re arăta că elevii buni din ultima clasă •a şcolii normale, pot merge 
să suplh1ească la şoolHe prima•re dh1 noile provincii pentru anul şcolar 
1 923-1924, urmînd să se pregătească s:nguri şi să se pre2linte La exame
nul de capacitate J,a şcoliJe de unde au plecat. La examenul de capacitate 
din iunie 1924 însă, comisiile de l1a unele şcoli normale din ţară, au găsit 
că o parte din cei trimişi să suplinească, nu sînt îndeajuns de pregătiţi 
teoretic şi i-au respins. Pe întreaga ţară numărul s�a ridkat, după cum 
imi amintesc, la 99. ln f,aţa acestei situaţii, Ministerul Invăţămîntului de 
atunci, s-a gîndit la Pană Popescu şi dă o decizie, prin care instituie o 
sesiune extraordinară a examenului de capacitate în iulie 1 924, la Plo
ieşti, şi-1 numeşte preşedinte. Pană Popescu a cercetat cu multă răbdare 
activitatea şi cunoştinţele ·acelor candidaţi, la care a constatat că pose
dau cunoştinţe de ordin didactic, tocmai punctul de sprij in în activitatea 
unui învăţător şi că pot funcţiona cu titlul provizoriu, reducînd astfel 
şi de data aceasta numărul suplinitorilor. De atunci ministerul nu a mai 
trimis elevi din ultima clasă a şcolilor normale pentru a suplini, socotind 
această experienţă nereuşită 

- Pană Popescu a avut o activitate remarcabilă şi în timpul pri
mului război mondial, care merită să fie reţinută. In jurul său 5-a 
strîns de bună voie un număr m are de elevi ,ai  l iceului şi mai puţin de 
la  •celelalte şcoli din oraş şi a lucrat •l•a spitalele mmtare la îngr.ijiree 
răni ţilor, aprovizionare, curieri, lucrări de canceJarie etc. La apropierea 
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arm:atelor germane de Ploieşti, spitalele au iost evacuate în Moldova. 
Majoritatea acestor tineri nu au părăsit spitalele, şi împreună cu Pană 
Popescu şi soţia se, au luat drumul pribegiei şi s-au stabilit la  Piatra 
Neamt, unde a continuat munca cu aceeaşi sîrguinţă. A fost o caldă 
atmosferă de dragoste şi legătură sufletească între elev şi profesor, care 
s-a îngrij it părinteşte, fiindu-le a�colo deopotrivă educatw şi părinte. 

- In timpul cînd a fost directorul şcolii normale, a fost solicitat 
de multe ori să ţină cursuri la  Şcoala de misionare din Vălenii de Munte, 
înfiinţată şi pa<tronată de profesorul Nicol,ae Iorga. 

In ziua de 18 mai 1 924 a vorbit despre munca intelectuală. 
- Intr-adevăr, "intensa muncă didactică nu i-a dat răgaz lui Pană 

Popescu să se afirme pe m ăsura posibilităţilor sale, pe linia publicistică 
şi ştiinţifică. A fost totuşi coautorul unor excelente cărţi de citire şi de 
gramatică, mult folosite între cele două războaie mondiale. De aseme
nea, numele lui a apărut adesea în periodicele vremii, sub articole judi
cioase, pline de bun simţ, tr�atînd mai ales probleme ale şcolii şi peda
gogiei"  1 2• In anul 1 923 a fost numit de Ministerul Instrucţiunii în ca
misiunea de cercetare a abecedarelor pentru el. 1 primară. 

A scris o lucrare pedagogică, " 1 4  ani la conducerea şcolii normale " 
şi alte probleme de educaţie, rezultat al unei munci îndelungate, pe viu. 
Pare că văd şi acum cîteva registre, destul de voluminoase, scrise cu 
creion chimic. Nu se ştie însă l'a cine se găsesc. 

- Dacă facem o sinteză a celor arătate cu privire la sistemul de 
educaţie întrebuinţat, nu lipsesc calităţile ce trebuie să întrunească un 
profesor şi director al şcolii noastre de azi. La Pană Popescu găsim com
petenţă profesională, tact pedagogic şi cultură pedagogică. 

Nutrea dragoste faţă de copii şi tineret, dragoste faţă de şcoală şi 
sentimentul dăruirii totale. A făcut din şcoală un cămin de încălzit su
fletele elevilor, printr-o atmosferă caldă şi prietenoasă, "metodă cri
ti cată în acea vreme de partizanii disciplinei de fier" 1 3 •  Rezultatele ar fi 
fost mai pronunţate şi munca mai uşoară, dacă ar fi lucrat în condiţiile 
de azi, cind statul pune la dispoziţia şcolilor localuri corespunzătoare şi 
ateliere, utilaje, mobilier modern, m aterial didactic, laboratoare, can
tine, internate, burse şi manuale Jdidactice g11atuite pentru toţi elevii. 

Activitatea deosebită a profesorului Pană Popescu, depusă pentru 
ridicarea învătămîntului secundar şi primar, poate servi ca model pen
tru generaţia prezentă. 

• � rlamura Prahovei, nr. 5:379/1969. 
n :;Jco<.�la Prulwvei, nr. 3-9/1 9C>3, p. 2!.i. 
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JUDETUL PRAHOVA 
CARACTERIZARE ECONOMICA 

GABRIEL STOIAN 

Condiţii naturale 

Judeţul Prahova - una dintre cele mai puternice zone industriale 
şi economice ale patriei - este situat în sectorul sud-estic al ţării. In
chide între limitele sale unităţi fizica-geografice diferite şi armonios 
îmbinate ce cuprind bazinul superior al Prahovei şi o parte a bazinului 
Ialomiţei. Se mărgineşte l:a sud cu judeţul Ilfov, la vest cu Dîmboviţa, 
la nord cu Braşovul, iar la est cu judeţul Buzău. 

Relieful, dispus în forma unui amfiteatru ( munţi, dealuri şi cîmpie) , 
determină variaţia tuturor celorlalte elemente fizica-geografice ( climă, 
soiuri, vegetaţie etc. ) .  

Munţii din j udeţ aparţin atît Carpaţilor Orientali cît  şi Carpaţilor 
Meridionali, fiind separaţi de rîul Prahova. Munţii Bucegi, Baiului şi 
Ciucaş constituie nu numai noduri orografice, ci şi hidrografice. Din ei 
izvord.sc Prahova,  Doftana şi Teleajenul, săpînd la ieşirea din munţi 
defilee utili:tJabile pentru construcţiile hidroenergetice. 

Dealuri le fac parte din grupa subcarpatică avînd în partea lor de 
sud o cîmpie îngustă, cu mari rezerve de apă. 

Clima judeţului are un cara·cter temperat-continental, spre munte 
asprindu-se destul de mult. Media 'anuală a temperaturii variază de la 
-2°C la munte (vîrful Omul, 2507 m) la  1 0°C în sud. Maxima absolută 
s-a Î llft)9istrat în 1 945,  la Ploieşti, 39,5°C, iar minima absolută de 
-38°C in l �129 la virful Omul. Precipitaţiile, tot din cauza reliefului, sînt 
neuniform repartizate, de la 800 la 1 200 mm/an în zona de munte, la 
450-550 mm/an în zona de cimpie. 

Principala apă curgătoare a judeţului este Prahova, care pe par
cursul celor 1 69 km are următorii afluenţi : Doftana, Teleajenul şi Cri 
covul Sărat. Aceste ape, în cursul lor inferior, sînt folosite pentru irigaţii .  

Judeţul Prahova are un  subsol bogat în  zăcăminte şi substanţe mine
rale ; dispune de o bază energetică puternică. Din subsolul judeţului se 
extrau petrol (Boldeşti , Tintea, Băicoi, Cîmpina etc. ) ,  lignit (Filipeştii de 
Pi:idure ş i  Ce!Jlura),  sare ( Slănic) , roci utile ca marne, calcare, gipsuri, 
nisipuri etc. 
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In timp ce cîmpia şi dealurile sînt aproape complet despădurite, In 
zona ele munte pădurea îşi împarte cu păşunea alpină teritoriul .  Pe munţi, 
pădurea se schimbă succesiv din punct de vedere al esenţelor : foioasc, 
mixte, conifere, apoi păşunea, care are o mare importanţă economică 
prin păşunatul de vară al numeroaselor ovine. 

lntinsele suprafeţe acoperite de pădure constiluie nu numai o sursd. 
i mportantă de materii prime, ci şi un minunat loc pentru vînat. În vede
rea ocrotirii unor specii de animale, pe cale de dispariţie, s-au luat m ă
suri pentru protejarea lor. Pentru 'a pune sub ocrotire una din cele mai 
frumoase regiuni de ·munte din ţara noastră, în masivul Bucegi a fost 
declarată rezervaţie naturală o suprafaţă de aproximativ 4500 ha ( din 
care peste 2000 ha în judeţul Prahova). Rezerv.aţia Bucegi, una din 
cele mai mari din România, are oa scop protej area bogatei flore şi faune 
alpine. 

Caracterizare economică 
Judeţul Prahova cuprinde o suprafaţă de 4668 km2 (2 % din teri

toriul ţării) şi are o populaţie de 707 428 locuitori ( 3 %  din populaţia 
ţări i } .  

În trecut, pe  teritoriul actualului judeţ Prahova, existau importante 
drumuri comerdale pe care circulau călători şi se transportau mărfuri 
dinspre Transi lvania spre porturile dunărene şi invers. 

De asemenea, importantele bogăţii ale subsolului ( petrol, gaze de 
sondă, sare,  cărbuni }  sau ale solului (pădurile) , ca şi condiţiile naturale 
favorabile pomiculturii, viticulturii ,  culturii cerealelor şi creşterii ani
malelor, .au avut un rol important în dezvoltarea economică a judeţului. 

Judeţul Prahova, comparativ cu alte judeţe ale ţării, era cunoscut 
şi  în trecut ca o zonă cu o industrie dezvoltată. Astăzi deţine o pondere 
însemnată în ansamblul economiei ţării, 6,7 % din producţia globală in
dustrială şi 2, 1 %  din producţia totală agricolă. 

Industria 
ln an i i  construirii socialismului , ai politicii de industrializare socia

listă a ţări i ,  alături de extracţia ţiţeiului - ramură cu vechi tradi ţii în 
aceste locuri - au cunoscut o puternică dezvoltare : prelucrarea ţiţeiu
lui ,  chimia ,  construqii le de maşini ,  industria uşoară şi cea ener�etică, 
creindu-se, totodata, ramuri industriale noi ca petrochimia şi constructia 
de utilaj petrolifer. 

Pentru valorifLcarea complexct a resurselor naturale au fo6t alooate, 
în anul 1 968, investiţii de 4 ori mai mari decit în 1 950 şi ·CU 71 % f.aţă de 
anul 1 965. Peisaju l  industrial  prahovean .a fost îmbogăţit, în anii 1960-
1 968 , prin construirea şi punerea în funcţiune a 31  de întreprinderi şi 
secţii noi. La sfîrşitul anului 1 967, din totalul de 85 întreprinderi indus
triale d in  judeţ, 67 erau republicane, 6 locale şi 12 cooperatiste, cu
prinzind 1 1 -l 000 salariaţi ,  dintre care 1 03 000 muncitori. In perspectivă, 
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industria judeţului se va dezvolta şi întări şi mai  mult. Fondurile de 
investiţii, în valoare de peste 2,5 miliarde lei, alocate în  1 969, vor fi uti
lizate pentru construcţii de noi obiective industriale, printre care insta
laţia de .anhidridă Ualică de ·l·a Combinatul petrochimic, instal•aţia de 
xileni de la Rafinăria Brazi, o linie de geam laminat la Fabrica Boldeşti
Scăieni, dezvolt·area Uzinei de utilaj chimic Ploieşti şi altele. 

Petrolul, principala resursă naturală a judeţului, se găseşte în toată 
zona subcarpatică. Extrac ţia lui , începută cu peste 100 de ani în urmă, se 
face, în prezent, în mai multe centre, printre care amintim : Boldeşti, 
Băicoi, Cîmpina, Urla ţi etc. Această industrie, căreia "specialiştii "  stră
ini îi preziseră de mult o epuizare totală, a cunoscut în anii puterii popu
lare o •a doua tinereţe.Cu aj utorul unor importante fonduri de investi ţii ,  
eforturile petroliştilor au fost canalizate spre descoperirea unor noi 
zăcăminte de ţîţei ş i  gaze şi exploatarea lor raţională. Printr-o rodnică 
activitate de investigare geologică a stratelor, lupta cu adîncurile se 
desfăşoară acum la peste 6 000 m în scoarţa pămîntului. 

Strîns legată de industria extractivă petrolieră este dezvoltarea 
prelucrării ţiţeiului, sector în oare s�au construit numeroase instalaţii  
noi,  dotate cu tehnica cea mai înaltă, alături de cele mai vechi, reuti
l ate şi modernizate. Ca unităţi ·ale industriei de prelucrare a ţiţeiului, 
menţionăm rafinăriile : Ploieşti, Brazi, Cîmpina şi Teleajen. 

Construirea unor instalaţii moderne, perfecţionarea procesel or teh
nologice au permis o valorificare superioară a ţiţeiului. 

Gazele de sondă apar în mod obişnuit în procesul de exploatare a 
ţiţeiului ; după dezbenzinare se folosesc, în parte, pentru extracţia ţiţe
iului, iar restul drept combustibil. 

O altă resursă energetică a subsolului judeţului Prahova este căr
bunele ( lignit) ce se exploatează Ia Filipeştii de Pădure şi Ceptura. In 
anul 1 967 producţia de cărbune a fost de 895 000 tone. 

Producţia de energie electrică este obţinută de la termocentralele 
de la Cîmpina şi Floreşti, de l a  centralele electrice de termoficare Brazi 
şi Teleajen. La sfîrşitul anului 1 967 puterea instalată era de 298,6 mii kw, 
iar producţia de energie electrică de 2 092 mii. kwh. 

O ramură cu deosebite perspective de dezvoltare o constituie indus
tria chimică, a cărei producţie globală a crescut de 22 de ori în  1968, 
comparativ cu anul 1 950, ca rezultat al dezvoltării şi modernizării uni
U(ţilor vechi şi construirii de noi unităţi dotate cu util aje de înaltă 
tehnici tate. 

In judeţ, pe lîngă rezervele de petrol şi gaze de sondă, se găseşte 
şi sare, ce se exploatează la Slănic. 

O dezvoltare deosebită a cunoscut şi cea mai t înără ramură a 
industriei chimice, petrochimia, care prelucrează produsele obţinute în 
rafinării. La Brazi, la Combinatul petrochimic, ţiţeiul se transformă în 
propilenă, etilenă şi polietilenă. 

Uzina DERO din Ploieşti produce detergenţi, acizi naftenici, dezo
dorizanţi, alcooli, acetonă, coloranţi etc. La Floreşti se află Fabrica de 
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n nvclopc , .Victori a " ,  iar la Cîmp i n a  ş i Valea Ci:ilugiireascil, pc baza pi r i 
telor, se  produce acid sulfuric. Tot la V·alea Călugăreascii se  produc 
îngrăşăminte chimice. 

Un loc important şi  o pondere însemnată în economia judeţului îl 
are industria constructoare de u tilaj petrolier, a cărei dezvoltare este 
strîn� legată de industria extractivă de ţiţei şi gaze. 

lncii de la începutul primului plan cincinal , vechile atel iere ale fostc•i 
societăţi , .Concordia"  au fost reutilate, dezv oltate şi transformate an el (' 
an, ajungîndu-se l a  ceea ce este azi Uzina " 1  Ma i "  Ploieşti - care pro
duce întreaga gami:i de utilaj petrolier : instalaţii de foraj pentru adîncimi 
cuprinse între 1 200-7000 m, utilaje şi agregate de foraj cu performanţe 
la nivelul celor mai moderne instalaţii de acest fel din lume. Pentru a 
satisface cerinţele de utilaj petrolifer şi chimic au fost extinse şi reutilate 
ateliere şi fabrici mici ,  ca : Macazul, ISAR, A telierele centrale Cîmpina, 
creindu-se, în locul lor, unităţi moderne ca : Uzina mecanică Cîmpina, 
Uzina de utilaj chimic ( UZUC) şi Uzina , .24 Ianuarie" Ploieşti .  

Jn judeţul Prahova îşi desfăşoară activitatea şi alte uzine construc
toare de maşini, de profile diferite, în care, un loc de frunte ocupă Uzina 
de mecanică fină din Sinaia, care realizează întreaga aparatură de injec
ţie pentru toate tipurile de motoare Diesel, fabricate în ţară. 

O altă ramură industdală, ce dispune de o bază de materie primă im
portantă este aceea a prelucrării lemnului. Pădurile ocupă 1 3 %  din su
prafaţa judeţului (64 100 ha în 1 967) .  Cele mai importante zone forestiere 
corespund bazinelor de recepţie a le rîurilor din judeţ, respectiv : Teleaje
nul, Prahova şi Doftana. Pădurile sînt alcătuite din esenţe de fag şi  de 
conifere. Lemnul exploatat în aceste bazine este prelucrat la fabricile de 
cherestea din Măneciu, Cîmpina, Sinaia, Azuga, Comarnic şi Buşteni, iar, 
apoi în fabricile de mobilă simplă şi curbată de la Ploieşti, Cîmpina, Văle
nii de Munte şi Izvoarele. In judeţul Prahova, la Buşteni, se află şi cea 
mai veche fabrică de h îrtie din ţară. 

Industrfa materialelor de construcţii, care dispune de o puternică 
bază de materii prime, s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani. Ciment se 
fabrică la Comarnic, var la Gura Beliei, Cîmpina şi Comarnic, ipsos l a  
Comarnic ş i  Slănic, cărămidă ş i  ţiglă l a  Bucov, Cîmpina ş i  Ploieşti, mate
ri1ale refractare şi şamotă la  Comarnic, Azuga, Ploieşti şi Pleaşa, mate
riale izolante la Berceni ,  iar ceramică la Ploieşti. 

Importantă este şi producţia de geamuri de la Boldeşti-Scăeni şi cea 
de sticlă de la Azuga. 

Al8turi de industria grea, au cunoscut o clezvol to re corcspunziitoare 
industri a uşoară, a l imentară, industria locală şi coopera ţ ia meştcşugi=i
rească. 

Se remarcă astfel industria textilă de prelucrare a lînei, reprezentată 
prin fabricile de la Ploieşti şi Azuga, de prelucrat bumbacul de la Plo
ieşti, de tricotaje de la Cîmpina, de confecţii de la Ploieşti, ţesătoria de 
in şi cînepă de la Ploieşti şi de tapiţerie de la Mizil. 

Industria alimentară s-a dezvoltat pe baza bogăţiei de materii prime 
obţinute d i n  agri cul tură. Astfel, în judeţ sînt : o fabrică de conserve la  
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Vălenii de Munte, de mezeluri la Sinaia şi Ploieşti, de bere la Azuga, 
centre de vinificatie la Valea Călugărească, Tohani şi Ploieşti ; de ase· 
menea şi o fabrică de ulei la  Ploieşti. 

Activitatea cooperaţiei meşteşugăreşti a fost orientată îndeosebi spre 
extinderea prestărilor de servicii pentru populaţie, executarea de pro
duse specifice locale, articole de artă populară şi artizanat etc. Cele 1 4  
cooperative c u  47 1 unităţi şi-au dubLat î n  ultimii ani producţia ş i  au 
livrat în 1968, la export, de exemplu, produse în valoare de peste 1 3  
mii .  lei. 

Agricultura 

Judeţul Prahova - cu un subsol atît de boga't în ţiţei, sare, cărbuni 
şi alte minerale utile - cu un relief atît de variat oferă condiţii optime 
dezvoltării agriculturii ,  ce realizează 2, 1 % din producţia totală a agricul
turii ţări i. 

După modul de folosinţă al teritoriului, suprafaţa judeţului se com
pune din 148 000 ha teren arabil , 59 700 ha păşuni, 28 000 ha fînaţe, 19 100 
ha livezi şi pepiniere pomicole, 1 2  400 ha vii şi pepiniere viticole, 1 44 900 
ha fond forestier şi 54 400 ha alte suprafeţe. Rezultă că cele mai întinse 
suprafeţe sînt ocupate de terenurile agricole. 

Pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea 1 1 5 cooperative de 
producţie, 1 0  întreprinderi agricole de stat, un institut de cercetări vini
viticol şi 4 întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii .  

In scopul creşterii şi folosirii complete a suprafetei arabile au fost 
executate lucrări de desţelenire 'a păşunilor slab productive din zona de 
şes, au fost defrişate viile hibride şi livezile bătrîne, perdelele şi pădu
rile sub 1 0  ha ( care nu aveau rol de protecţie) , au fost desfiinţate dru
murile inutile şi folosite mai chibzuit suprafeţele din incintele centrelor 
gospodăreşti şi ale vetrelor de sat, redîndu-se în circuitul agricol peste 
2 000 ha. Au fost amenajate �antierozional peste 13 500 ha, din care 300 ha 
arabil, 3 800 ha pentru plantaţii cu vii ,  2 500 ha pentru plantaţii de pomi 
şi 6 900 ha păşuni. O atenţie deosebită s-a acordat lucrări lor de irigaţii 
folosind bo9ata reţea hidrografică - astfel că la sfîrşitul anului 1 968 erau 
amenajate 9 2JOO ha, utilizînd în aoest scop bogata bază tehnica-materială. 

Inzestrarea tehnică .a agriculturii a crescut an cu an. La sfîrşitul 
anului 1 968, unităţile agricole din judeţ dispuneau de 1 608 tractoarP, 
989 semănători, 899 combine, precum şi alte maşini agricole. De la 295 
ha de teren, cît revenea în 1 960 pe un tractor, s-a ajuns, în 1 968 , la 
numai 88 ha. 

Alături de mecanizare, chimizarea agriculturii are un rol deosebi t  
în intensificarea producţiei agricole. In 1 968 au fost folosite 32 000 tone 
de îngrăşăminte şi importante cantităţi de produse fitofarmaceutice pen
tru prevenima şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor. 

Cultura cerealelor - principala ramură a agriculturii - este repre
zentată prin cultura grîului şi a porumbului, deşi specifice acestei zone 
sînt culturile pomiviticole, adăugîndu-se apoi culturile de orz, ovăz şi 
secară. 
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Supwfete întinse s înt  folosite şi pcnlru plantele de nu tre t ( l u ccrnil, 
trifoi, borceag ş .a . ) ,  în special în zona de cîmpie. 

Zona dealurilor subcarptice favorizează practicarea pe scară largă 
a pomiculturii şi viticulturii ( 3 1  500 ha) . Cele mai mari livezi sînt în 
bazinele Teleajenului şi Pmhovei; predomină prunii, dar sînt plantate 
suprafeţe întinse cu meri, peri, caişi etc. 

Suprafaţa viilor era în 1 967 de 1 2  400 ha, cea mai importantă 
podgorie fiind Dealul Mare - lstriţa , putînd remarca locali tăţile Valea 
Căluqărească, Chiţorani,  Boldeşti ,  Urlct t i ,  Tohani ş.a. 

Din suprafaţa cultivată cu legume, 97 % este irigată. In aceste con
diţii au fost realizate peste 35 000 kg legume la hectar, ca de exemplu, 
în CAP-urile Bucov, Gherghiţa, Filipeştii de Tîrg etc., fapt ce a permis 
valorificarea acestora nu numai pe piaţa internă, ci şi  pe cea externă. 
Au fost construite şi unităţi mari de producere a legumelor în tot timpul 
anului, ca serele de la Tătărani, oare ocupă 52 ha. 

Alături de producţia vegetală, şi sectorul de creştere a animalelor 
şi-a mărit ponderea în realizarea veniturilor unităţilor agricole coopera
liste şi de stat. Efectivele de animale au ajuns în 1 968 la cea. 90 000 
bovine, 65 000 porcine, peste 235 000 ovine şi 1 ,5 mii. păsări. 

In anii construcţiei socialiste, Judeţul Pr.ahova a obţinut succese 
importante în mărirea producţiei, în sporirea şeptelului de animale. 
Astfel, prin ameliorarea raselor, asigurarea unei furaj ări raţionale şi a 
celorlalte condiţii de mediu necesare, au făcut ca producţia de lapte 
să crească în lAS-uri, de exemplu, la peste 3 000 l pe cap de vacă fura
j ată ; greutatea medie a tineretului bovin livrat pentru tăiere a ajuns 
la 260 kg, iar greutatea porcilor graşi la 1 1 0 kg. 

Căi de comunicaţie 

Judeţul Prahova are o reţea de căi de comunicaţie dezvoltată, com
plexă şi foarte solicitată. Căile ferate au rolul principal. Lungimea lor 
însumează 330 km. Prin judeţ trece linia ferată cu cel mai intens trafic 
din ţară (Bucureşti - Ploieşti - Braşov) ,  în prezent electrificată. 

Reţeaua rutieră, şi ea bine dezvoltată, are o lungime de cea 2 000 
km, din care peste 350 km sînt drumuri modernizate. Traseul şoselelor 
urmează în mare măsură pe cel al căilor ferate. 

* 

Judeţul Prahova trimite altor judeţe din ţară produse petroliere, 
utilaj petrolier, energie electrică, diferite produse industriale, struguri, 
fructe, vin, lemn etc. şi primeşte produse ale industriei metalurgice fe
roase şi neferoase, maşini şi utilaje agricole, produse agro-alimen
tare etc. 

Cele mai strînse legături le are cu capitala, cu judeţele limitrofe, 
precum şi  cu j u c le (e le  G a l a t i . Hu nedoara. Ti m i ş  şi Constanţa.  
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BREAZA lN ARTA PLASTICA 

DAN GRIGORESCU 

De un timp încoace în foarte multe centre urbane şi săteşti au loc 
manifestări menite să demonstreze efervescenta vieţii spirituale a aces
tor vremi. Se poate vorbi despre o tendinţă tot mai evidentă de despro
vindalizarea culturii din multe centre de tradiţie mai veche şi mai re
centă ; nu se poate contesta că termenul provincie şi-a pierdut de mult 
sensul peiorativ şi că, în anii socialismului, cultura românească este o 
rezultantă a contribuţiei tuturor frămîntărilor de valori spirituale din 
ţară. In acest peisaj de cultură se integrează, fără îndoială, manifestarea 
de astăzi, pentru pregătirea căreia li se cuvine toată lauda entuziaştilor 
ei org,anizatori. 1 ) 

Modul în care priveliştile brezene s-au transformat în imag ine plas
tică nu a fost, după părerea mea, cercetat într-o măsură suficientă. Cea 
dint î i  dovadă pe care o cunosc, demonstrînd interesul pictorilor pentru 
peisajul Brezei, este o scrisoare ,a lui Iorgulescu Yor care, l a  1 5  septem
brie 1 922, îi scria lui Carnii Ressu, pe atunci preşedinte al sindicatelor 
artelor plastice : "Nu ar fi de loc nepotrivită înfiinţarea unor colonii de 
pictori, după modelul francezilor ( la Barbizon) şi al germanilor ( la Wes
terhi inde) . Avem c îteva localităţi foarte pitoreşti în care există, cred , 
asemenea condiţii ; aş spune că la Sighişoara, la Suceava, la Răşinari, 
la Breaza l în�Jă Cimpina, la Văleni şi c înd s-ar face drumuri bune - şi 
l·a Horezu, s-ar putea, cu cheltuieli mici pe care, în parte, le-ar sus �inc 
sinclicatul nostru, să se organizeze asemenea colonii" .  

Din mărtu riile maestrului Marius Bunescu, vicepreşedinte în acea 
vreme al sindicatului artelor plastice, rezultă că Ressu a susţinut pro
punerea lui lorgulescu-Yor. Se pare că, în toamna aceluiaşi an, a dis
cutat cu secretarul qener·al al Ministerului Instrucţiunii ,  Alexandru Bă
dăulă, argumentindu-i pentru f iecare în parte din localităţile menţionate 
de 1 orgulescu-Yor ( căroftl le adăugase citeva sate de pe ţărmul Mării 
Negre ) .  Maeslrul Bunescu işi am inteşte, de pilda , ca Ressu demonstra 
ca, în afara centrelor urbane ( ca, de pildă, Suceava şi Sighişoara) sînt 
altele pentru care coloniile artistice vor funcţiona ca un agent menit 
sa sporească prestigiul cultural mai vechi : Răşinarii, satul natal al lui 
Goga, poet al cărui renume crescuse imens după unirea Transilvaniei ; 

1 )  Şedinta de comunicări privitoare la istoria oraşului Breaza, ornanizată acolo, 
in august 1 969, de Muzeul de Istorie al Jud. Prahova şi Societatea de �;minte bturice, 
Filiala Ploieşti. 
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Vălenii, legat de numele lui Iorga ; Breaza, care incepuse să fie cu
noscută prin activitatea generosului Ion Manolescu. Dar greutăţile finan
ciare ale perioadei post-belice nu au îngăduit punerea în practică a 
proiectului care a fost în t î i  amînat şi apoi, uitat. 

Dacă nu s-a realizat o activitate dirij ată a artiştilor in Breaza, pic
torii au fost adesea aif.raşi de fnunuseţile peisajului acesteia .  E, fără 
îndoială, aproape imposibil să se alcătuiască o listă completă a peisa
jelor care înfăţişează co,lţuri de natură din Breaza. E limpede, însă, că 
interesul picturilor pentru această statiune s-a manifestat mai ales în 
ultimii 1 5  ani .  Se cuvine, însă, să observăm că edilii oraşu lui ar putea 
urma exemplul unor alte localităţi din ţară care au invitat pictori de 
seamă, comandîndu-le lucrări ; aceasta a contribuit hotărîtor ca loca
l ităţi poate mai puţin pitoreşti (Jigodin, Stana, Căciulaţi) să fie astăzi 
cunoscute în întreaga Românie (unele, şi peste hotare) prin operel e 
unor foarte mari artişti. 

Am examinat oatalogul complet al operei lui Nicolae Grigorescu, 
maestrul de la Cîmpina, catalog alcătuit minuţios, de-a lungul mai mul
tor ani, de Remus Niculescu. Surprinzător, artistul care nu a pregetat 
adesea să meargă pe jos la Posada.  vare că nu s-a oprit în drum să pic
teze din Breaza. Rămîne numai ele văzut dacă unel e dintre numeroasele 
peisaje neiclentificate d in  perioada 1 899-1907, înfăţişează privelişti 
ele aici .  Operaţia ele identificare e, însă, anevoioasă, uneori de-a dreptul 
imposibilă, transformările peisaj ului fiind, în acest răstimp ele 70 de ani ,  
radicale. 

Se pare de asemenea, că marele pictor Gheorghe Petra�cu a picta t 
prin anii 1 925-1 930, î n  două sau trei v·acanţe, pe aceste locuri. Nu în
cape dis cu ţie că lucrările au intrat în colecţii particulare, fiindcă ele nu 
figu rează în l i stele ele inventar ale muzee!or româneşti ; şi, precum se 
ştie, artistul a v e a  obiceiul să noteze pe şasiu, de cele mai multe ori , 
titlul �i d<l la lucri:îrii .  

ln  HJ53- I %4 se pol semnala cele dintîi lucrări importante : cît<'Vd 
pcisaje ale maestrului Ciucurencu. Unele dintre acestea au devenit 
celebre ; cîteva se află în colecţia Muzeului de artă •al Republicii ,  din 
Bucureşti. Inclin să le consider printre cele mai reprezentative lucrări ale 
artistului, evocînd în armonii de albastru, verde şi galben, lumina foarte 
calmă a acestor meleaguri. Unul dintre ele înfăţişează cu adevărat o 
mare ele  frunzi�;;uri din care se înal ţd. c îte v a  acoperi şuri de un ro�u jovial .  
Omagiu a l  unuia dintre cei mai de seamă pictori romctni, un alt peisa j  
înfăţişează dealurile de lingă Prahova, scaldale de o lumină clara care 
se aşază pe culmile domoale, pe frunzele vibrînd în vînt. Pictorul îmi 
mărturisea odată că, în afara priveliştilor din meleagurile natale ale 
Deltei, nu s-a simţit ataşat atît de sincer de nici un alt peisaj ca de cel 
din Breaza "Nu are - spunea Ciucurencu - nici asprimea agresivă a 
munţilor, nici lenea dealurilor rotunde din alte părţi ale ţării " .  

In sfîrşit, se cuvine să amintim opera unui fiu al acestor locuri, 
Vasile Celmare, socoti t  în unanimitate de critica de specialitate unul 
dintre cei mai reprezentativi pictori şi graficeni ai generaţiei tinere. Cel· 
mare inţelege aceste privelişti, fireşte, mai deplin decit alţi artişti, poate 
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la fel de valoroşi, precum Viorel Mărginean, care au realizat de ase
menea lucruri interesante, peisaje şi portrete brezene. De aceea, pictu
rile lui se desfăşoară mai amplu, fără ispita exotlsmului, cordiale şi 
calme. 

Nu-mi îngădui sti discut in amănunt arta �esăturii şi a cusdturii 
care a făcut celebritatea Brezei. Las o asemenea analiză pe seama confra
ţilor mei, etnogr·afi i. Dar oricine are o cultură, chiar şi aproximativă, de 
specialitate, nu poate sd nu observe cum, în ultim ii ani, produsele de 
serie contrazic acele opere de mare rafinament la care se referea, prin
tre alţii, Ion Simionescu. Răspunderea pentru păs trarea tradiţiei artistice 
împotriva vulgarizări i comerciale a creaţiei populare revine, în primul 
rînd, conducerii cooperativei locale. Dar, după părerea mea, o analiză te
meinică, efectuată de specialişti poate contribui eficient la întoarcerea 
spre acea expresie artistică, plină de autenticitate, care a conferit re
nume Brezei. 
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CINE AU FOST LĂUTAlUI DIN PLOII!Ştt 

C. N. DEBIE 

Rolul pe care lăutarii îl au, azi ca ş1 m trecut, în viaţa poporului 
român, este un factor în evoluţia lui socială şi în dezvoltarea artei sale 
tradiţionale. Lăutarii, prin contribuţia lor de-a lungul mai multor secole 
în viaţa poporului român, au influenţat şi susţinut creaţia de muzică 
populară şi de muzică cultă ( 1 7 ; 115 ) .  Prin prezenţa lor activă la 
manifestările clasei ţărăneşti, ale tîrgoveţilor şi orăşenilor, ei au influ
enţat şi obiceiurile, şi în general viaţa poporului, fiind astfel un factor 
social, şi nu unul dintre cele minore. 

Tehnica instrumentală şi repertoriul din trecut al lăutarilor, nu 
sînt încă bine cunoscute, şi au devenit ,azi "obiect de cercetare şi de 
cunoaştere de o primordială necesitate " (9 ; 1 80). 

In oraşul Ploieşti au fost lăutari "încă din vechime" şi istoria posedă 
dovezi de existenţa lor, încă acum 250 ani. Lăutarii din Ploieşti au fost 
şi mulţi, şi buni, ceea ce se ştie din tradiţia orală, cît şi din numeroase 
mărturii scrise ( 5 1  ; nr. 23) . 

Incă de la începutul secolului trecut, în mahalalele Sfinţii Voievozi 
şi Buna-Vestire, lăutar ii - în exclusivitate ţigani, în deosebi robi mănă
stireşti -, trăiau în grup compact cu puternice legături interfamiliare. 
Cultivau o tradiţie artistică, ce-şi avea originile în muzica populară ro
mânească şi căreia îi  constituiseră un stil propriu (9 ; 1 58) ; această tra
diţie, peste un fond de muzică antică cu forme orientale, în deosebi bal
canice, primise o importantă influenţă apuseană, venind din Ardeal. 

Lăutarii din Ploieşti, în secolul trecut, deveniseră pentru oraşul lor 
un constituent social indispensabil v ieţii normale ; ei erau cunoscuţi şi 
folosiţi şi la Bucureşti, Focşani, Rîmnic, Călăraşi, Piteşti, şi chiar în 
Oltenia. Pretutindeni, acolo, îşi aveau muşterii şi rude. După războiul 
de independenţă, la chemările "înaltelor obrazuri " de la curtea ţarului, 
şi ale altor personalităţi din ţările nordice, lăutarii din Ploieşti făceau 
turnee la Petersburg, Kiev, Moscova, Odesa, lalta, Bacu, Helsingfors , 
Stokholm. 

De asemenea au fost prezenţi şi evidenţiaţi de presă, în Franţa şi 
Germania ,  la expoziţii internaţionale şi stagiuni muzicale." 
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ln activitatea instituţiilor de cercetare a fol clorului din ţăra noastră 
există preocupări insistente şi sistematice în studiile muzicologice ale 
creaţiei şi producţiei lăutarilor în genere, şi a celor din Ploieşti în par
ticular. Aceştia din urmă sînt însă puţin cunoscuţi ca factor social pro
priu-zis. Cine sînt şi de unde vin, cum şi unde au trăit, căror fapte se 
datoreşte existenţa persistentă a unui grup mare şi  compact de lăutari 
buni, constituie obiectul prezentului studiu. 

1 .  Lăutarii din Ploieşti în secolul al XVIII-lea 

Istoria ne S!JUne că în ţările româneşti existau lăutari încă de-acum 
4-5 secole. Despre modul cum erau organizaţi şi cum îşi făceau "meş
teşugul lor ",  se vorbeşte de-abia mai tîrziu, la începutul secolului al 
XVIII-lea. Există "Cartea lui Constantin lăutarul ca să fie vătaf de lău
tar" , dată de ocîrmuirea Olteniei la  Craiova în anul 1 723 1 ,  care arată 
că la această dată exista dej a o breaslă a lăutarilor în acel oraş. Treptat, 
s-au înfiinţat astfel de bresle şi în alte oraşe din Ţara Românească şi 
din Moldova : la Focşani în 1 775, la Rîmnicul-Vîlcea în 1 782, la laşi 
în 1 785. De la Huşi din anul 1 795, avem şi un catastih, care cuprinde 
regulile ele întrajutorare a breslaşilor, precum şi normele ele strîngere a 
fondului pentru "cutia milei"  iznafului. 

Despre existenţa în acest secol al XVIII-lea a unor lăutari în Plo
ieşti nu avem decît puţine ştiri documentare. Ştim că în c îteva oraşe ale 
Ţării Româneşti existau vătăşii de lăutari încă din anul 1 722 (Craiova, 
Focşani ,  Buzău, Ploieşti, Tîrgovişte, Cîmpulung, Piteşti şi Slatina) (24 ; 
1 40) .  Lău tarii erau în marea lor majoritate ţigani robi. 

Dar de-abia sfîrşitul acestui secol oferă o dovadă !Jeremptorie de 
existenţa lăutarilor în Ploieşti, prin "hrisovul dat de Mihail Su ţu Voie
vad, Dumnealui vornicul Muruz pentru moşia Ploieşti " în 2 Martie 
1 792, document prin care printre altele se întăresc "toate domneştile 
cărţi " ,  una din 1 6  septembrie 1 784, alta din 24 iulie 1 785 "pentru toatil 
vătăşia de ţigani domneşti, sălaşe 1 9, ce se află la Ploieşti" .  Odatil cu 
aceasta Domnul îi dăruieşte 19 ţigani, printre care erau : Tudoran vătafu, 
Nicola potcovaru, Du\ă lăutarul. . . ,  Ion lăutarul, .. . Vladul ntutarul . . .  şi 
Radu toboşaru (66, filele 4 1 8, 4 1 9) şi ( 37 ; 847) .  

În acest secol lăutarii ţigani, deşi  robi şi  dependenţi de stăpînii lor 
prin legiuiri stricte şi severe, nu locuiau întotdeauna, în satul, la cana
eul sau la mănăstirea de care erau legaţi. Pentru ca să-şi poată exercita 
meseria lor ambulanta, ţiganii - lăutari, de altfel ca şi alţi ţigani -
meseriaşi, erau l <i s a ţi sci se deplaseze la  bî lciuri, hramuri ,  nun ţi şi hore, 
şi deaceia îşi aveau locuinţele lor  aproape de aglomerarile numeroase 
şi avute. lşi făceau bordeiele sau casele în margine de tîrguri , pe lîn gă 
menzilhanele şi hanuri mar i .  Relaţiile ţiganilor lăutari cu stăpînii lor 
se manifestau periodic, la sărbători şi la datele la care trebuiau sa plă
tească birul. Birul varia cu locul şi cu stăpînul, şi se plătia după speci-

1 In timpul stăpînirii austriace u Olten iei  ( 17 18- 1 739). Mtmuscrisul se află la 
Sibiu, ld utU�l·ul Urukenlhal (20 ; 1 1 2). 
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ficul muncii. sau la termene, de ex : "doi sfan ti de nuntă" sau "un taler 
pe lună, de fieşte ţigan" .  De la robii domneşti ("gospod" )  adunarea biru 
lui se făcea de către vătăşeii ocîrmuirii, iar de la robii boiereşti sau mă
năstireşti, de către vătaful de curte. 

Asupra locului unde, în secolul al XVIII-lea, îşi aveau sălaşurile 
ţiganii din Ploieşti, fie că erau robi domneşti, mănăstireşti sau boiereşti 
nu se cunoaşte pînă azi nici o scriere. Dar luînd în seamă afirmaţiile 
bătrînilor, ar fi suficiente temeiuri pentru a emite ipoteza, după care 
aceşti ţigani, şi deci şi lăutarii, locuiau din moşi-strămoşi în partea de 
sud a actualului oraş, spre marginea tîrgului, la hotarul moşiei Ploieş
tLlor ('cedată ilui Lanache Moruzi ) ,  �cu moşia Bă,rcăll1eşti. Locul ar fi  cuprins 
între gara de sud şi strada "Anul 1 848 " ,  loc învecinat cu fostul sat Rudu, 
care se ştie că era sat de ţigani. In �acest loc ţiganii erau aşezaţi  în apro
piere de tîrgul oraşului, �acolo unde îşi desfăşurau "meşteşugul" , şi aci 
îi va găsi numărătoarea populaţiei din anul 1 81 0, ca un grup compact 
de ţigani. 

2. Lăutarli din Ploieşti în secolul al XIX-lea 

2. 1 .  Muzica lăutărească ca singur fel de muzică lumească la Ploieşti 

In perioada războaielor 1 792-1 8 1 2, în care Ţara Românească a avut 
de suportat ocupaţii militare îndelungate, oraşul Ploieşti a regresat ; 
populaţia a scăzut treptat, în aşa măsură încît în anul 1 810, l'a numără
toarea populatiei făcută de protoerie, în lipsa altor organe administra
tive constituite, oraşul nu mai avea decît 536 case, locuite de 20 1 6  oră
şeni. In această primă statistică cunoscută (29 ; 88) se arată că în două 
din cele nouă mahalale existente, şi anume în maha�aua Popii Dimii 
( Sfinţii  Voievozi ) şi în mahalaua Popii Radului (Buna-Vestire) , alături 
de rumâni, locuiau şi ţ igani. Aceste două mahalale sînt aşezate în partea 
sudică a oraşului, acolo unde pînă şi azi există o populaţie densă de 
ţigani, şi de unde provin cei mai mulţi şi cei mai buni lăutari din Plo
ieşti ( 1 6 ; 86) . 

Repopularea oraşului s-a făcut repede, după plecarea oştilor ţariste 
(vara anului 18 12 ) ,  şi după ce ispravnicii numiţi de noul Domn, Ion Ca
ragea Voievod, au dat de ştire în tot judeţul Prahova ca locuitorii să 
vină Ia casele lor şi să-şi desfacă nestînjeniţi bucatele ( 1 6 ; 87) .  Printre 
măsurile de reorganiz,are a vieţii oraşului a fost şi aceea de restabilire a 
vătăşiei ţiganilor, funcţie rămasă în  suferinţă prin moartea lui lanache 
Moruzi. In decembrie 1 8 1 3, Ion Caragea Voievod dă Luminăţiei Sale 
Costache Caragea, ginerele răposatului Moruzi, un hrisov ... "ca să aibă 
voinicie a face pe această moşie (Ploieşti) a Luminăţiei Sale, tîrg " ... şi 
. .  să stăpînească şi toaH! vătăşia ţiganilor Domneşti, ce se află în Ploieşti 
sud Prahova, să aibd. a- i  ţinea şi a-i stăpîni !Je ei . . .  " (67 ; 1 70) şi ( 29 ; 
877 ) .  

Grija deosebită pentru o bună orînduire a vătăşiilor de  ţigani era 
pentru Domn, acest Ion Caragea arghirofil şi aprig administrator, o preo
cupare de căpetenie ; faptul este explicabil, dacă se ştie că de la ţiganii 
domneşti, Caragea a stors în numai doi ani ( 1 8 1 3  şi 1 8 1 4) un impozit de 
483 500 pi aştri (23 ; 6 1 ) .  
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Caracterul de fiscalitate dură pe care îl aveau măsurile administra
tive ale Vistieriei şi Armăsiei, au condus la excese din partea vătăşeilor 
de ţigani, aşa încît în 18 18  boierii se plîng Domnului că vătafii contro
lează pe toţi lăutarii, chiar şi pe cei boiereşti : , . stăpînul rămîne lipsit 
de dreptul de folos ce se cuvine să aibă de la robul său, după cum din 
vechime au avut, neavînd ce să ia de la dînsul. . . "  Ei cer ca vătăşeii să ia 
dări de la lăutarii de prin , .oraşele mari slobode domneştiu , ş i  nu de la 
lăutarii de pe moşii mănăstireşti, boiereşti şi ţărăneşti u şi nici de la 
, .lăut,arii băeţi ce sînt, i de la copii  ce învaţă lăutăria ; să  nu aibă voie a 
lua nici un avaet de nuntă, nici plocon, nici alt nimic . . .  " .  Domnul Ion 
Caragea dă în acest sens 'anafor.ana sa din 9 mai 1 8 1 8  (32 ; 589) . . 

Se pare că această măsură a avut urmări favorabile lăutarilor, de
orece sînt indicaţii că între 1 820 şi 1 830 numărul lăutarilor din Ploieşti 
s-a mărit, iar starea lor materială s-a îmbunătăţit. Ei se aşază şi-şi 
fac case (68 ; 2 1 )  în cîmpul dintre drumul Bucureştiului ( str. Democra
ţiei) şi uliţa Zalhanalei ( str. Banu Manta, str. Lupeni) şi contribuie la con
strucţia bisericii sf. Pantelimon, constituind mai tîrziu( prin 1 830-1 840) 
o nouă mahal<a prin stăruinţa parohului Dănilă 2• 

Lăutăria trebuie să fie fost un meşteşug bănos, deoarece prin anii 
1840-1860, - din ce în ce mai numeroşi şi mai stăruitori în deprinde
rea meşteşugului cîntatului -, ţiganii îşi întemeiază viaţa cu predilecţie 
pe acest meşteşug. Incă de pe vremea cînd erau robi ( anterior anilor 
1843, resp. 1857) , mulţi dintre lăutari aveau locuinţele în proprietate. 
ln anul 1 838, din 26 lăutari birnici înscrişi în Statistica Vistieriei (78 ; 
rubrica 5 oraş Ploieşti) , 20 erau proprietari , 5 erau chiriaşi şi numai 
unul singur era scutelnic ( , .pomanău ) .  Işi aveau .. sculele de meşteşug" 
proprii şi le îngrijeau cu dragoste. 

Instrumentele folosite de lăutari er,au cele tradiţionale, alese astfel 
ca să fie sonore, bogate în privinţa întinderii tonale şi uşor de purtat. 
Ca şi pretutindeni în Ţara Românească tarafurile din Ploieşti foloseau 
viori, naiuri şi cobze ; instrumentiştii se numiau lăutari, (mai tîrziu, 
viorişti) respectiv muscalagii şi cobzari. In mai toate tarafurile mari, 
erau instrumentişti care cîntau din gură ( în special cobzarii care se pu
teau , .întovărăşi " şi singuri) . Ei cîntau întovărăşiţi fiind de isonul sau 
ofurile celorlalţi lăutari. A ve au un stil cu totul particular de a cînta 
, . lăutăreşte " ,  cum spuneau bătrînii , .cu ftorele şi gorgoane" , după moda 
din Fanar. Cu instrumente cîntau numai bărbaţii. Printre gurişti erau 
însă şi femei :1•  Ei , .nu ştiau pe dinafară versurile cîntecelor lungi, dar la 
fiecare dată le improvizau după teme .anumite " (4 1  ; 8) . 

2 Măr tur ie oralci de la Prof. I on Chr. Danielescu, nepotul acestui paroh. 
3 Pc "locul Moruzoaii din mahala u a  Precistei" ,  adică în mijlocul ora�ului, 

acolo unde �i azi stă clădirea "l iceului vechi • (construit !n 1 864) "erau două case 
tigăneşti, a lui Dima Lăutarul (starostea, N.A.) $i  a Telegencei" (42 ; 1 2  ... ). Acesta din 
urmă, Maria Telegeanca, era prin anii 1 835---1 850 o figură cunoscută a tîrgului ; era 
probabi l  cîntăreata tarafului vecinului ei. Acest fapt se explic1i prin aceea, că deşi 
era ro�b1i � Pitarului Gheorghe Voinescu (moşier in jud. Saac) ea nu locuia, ca 
toate t•g1incile roabe, Ia moşia sau la casa st1ipinului, ci-şi avea locuinta proprie
tatea ci lîngă "lilutarii ăi mari". Ea a fost dezrobită de-abia în 1 857 (74 ; f. 210). 
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Ce vor n cîntat aceşti l ăutari în .acel început de secol trecut, nu 
ştim, dar în aceşti ani 1 8 1 8-1820 "hanurile cu lungile lor cerdacuri, pe 
care erau aşezate tarafurile de lăutari erau singurele locuri distractive 
pentru pătura ţărănească şi burghezime, .atit în zi de supărare cît şi în 
zi de veselie " ( :n ; 1 0 1 ) .  

O cronică a răscoalei lui Tudor Vladimirescu ş i  a Zaverei oferă 
prima indicaţie sumară asupra repertoriului lăutarilor din Ploieşti. Ete
riştii, în drumul lor de la laşi spre Bucureşti, au rămas mai multă vreme 
în Ploieşti şi în împrejurimi : Alexandru IpsHanti, căpetenia, a locuit la 
Bucov ( con acul Filipescu) şi la  Ploieşti ( casa lui Gheorghe Tudor Simi
giu, actuala casă memorială J. L. Caragiale) între 18 şi 23 martie 182 1 .  
Ipsilanti a mai locuit î n  această din urmă locuinţă ş i  l a  înapoiere, în 
drumul său de la Bucureşti la Tîrgovişte, la 2 şi 3 aprilie (5 ; 1 53 . . . şi  
42 ; 10  . . .  şi 1 4 ; 9-1 1 ) .  Zilot scrie : "Ypsilant la Ploeşti cu vre-o trei mii 
de tîlhari cete, cete, împrăştiaţi după jafuri, se zăboviră acolea căte-va 
zile pe mîncare şi beţie, şi dacă se îmbăta punea pe lăutari de cînta : 
"Să trăias·că n1aşe br.at, şi Aleco YpsHant "  (52 ; 92) (Fig. 1 ) .  

Din aceste versuri î n  j argon ţigliuesc româno-rus, s e  poate înţelege 
că lăutarii îşi a minteau de trecuta OtOU.paţie rusească ( 1806-1 812 ) ,  dnd 
fără îndoială •că învătaseră şi expresii, dar şi cîntece ruseşti, şi că le 
cîntaseră ocupanţilor, ofiteri, soldaţi. 

Numele lăutarilor ploieşteni din acest prim sfert de secol nu este 
cons�mnat nicăieri. Dar din cercetarea registrelor de stare civilă (de
cese) ale comunei Ploieşti, pentru perioada 1 865-1 890, am putut afla 
că în acei ani 1 820-1 840 trăiau la Ploieşti şi următorii lăutari in maha
laua Sf. Pantelimon : Nkolae Papici Lăutarul ( 1 781-1866) , Negoiţă 
Dincă Lăutarul ( 1 791-188 1 )  şi Doicu Marin 4 ( 1806-1876) , care toţi trei 
erau robi domneşti ; de asemenea Dima Zamfir Cobzarul ( . . .  1 8 1 5-
1 856 . . . ) tatăl lui Magheru, şi Stan Gtdea Muscalagiul ( . . .  1 8 1 6-1 840 . . . ) ,  
amîndoi robi la mănăstirea Mărgineni. Din Doicu Marin ş i  din Dima 
Zamfir se vor naşte două faimoase familii rivale de lăutari. 

In acest al treilea deceniu al secolului trecut, odată cu înscăunarea 
lui Grigore Dimitrie Ghica, primul domn pămîntean ( 1 822-1828) , în
cetează "duhul fanariot " şi începe să se simtă efectele renovatoare ale 
şcoalei Iatiniste. Domnul , deşi bătrîn şi îmbrăcat încă cu caftan cenuşiu, 
turban albastru cu pană şi încălţat cu conduri galbeni ascuţiţi după 
moda ţărig.rădeană, el este un om .modern şi un bun român. El aduce 
dascăli şi •cărţi de învăţMură nouă de la p.a,ris şi Viena, unele se aflau la 
învăţătură fraţii lul mezini. Este strîns Jega t de europeanul Dinicu Go
lescu şi sprij ină reformarea limbii şi a muzicii. 

Domnul trimite în oraşele ţării "profesori de muzichie " ,  învăţăceii 
lui Macarie, reformatorul muzicii psaltice, şi ai lui Anton Pann, şi cu
noscători ai muzicii apusene. Ca urmare, la Ploieşti se statorniceşte în 
1 825 dascălul Ioniţă Stoicescu - Logofeţelul (42 ; 1 6) .  Odată cu şcoala 
de psaltechie, după "sistima nouă " ,  •aduce şi cîntecele profane devenite 

4 Acesta era til l<î l ,  ulterior celebrului Dobrică şi a l  fratelui său Vasile Mari-
nică --- Ţiganul. 
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modă la Bucureşti, decînd Domnitorul Grigore Ghica s -a  dovedit a fi 
un vajnic susţinător al cîntec.ului popular şi al "versurilor musiceşti" . 

Lăutarii cîntă la  hanuri şi în saloanele negustorilor şi boierilor şi 
ajung să cînte şi la zaiafeturile mari de la curtea domnească ( 2 1  ; 540) .  
La Ploieşti lăutarii cîntă şi în Tîrgul de afară (piaţa nouă) la hanul lui 
Prundaru şi la cofetăria fraţilor Piţureşti ( 1 6 ; 88 şi 48 ; 1 6) .  

ln  a l  doilea sfert d e  veac lăutarii sînt nedespărţiţi de  viaţa oraşului, 
de bucuriile şi amărăciunile locuitorilor. In timpul epidemiilor de ciumă 
( 1827-1829) şi de holeră ( 1 830-1832) ( 48 ; 62) , timp în oare oamenii 
se ţineau retraşi şi mulţi dintre ei părăseau temporar oraşul : se petrecea 
totuşi şi se spunea rîzînd printre dinţi : "morţii cu morţii, şi vii cu 
lăutarii . . . 11 •  

Intre timp în Ploieşti numărul locuitorilor ţigani crescuse ; statis
tica oraşului pentru anul 1 832 (79 ; f.1 . . .  ) arăta că popula.ţia totală era de 
5702 suflete, în care se cuprindeau 482 ţigani (2 10  bărbaţi şi feciori pre
cum şi 272 femei şi fete) adică 8,4 % .  Bineînţeles crescuse şi numărul 
lăutarilor, ceea ce se vede din cele ce urmează. 

In anul 1832, ca urmare a aplicării Regulamentului organic, se "în
tocmesc"  meşteşugurile. Breslele devin corporaţii şi se eliberează meş
teşugarilor patente individuale de exercitare a meşteşugului. Lăutarii, 
care din punct de vedere administrativ, depindeau de marele Armaş, 
sînt trecuţi la Vornicie ( Departamentul Treburilor din Lăuntru) (20 ; 
1 1 4) şi odată cu aceasta se dă şi lăutarilor - robi domneşti dreptul de 
a se constitui şi ei în corporaţii şi de a fi înscrişi în "catastihul patentari
lor de neguţători şi meseriaşi 11 •  

Cu acest prilej , î n  Ploieşti, 3 1  d e  lăutari dintre cei mai buni, ş i  mai 
cu vază, şi anume : 1 7  lăutari ( scripcari ) ,  1 1  cobzari şi  3 muscalagii ies 
din anonimat. Printre ei se afla Dima Tudorache, conducătorul lăutari lor 
din Ploieşti, care urma să devină starostea de lăutari precum şi Zamfir
Negoiţă-Cobzarul şi Dima Zamfir-Cobzarul. La 30 decembrie 1 832 aceşti 
31 de lăutari înaintează o "plecată j albă" direct Cinstitei Vistierii a 
Ţării Româneşti 11 arătînd că, "findcă toate breslele atît din Politia Bucu
reştilor, cît şi de prin celelalte oraşe s-au tocmit. . .  starostii" şi numai 
"isnaful lăutarilor din Ploieşti " se văd fără nici o rînduială şi străgănaţi 
ca nişte vite rătăcite11, ei cer ca să se facă jalbei lor "punerea la cale 
ce se va chibzui, pentru a lor indestulare cu liniştită petrecere pe vre
mea viitoare" (76 ; 1-3 şi pentru textul transcris şi publicat 2 ;  249-
25 1 ) . Ei alătură la această jalbă, şi o propunere de nizam 5 al corporaţiei 
şi al cutiilor cu bani. 

Dar ei nu obţin satisfacţie, deoarece Ocîrmuirea Judeţului Prahova, 
căreia Vistieria i-a cerut "să facă scumpă cercetare" ,  răspunde la 5 ia
nuar 1 833 că lăutarii "ce se află hălăduind în oraşul Ploieşti nu pot avea 
staroste ... de vreme ce ei nu sînt ai Statului, ci ai feţelor particolare" .  
Dacă vor, ei pot însă "închipui o corporaţie deosebită prin luare de 
atent, însă fără plată" . . .  adică pot face o asociaţie particul·ară, adică un 
isnaf. Vistieria respinge cererea celor 31 lăutari din Ploieşti ( 76 : 1 1  ) .  

s Regulament d e  functionare. 
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Rezoluţia vistieriei era legalmente justificată, deoarece elin cei 3 1  
d e  lăutari, niciunul n u  era rob a l  St·atului. 2 7  erau robi mânăstireşti (Măr
gineni şi Zglavacioc) , iar 4 erau robi boiereşti (ai stolnicului Cătuneanu 
d in Buzău şi ai Hatmanului Mihai Filipescu de la Nedelea) .  

Măsura retroqradă ele întărire a stării de robie, ceea ce este de 
fapt acest refuz a l  Ocîrmurii de Prahova, nu este însă generală. Intr-a
devăr la Bucureşti , în  catastihul patentari lor pentru anu l 1 832 ( 64 ; 1 3 1 )  
sînt înscrişi 1 4  lăutari, din care 7 sînt robi ai mănăstirii Mărgineni,  u nul 
dintre ei, fiind Dinu Negoiţă. Acesta era frate cu Zamfir Negoiţă cab
zarul şi cu Dobrin Negoiţă lăutarul ambii din Ploieşti, robi ai aceleiaşi 
mănăstiri Mărgineni, care însă nu fuseseră adeveriţi ca patentari. 

Lăutari i din Bucureşti erau mai căutaţi şi deci mai sprij iniţi ,  astfel 
că au fost fără îndoială protejaţi. 

Lăutarii buni din Ploieşti rămîn însă robi pe cle-antregul , şi vor 
rttmîne aşa pînă în anul 1 843, cînd o parte d in ei ,  robii domneşti şi 
cei mănăstireşti, vor fi eliberaţi devenind şi ei patentari aşa cum apar 
în " condicele de toţi meseriaşii cu prăvălii şi fără prăvălii" (62 şi 75) . 

De-aci înainte, pînă la revoluţia din 1 848, lăutarii ploieşteni ,  fie 
că erau robi sau slobozi, au cîntat din gură şi cu sculele lor, şi au 
cîntat din ce în ce mai mult şi mai frumos. 

Atunci ca şi azi ei cîntau tot ce auzeau la ţărani, la ciobani, la 
boieri. Ei nu au fost creatori remarcabili, dar au fost buni interpreti şi 
buni instrumentişti. Ceva cu totul particular au avut şi au şi azi ţiganii : 
ei nu cîntă ca rutinierii ; le place să cînte mereu şi să se asculte ; mu
zica este pentru ei hrană zilnică. Redarea cu uşurinţă şi cu artă a mu
zicii, pe care o ·aud şi care le place, este o însuşire în care ţiganii exce
lează. Invaţă din tată în fiu să cînte cu un instrument cu multă uşu� 
rinţă, ca o preocupare familiară curentă. Acolo unde sînt ţigani mulţi 
se cîntă mult şi ei îşi împrospătează mereu cîntecele. Aşa se explică 
de ce s-au răspîndit repede prin sate şi oraşe, cîntecele de lume adică 
acelea "de inimă albastră " şi "de pahar " ale lui Anton Pann şi ale altor 
compozitori din această vreme. 

După rechiziţii şi război, după ciumă, holeră, lăcuste, după epi
zotii şi cutremur, care toate s-au urmat între anii 1 829 şi 1 834, locui
torii "ies sbîrliţi ca puii de potîrnichie " ,  răsuflă uşmaţi şi răspund cu 
multă înţelegere la acţiunile de înoire care se făceau sub conducerea 
unei cîrmuiri noi şi moderne. La Ploieşti în 1 835 ocîrmuitor al jude
ţului este Scarlat Bărcănescu. El a fost discipol al lu i Gh. Lazăr : în 
junete a învăţat muzică la Braşov ; 

El era prieten bun cu Nicolae Filimon, "muzicantul " şi era un pro
tector al lăutarilor ( 1 5 ; 1 5  şi 25 ; 1 63 şi 7 ;  63) .  

Mădular ş i  ma i  apoi ( 1 838) prezident al magistratului, este Gheor
ghe R?ldescu (22 ; 97) , care a dat locuri de casă unor ţigani cărămi
dari, de oare avea nevoie pentru reclădirea şi mărirea spitalului pe 
care avea să-I ridice ( 1 842-43) ,  ca şi unor lăutari buni aduşi de la Vă-
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leni, de la  Fulga (77 ; 240/ 1 880) , de l.a Urlaţi (77 ; 1 463/1 873) , de la 
Muru, de la Valea Meilor (77 ; 456/1 876) , creînd o nouă aşezare de 
ţigani - lăutari şi o nouă mahala, Sf. Gheorghe-Nou. 

Cu astfel de cîrmuitori binevoitori, lăutarii ploieşteni progresează 
social 0) şi se dezvoltă artistic. Legăturile din robie, mai ales a nume
roşilor robi-lăutari ai mănăstirii Mărgineni ,  fie că locuiau la Ploieşti, 
la Bucureşti sau la Tîrgovişte, ca şi legăturile familiare ce se stabilesc 
între ei, aduc pe lăutarii din Ploieşti să se cunoască şi să se ajute la 
nevoie cu lăutarii mari din Bucureşti, din mahal aua Scaune. Inrudirea 
lui Dima-cobzarul din Ploieşti cu Dumitrache-Ochi-Albi, starostea mare 
a lăutarilor din Bucureşti, şi  cu Dlnicu din Cr,aiova, î i  pune pe lăutarii 
ploieşteni din bordeiele din mahalaua Pantelimon, în contact cu muzica 
nouă 7) ; aud muzică europeană, învaţă "muzicile dansurilor noi " , în
vată călcătura şi acordajul nemtesc ,  şi de aci pînă la muzica lui Bee
thoven, era necesar să facă doar un pas : să înveţe să citească notele. 
Dar vor trece decenii pînă ca lăutarii din Ploieşti să ajungă aci ,  deoa
rece ţiqanii în · acel secol al XIX-lea erau instinctiv speriaţi de ştiinţa 
de carte, şi erau deci refractari să înveţe să citească notele. Din această 
cauză d.tre sfîrşitul secolului trecut, ei au ajuns să nu mai poată pro
qresa ; dar ceea ce este regretabil pentru patrimoniul muzical , este 
faptul că aceşti lăutari "ne-notişti u nu s-au putut dezvolta ca com
pozitori şi că multe din compoziţiile lor nu au fost scrise, şi s-au 
pierdut. 

· ·  

Numărul ţiganilor robi ce locuiau în Ploieşti a crescut repede şi 
ei constituiau în 1 838 o populaţie aloqenă de "birnici " sau "iertaţi" ,  
de proprietari sau chiriaşi. cu dependenţă administrativă eterogenă, 
dnp/!1 rum erau robi domneşti , mănăstireşti sau boieresti (78 ; f. 7 ... ) .  

Prin leqea din 22 martie 1 843 (47 ; 1 68) , ţiganii domneşti ş i  mă
n/ic:;tiresti sint dezrobiţi fără răscumpărare, deveniml retăteni imnoza
bi l i .  Au rămas robi doar acei tiqani ce aparţineau boieri lor ; elibera
rea lor se va face de-abia în 1 857 cu multe complica ţi i financiare. elin 
cauz.-1. că u nii  boieri stăpîni de robi au cerut să f ie despăgubiţi ,  cu 
"cîte 1 O galbeni de ţigan " .  

Locuitorii se inmultesc şi oraşul se dezvoltă repede 8} din punct 
de vedere edilitar (46 ; 229 . . .  ) .  

Se reconstruieşte oborul şi mahalaua Sfi n ti i  Impăraţi , după focul 
cel mare din 1 843 (48 ; 8 şi 62 ; 1 20 şi 63 ; 335} . Se construieşte Spitalul 
Boldescu. Bulgarii slivneni, fu0iti din tîrgul ce construiseră pe moşi a 

6 In catagraflile din anii 1 853 (69 ; cat. 4) şi 1854 (75 ; el. V) se ved!' cii mul l i  
dintre ei a u  familii mari ş i sint înscrişi c a  proprietari i caselor P «'  care l P  locuif'sr. 
atU tn mahalaua Pantelimon cit şi  In Sf. Gheorghe-Nou. 

7 Unul dintre fratii Ochi-Albi, N�stase, se va căsători cu o ploieşteancă �i Vii 
locui plnă prin 1 872 In Ploieşti ( 1 5 ; 1 30). El va avea 6 fii, toti .,muzicant{ " .  8 In anul 1843 oraşul avea o populatie de 1 5513  locuitori ( 1 0 ; 4 1  ). 
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Fig. 1 .  Casa Dobrescu, fosta casll. a lui Gheorghe Simigiu-Strbu, in care in 
aprilie 1 82 1  a locuit Alexandru Ipsilante, şi unde eteriştii au fl!cut petreceri 

cu muzica ll!utarilor din Ploieşti 

Fig. 2. Clădirea, care a fost ,.Hotel de Bucarest• ( 1 847-1868) şi , .Hotel Mol
davia" ( 1 868-1 968) in saloanele şi grădina căreia se dildeau spectacole şi 
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Fiq. :1. Cas1i veche de Hiutari din strada Viorii 

... 
Fig. 4. Casil veche de lăutari din strada Cavalului 
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Fig. 5. Casă veche ele lăutari elin strada Spătari (mahalaua Pan tPiimon ) 

Fig. 6. Sala ,.Un iversel" proprietatea lăutarului Dobrică, se inchiriil 
pentru spectacole şi petreceri 
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Fir�. 7. Taraf de lăutari din Ploieşti, care, in anii  1 908-1 9 1 0  cinta la Berlin 

Fin. 8. Orchestra de muzică populară a fratilor Vasilescu, nepotii lui  
Vasile Niculai-Muscalagiu (două viori, celle,  bas şi ]!lian) ,  tn anul 1 !34 
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Bereasca, se aşează în oraş şi-şi fac o piaţă şi o mahala a lor, "piaţa 
sîrbească" .  Se deschid prăvălii, şi multe cîrciumi şi hanuri, vad bun 
pentru lăutari. 

Revoluţia din 1848 şi ocupaţiile succesive, rusă, turcă şi austriacă, 
reprezintă pentru oraşul Ploieşti nu numai o perioadă de frămîntări tre
cătoare cu rechiziţii, încartiruiri şi lipsă de m ărfuri. Cei zece ani de 
stăpînire străină ( 1 848-1 858) ,  cu o iluzorle şi spor adică conducere pă
mînteană, au adus în  Principatele Dunărene o orientare nouă şi au 
creiat in Ploieşti ş i  o nouă poziţie a cetăţenilor. În oraş s-a născut o 
burghezie sigură pe posibiljtăţile ei, înavuţită şi făţiş opusă clasei de 
latifundiari, care trăiau mal tot timpul la conacele lor, ignorînd multe 
din treburile oraşului. 

• In aceşti ani după revolu ţie, se dezvoltă admini straţia ; slujbaşii 
de stat se înmulţesc, negustorii construiesc prăvălii şi case mari ; apare 
o nouă categorie de orăşeni : inclustriaşii şi muncitorimea industrială. 
Există un rel,ativ belşug şi se stabilesc relaţii folositoare cu negustori 
din străinătate. 

La "Hotel de Bucarest" 9) ,  construit prin anii 1 847-48, unde trag 
"delij anurile nemţeşti" de la Braşov, cîntă în permanenţă un taraf de 
lăutari, a lui Dima Tudorache starostea sau al lui Marin Doicu-Lăuta
rul ; şi mai apoi vin şi trupe de teatru, ca a lui Costache Caragiale din 
Bucureşti. 

Vine o nouă ocupaţie cea rusească ( 1 853) şi apoi cea austriacă 
( 1 854 august) . 

Prin anii 1 854-1855, ploieştenii care se plimbau prin piata pri
măriei au putut asculta pentru prima oară o fanfară : muzica nemţească 
a regimentului 8 de ulani din Timişoara ( 73 ; f. 239) . 

Dar în 1 856, în toamnă, pleacă şi ocupanţii austriaci ,  şi printre lu
crurile şi îndeletnicirile - unele bune şi folositoare - care ne-au ră
mas de la ei - sînt două gravuri artisEce (26 ; 89 . . .  ). Acestea sînt cele 
mai vechi imagini din Ploieşti ce avem. Sînt datate 1854 şi 1856 şi 
sînt publicate la Viena. Ele reprezintă o şatră de ţigani cu bordeie 
la margine de drum, şi un col ţ de bîlci cu care şi negustori, unde cîţiva 
oameni joacă la muzica a doi lăutari ţigani t o) . 

Trebuie să fi fost într-adevăr impresionanţi aceşti ţigani talentaţi 
şi pasionaţi, ca austriecii să fi găsit imaginile lor demne de a fi multi
plicate. 

In vara aceluiaşi an 1 856 sînt elibera�i şi  robii boiereşti, care mai 
rămăseseră legaţi de anumite conace : Rîfov, Filipeşti, Măgurele, Ne
delea ş.a. (74 ; 4, 32, 2 1 0, 340) . 

Lăutarii sînt peste tot l a  petrecerile din grădinile cu dulap de prin 
mahalaua tabacilor şi la Sf. Vasile ; la circiumile ce se puteau găsi l a  
fiecare colt d e  stradă, la hanurile, ce  începuseră să-şi zică hoteluri, de 

9 devenit apoi ,.Hotel Moldavia",  demolat in 1 968. 10 se pare că bllciul se tinea in ,.cîmpul poştiilor •,  la bariera Bucovului. Gra
vurilc au indicatia localităţii şi data. 
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prin piaţă şi de prin obor. Tot ei, şi mai ales lăutarii zişi "de la Bol
descu " din Sf. Gheorghe-Nou, cîntă la nunţile mahalagiilor şi prin sa
tele din împrejurimi. 

Lăutarii din Ploieşti cîntau şi la Rîmnic şi la Călăraşi 1 1  la tîrguri 
şi la nunţile mari, unde cronicarul acestui din urmă oraş î l  întîlneşte pe 
Nică Lău tarul şi Dima Zamfir cobzaru/ cu taraful lor din Ploieşti "care 
trăgeau din lăută pînă se desfăceau baierile pungilor, şi boierii um
pleau cobzele ţiganilor cu ruble muscăleşti " ( 35 ; 1 60). 

Repertoriul lor era, fără îndoială asem8nător aceluia al lăutarilor 
elin Bucureşti, cu care cei din Ploieşti erau înrudiţi şi în neîntrerupt 
contact. Era în deosebi un repertoriu bazat pe muzica populară ţără
nească cu inevitabilele schimbări provocate de stilul lăutăresc orăşenesc 
(9 ; 1 75) ,  precum şi piese de muzică străină deformată sau adaptată : 
"Ah ! iubito, cale bună . . .  " şi "Mugur, mugure! " ,  şi "Lună, lună, mult 
eşti plină" , şi multe altele. 

În acea vreme erau la modă popularele cărţulii cu cîntece ale lui 
Anton Pann : "Spitalul amorului "  şi "Cîntătorul beţiei " .  

Imediat după a 2-a alegere a lui I on Alexandru Cuza c a  Domnitor, 
acesta, întreprinde o călătorie la Bucureşti. Pleacă din Iaşi la  31 Ia
nuarie, şi la  6/1 8  februarie, se opreşte la Ploieşti, fiind primit la  bariera 
Buzăului de populaţia entuziastă. In lipsă de fanfară militară (2 ; 241 şi 
3 ; 2 şi  8 ; :l) "Hora Uniri i "  şi cîntecele patriotice, sînt intonate de mai 
multe tarafuri de lăutari. Seara, în casele lui Iv·anciu Nedelcovici din 
piaţa bd.ciinillor (care va deveni de-atunci Piaţa CuzC!) are loc o recep
ţie oficială şi masă mare, la care cîntă taraful lui Dima Marin Cobzaru, 
condus de frumosul şi impozantul fiu al acestuia, Dobrică Marin, ta
lentatul vioris t  şi interpret, căruia, 40 de ani mai tîrziu, t înărul com
JJOzitor George Enescu îi va creia o celebritate mondială. ( " Hora din 
Ploieşti " ,  introdusă ca temă în rapsodia I, este compusă de el) . 

Tot în aceşti ani ai domniei lui Cuza-Vodă, Iancu, copilul lui Luca 
Caragiale "împreună cu tovarăşii săi de şcoală, Ciorănescu şi Gogu 
Polichroniade" , se ducea l a  reprezentaţiile teatrale ce se dădeau în 
grădina Li p8nescului, la bariera Bucovului. Cînd nu aveau bani, ei să
reau ulucile şi  căscau ochii mari la comedii. Pe stradă, Iancu se lua 
după oameni şi le imita mersul şi gesturile. Toată ziua se ţinea după 
lăutarii iubiţi de ploieşteni, Dobrică, Magheru şi Niculae Muscalagiu şi 
căsca ochii la  cafeneaua lăutarilor ( 49 ; 6 . . .  ) 12) . 

"Lăutarii ăi mari " locuiau în mijlocul oraşului, pe l îngă tîrgul din 
afară. În anul 1 862 au fost expropiaţi Dima Lăutarul Starostea şi Maria 
Telegeanca, deoarece casele lor se aflau pe locul unde în anii 1864-65 
s-a construit gimnaziul (42 ; 1 2  şi 1 ; 32) .  

1 1  L a  Călăraşi Nică Lăutarul cînta : 
Negustori, negustoraşi 
Hai la t irg la Căldraşi. 
Iti cîştiga, nu-ti cîştiga 
Oi vinde eu cobza mea 
Să vă plătesc paguba 1 12 Această cafenea era locul de invoialil. şi tocmeală a tarafurilor ; era pe locul 

din piala " 1 6  feb r uarie" unde este azi magazinul "Romarta". 
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Erau în mij locul atenţiei şi dragostei populaţiei oraşului aceşti lău
tari talentaţi, în deosebi taraful fraţilor Marineşti ( Dobrică şi Vasile 
Ţiganul) , şi acelea ale lui Dima, Magheru şi a lui Cercei. El aveau în
totdeauna cîntece noi, şi învăţaseră să cînte şi muzică de dansuri nem
ţeşti : palea, şotiş, mazui:oa şi galop. 

De prin anii 1 860, tarafurile, care începuseră să se nu mească bande, 
erau nelipsite de la sindrofiile din casele boiereşti d in mahalaua Sf. 
Nicolae, şi de la soarelele negustorilor cu case noi din uliţa Tîrgovişti i  
şi din mahalaua nouă a sfîntului Ion. De la fi ica băcanului Toma Ta
ciu, măritată cu toptangiul Ion Bănică, care a locuit ani ele-a rîndul la 
Viena şi Lipsea, " femei e  deşteaptă şi talentată, care cînta bine la cla
vir, Dobrlcă a prins valţerul şi contradanţul şi a făcut senzaţie pină şi 
la Bucureşti " 13) . 

În Ploieşti în oraşul acesta cu preocupări materialiste ş i  cu o 
populaţie muncitoare, dar îndărătnică, pătrundea în aceastil vreme 
ceva din atmosfer,a romantică, din apucăturile şi moda apusului. Cîteva 
din tarafuri nu cîntau numai în localuri sau cu trupele de teatru, ci se 
dedaseră la muzica de salon, îndepărtîndu-se de tradiţia popul ară lău
tărească. Treptat s-a modifioat compunerea tarafului ,  în care s-a intro
dus braciul şi basul, iar cobza fiind înl ocuită cu ţambalul şi mai tîrziu 
cu chitara. Dobrică aducea de la Budapesta un ţambal mare pe picioare, 
care e l a  "bandei " lui superioritate ; din acea vreme el se in t itulează 
"Artis t "  (77 ; 89/ 187:J şi 1 ; 77) . 

Era în cele două mahalale din Ploieşti ,  SL Pantelimon şi SI. Gheor
ghe-Nou, în care locu iau lăutarii, o viaţă legată aproape n u m a i  de mu
zică. l.ăutarii erau o modă, căci la Ploieşti ei cons tituiau sin gurul mi i 
lor au �ohton d e  distracţie ; chiar mij loacele străine ele oraş, tru pele de 
teatru cupletiştii, circul , panor·ama nemţească, toate trebuiau să re
curgă l a  muzica lăutarilor. Era în viaţa ţiganilor o frenetică preocupare 
de a î nvăţa pe copi i i  lor să mînuiască cît mai bine i nstrumentele mu
zicale şi  să fie agreabi li şi, in acest scop, îşi organizaseră centre unde 
l tlutar: i bătrî ni î ndrumau şi supravegheau formarea noi l or l ilulari .  Cei 
mai buni dintre înv ăţăcei erau preluaţi de tarafurile din oraş, unde, 
în cel de-al treilea sfert de secol, numărul lăutarilor depăşia 200 ; cei 
lalţi erau folosiţi ca "lăutari de sat " u. 

Ţiganii locuiau în  clădiri simple neîncăpătoare şi în genere nesă
nătoase. Aveau famil i i  numeroase ; Statistica Vi stieriei d in  anul  
1838 (78 ; oraş Ploieşti) aratd. ca familiile de ld.utar i  aveau in  medie 
3-4 copii, şi mulţi dintre copii mureau la 1-2 ani după naştere. 

Copiii erau puşi la învăţatul strunelor de la vîrsta de 5-6 ani, şi 
la vîrsta de 14 ani începeau să cînte în tarafuri. Condiţiile de muncă erau 
grele, din cauza deplasărilor, a nopţilor albe şi a cîntatului pe prispă sau 

13 Din mărturiile orale ale bătrînului cobzar şi chitarist Mitică Nica Moldoveanu 
( 1 1333- - 1968), şi ale Doamnei Scvastia Ionescu-Radian, din Ploieşti. 

u Vilereu\ierea aceasta s-a mentinut pînă la mijlocul secolului nostru (39 ; .1). 
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în curte. Lista de lăutari ploieşteni arată că în genere lăutarii mureau de 
tineri, unii chiar sub 1 6  ani. Cazurile de ftizie erau frecvente şi în unele 
familii de lăutari boala aceasta era endemică. 

Locuiau în grupe strînse de clădiri situate aproape exclusiv în cele 
două mahalale menţionate. ( fig. 3, 4 ,  5) .  

În izolarea acestor mahalale m ărginaşe ţiganii trăiau o viaţă fami
l iară de clan, rudimentară, dar cu o etică proprie strict respectată, şi cu 
un fel de claustrare profesională. Aveau un şef spiritual, care mai întot
deauna era starostea. Inrudirile erau interne între ţigani şi cumetriile 
numai între familii de lăutari : acest fapt este vizibH în actele de stare 
civilă : la ciiscitori a unui lăutar, mireasa era fată de lăutari, şi tot lăutari 
erau nunii şi martorii ; asemenea la  decese, părinţii şi martor.i,i er.au 
lăutarL 

în lume, l ăutarii aveau o viaţă externă cu tot felul de acomodamente 
pentru "a place muştiriului" din oricare mediu ar fi fost. In oraş : la  ha
nurile, circiumile, grădinile cu tîrgoveţi sau ţărani ; la soarelele negusto
rilor sau la balurile de la Hotel M o1davia, de la salonul Universel 10) , la 
serbările de la gimnaziu sau la primărie la recepţii, şi la sate : la hore, Ia 
bîlciuri sau la nunţi, lăutarii apăreau în redingotă sau în anteriu de mo
hair cu brîu lăutăresc de atlaz, după cum era tipicul stabilit şi respectat 
cu multă meticulozitate. 

Era în modul lor de a conduce taraful şi de a interpreta, ceva din se
riozi tatea de oficiere a unui ritual. Capii tarafelor erau solemni,  adesea 
îngîmfaţi. 

în viaţa familiară l ăutarii aveau puternice tradiţii de clan. 
Există o istorie şi un cult al vechilor lăutari talentaţi şi "ajunşi" .  Li 

se păstrează şi azi imaginea, diplomele, decoraţiile, inelele ; se trece din 
tată în fiu instrumentul şi se păstrează cu respect. 

In cîteva din familiile de lăutari ploieşteni se pot enumera peste cinci 
generaţii succesive de lăutari meritorii .  

In al şaptelea deceniu al secolului trecut, tarafurile din Ploieşti ating 
culmea celebrităţii lor ; erau căutate, căci erau bune şi aveau un reper
toriu foarte variat. în vara anului 1 867 Dobrică cu lăutarii lui au fost toc
miţi să  cînte la "teatru" ,  care era în grădina hotelului Moldavia şi unde 
jucau trupa lui Matei Millo (28 ; 1 55 şi 1 8 ; 1 9) sau trupa de la Jigniţa 
din Bucureşti, în care cînta celebrul cupletist 1 .  D. Ionescu - "Iunion" 
(27 i 1 9) .  

2.2.Lăutarii din Ploieşti ş i  "Musica Guardiei Orăşeneşti" ( 1868 . . .  ) 

In primavara anului 1 866 luase fiinţă "Guardia Orăşenească" şi în 
anul următor începuse organizarea unei fanfare pentru "Legiunea a VIII-a 
a Guardie i " ,  care se constituise la Ploieşti. Se angaj au "musicanţi " pentru 
instrumente de suflat, şi pentru că astfel de instrumentişti nu se aflau în 
Ploieşti, ei sînt aduşi din alte oraşe, unii fiind "luaţi chiar cu japca" de 
la musica legiunii II-a din Bucureşti ( 7 1  ; 1-5) .  In 1 868 "musica Guar
diei " ,  această primă instituţie muzicală permanentă din Ploieşti, începe 

1 5  Sa lonul, care există şi azi în coltul străzii Gh. Lazăr cu slr. Teatrului apar
Unea şi era exploatat prin inchiriere de Dobrică Marinescu. (Fig. 6). 
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să cînte la instrucţia militară, la defilări ş1 m piaţa Primăriei cu turn, 
de curînd construită pe "uliţa Franţeză" . Audiţiile publice, date de for
maţia de 26 suflători, toţi instrumentişti cunoscînd notele şi conduşi de 
un "oapelmaistru de musici " a făcut mare impresie şi atrăgea joia şi du
mineca după amiază pe cetăţeni să asculte o muzică diferită, fie chiar 
numai în aparenţă, de aceea a lăutarilor ( 65 ; art. 9, 1 87 1 ) .  Chiar în acest 
an, fanfara sub conducerea unui priceput şi sîrguitor conducător, "Iosif 
Maisner" 16 îşi lărgeşte zona de activitate şi ajunge repede să fie anga
j ată să cînte la baluri, la  înmormîntări, să facă "cîntări " la "grădina lui 
Robert" şi "la Trăsnea " , decontînd săptămînal încasările la contul Pri
măriei (70 ; 56-59 şi  62) 17) . 

Astfel a apărut în or.aş un nou mij loc de distracţie pentru masele 
populare, un mij lbc atractiv şi ieftin. Ziarele locale anunţau : "un sfanţ 
austriac antreul la Grădina Trăsnea. Serată muzicală, iluminaţie cu focuri 
diferite . . .  " (55 ; nr. 6 din 1 869 ; nr. 8/1 869) . 

Pentru a face faţă acestui concurent al muzicii lor, lăutarii organi
zaseră şi ei serate în cîteva săli din oraş. ( 55 ; nr. 1 ,  2, 5 ,  26, 28/1 870 şi 
33/1870) . In anii 1 869 şi 1 870, în sala din casele Dobrogeanu 18 cîntă la 
soarele taraful lui Magheru ; în sala Universel, 'a "fraţilor Marineşti" ,  
cîntă taraful lui Dobrică ; la "Robert " ,  unde vin mai ales nemţii ş i  ita
lienii, care lucrează la calea ferată Buzău-Ploieşti-Bucureşti, în curs 
de construcţie, cîntă musica comunei. La cafeneaua lui Marin Brutaru şi 
la Kiturugă cîntă "lăutari de mîna a doua" . Tot aşa şi la Manghiniţă "la 
complect" .  

Dar în ziua d e  8 august 1 870, după revoluţia de  o z i ,  care s -a  Îu· 
cheiat în grădina Lipănescului, unde petrecea "boborul " ( 1 1  ; 52) "mu. 
sica comunei "  care condusese alaiul pe străzile oraşului în sunetele mar 
şului de la 48 a fost desfiinţată, iar losef Meisner "capelmaistărul" a fost 
îndepărtat. Lăutarii din Ploieşti se bucură uşuraţi de dispariţia acestui 
rival serios. 

La spect-acolele trupei lui Iorgu Caragiale în anv) 1 87 1 ,  în casele 
lui Alecu Tulea ( str. Romană) cîntă o "orchestră de opt persoane" care 
se spune că era alcătuită însă tot din lăutari, care cîntau după ure
che (44 ; 3) .  

Dar Primăria avea nevoie de o fanfară pentru serviciul şi ceremo
niile guardiei cetăţeneşti. De aceea înscrie în bugete fondurile necesare 
pentru reînfiinţarea şi funcţionarea "musicii comunei " .  Dar Ministerul 
de Interne nu aprobă fondurile pentru reînfiinţarea acesteia ,  şi musi
can�ii, aciuiaU pe l îngă compania de pompieri şi plătiţi precar din sub
venţii temporare (72 ; 1 . . . �i 2 ;  242) satisfac cererile instructorilor guar
cliei orăşeneşti. 

Dar atît ! Ei nu au nici o activitate muzicald. publică, ca vechea 
fanfară desfiinţată. 

lfl le  sef Meisner era cornistul al 2-lea In orchestra Teatru l u i  Na tional din Bucu
reşti ,  ('ondusă de Al. Flechtenmacher. (30 ; 880--89 1 ) . 

1 7  Asupra iiC'<'Stei activităţi, vezi comen tar In lucrarea (45). 
• �  Ca si! Dobro�JCan u  Na situată pe locu l unde este azi Muzeul 1 f'publican al 

petrolului, �lr. Karl Marx, colt cu str. Diligenlei. 
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Fraţii Marineşti, lăutari, tentaţi de cîştigul pe care-1 poate aduce 
o fanfară adună 18 suflători, în majoritate instrumentişti pensionari 
ieşiţi din cadrele armatei, şi, împrumutînd instrumentele de la Primă
rie w) încearcă �ă reînvie fanfara lui Meisner, ( 65 ; prt. IV/ 1872 şi cap. 
Vll/1 873 etc . ) .  

Ei se oferd. să întocmească şi să conducă această "musica " .  Dar, 
deoarece era notorie lipsa de pregătire a lăutarilor în muzica cu instru
mentele ele suflat ale fanfarelor, Consiliul Comunal ezită şi se produce 
un lung schimb de cereri 20) şi refuzuri. 

In două rînduri Primăria cedează şi acordă fondurile necesare fra
ţilor Marineşti să organizeze şi să  conducă musica comunei . Dar re
zultatele nu sînt bune şi Primăria aduce un capelmaistru bine pregătit 
de la Braşov (Ferdinand Eberth) .  Fanfara �e organizează temeinic şi 
devine mult gustata "muzică comunală" .  

In ultimul pătrar d e  veac lăutarii din Ploieşti a u  avut totuşi un 
"vad bun" şi au fost foarte utilizaţi. Ploieştiul era un oraş mare şi oclaU'1 
cu venirea toamnei începea per:oada seratelor şi balurilor, a petrece
rilor de onomastice : Sfinţii Dumitru, Stelian, Ecaterina, Nicolae, Va
sile etc. Dar mai era şi ceva specific Ploieştiului : cu solemnitate şi 
entuziasm la 14Î27 septembrie, de ziua Cîrstovului (Ziua crucii) , se 
iăcea "in trarea în vii " ,  pentru culesul �trugurilor şi fiertul mustului. 
Se producea un exod al ploieştenilor către viile de pe Dealu-Mare. 
Erau, cum spuneau lăutar ii, "zi lele de trai şi ele chiulhan" .  Mai la fie
care v ie era cîte un grup de lăutari, care însoţeau cu cîntec şi veselie 
toate lucrările. C<!m două săptămîni durau dionisiacele, cu ciocăneli în 
buctane, cu atmosferă de veselie şi de carnav,al ; activitatea tîrgului 
şi a instituţiilor l încezea, mulţi dintre impiegaţi şi funcţionari se găseau 
în "invoiri " pentru cules. Această preocupare era atît de conv. ngătoare 
şi interesanti!, încît şi tribunalul şi şcolile luau vacanţă. lncă ele prin 
anul 1872 se obişnuia ca şi gimnaziul să suspende cursurile pentru 
"vacanţiunea mică de toamnă"  ... neaprobată, dar tolerată ele inspecto
ratul şcolar (4�J ; 87 şi 38 ; 3 ) .  Obiceiul acesta, căruia i se supunea, pînii 
şi ri�Jurosul Director, care era Ion Romancscu, a fost desfiintat de Mi
ni�terul Instruc tiunii Publice în urma unei de�cinderi fcicutc in to i u l  
bucuriilor "v acanţiuni i "  d e  însuşi Directotrnl general a l  învăţămîntu 
lui ,  severul Spiru Haret (43 ; 1 1 7 ) .  

Veselia ş i  gluma, petrecerile la  sunetul viorii ş i  a l  muscalului erau 
regul a ele viaţă t imp de cîteva  săptămîni. Lăutarii, cunoscători ai obi
C"eiurilor tradiţ ionale ,  of i ciau chio l hanele cu o autoritate şi meti culo
zitate de regizor i .  Alunci reinvia fondul ancestral al ld.utăriei cu zora
lia şi romneascct ,  se ascultau baladele ciobanilor şi horele, precum şi 
vechile cîntece ţigăneşti ursăreşti cu povestea floarei de calomfir, pe 
care o cinta ca niciun altul Dumitru Cretu din Văleni ( 1 3 ; 6 ... ) .  

1 9  Instrumentele n u  a u  fos t îngrij i te, ş i  rleteriorindu-sc, u u  existat l i tigii  neplă
l'Ule pen tru prest igiul  lui Dobril:ă ( 72 ; scris. 10 mart.-27 iun . ) .  20 I un ie 1117:1. Frat i i  M a rinP;;li se' mlresetiZă Consiliului  Comunal , u o C"ercrP 
de subv<'n t i c. l ln d  din  i lcestca este scris;:] i n tr-un stil  pompos, cme amin teşh� P" cel 
a l  lui Ricii \'en turit�no (n ; f. 1 2n7 i unie ). 
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Se făceau şotii de rîdeu un întreg j udeţ. Odată un personagiu mar
cant s-a înapoiat de la un chef de acest fel urcat împreună cu lăutarii 
într-un dric funebru ( 3 1  ; 1 55) .  

Culmea succesului lor, o ating tarafurile bune din Ploieşti, ale lui  
Dobrică, lui  Magheru, lui  Cercei, lui  Enuţă ş i  al lui Stan-Lăutarul , cu 
prilejul războiului de independenţă. 

Intre 25 mai şi 1 3  iunie 1 877, la Ploieşti a locuit ţarul Alex.andru a l  
II-lea a l  Rusiei, împreună cu  suita sa ş i  cu  Statul maj or a l  trupelor în  
campanie. In af.ară de întrevederile oficiale ale varului cu domnitorul 
României şi cu regele Serbiei, au avut loc numeroase recepţii şi baluri. 
D ntre toate formaţiile muzicale care au fost aduse pentru defilări, ce
remonii şi recepţii, care au fost : fanfara regimentului V de Linie din 
Iaşi ( capelmaistru compozitor Ioan laloviţchi) şi fanfarele divizionare 
a:e cazacilor, şi cîteva tarafuri din Bucureşti şi Ploieşti, ţarul a arătat 
preferinţă pentru taraful lui Dobrică. Aceasta a făcut - mai ales după 
ce unul din fiii ţarului a botezat pe unul din fiii săi (Alexandru, zis 
"Dobrică-Ducele" ) şi ,  după ce s-a înapoiat din turneul făcut la Peters
burg şi Moscova în anii 1 879-1 884 - , ca Dobrică să se intituleze 
emfatic pe cărţile de vizită "Artist al Curţii Imperiale Ruse " .  

i n  această vreme "banda "  lui Dobrică era o formaţie d e  unsprezece 
persoane, dintre cei mai virtuoşi instrumentişti, unul dintre ei fiind An

' ghe!uş nepotul lui Dobrică, mititel şi ghebos, dar un sclipitor şi talentat 
musca!.ag u. care ulterior a făcut numeroase turnee europene. (El a fost 
maestrul lui Fănică Luca) .  

In această vizită a atîtor "obrazuri simandicoase" în oraşul Ploieşti, 
in fiecare seară aveau loc recepţii şi baluri, cînd la unul, cînd la altul 
d intre "suivantii " ţarului (50 ; 1 ) : 

La tar, în casa lui lstr.ate Negulescu, prefectul, 
- în saloanele marelui cartier, în gimnaziu, la generalul Gurko, 
- în casa Mamaciu (Ergas) la oancelarul Gorceacov, 
- în casa Căpitanulu i Batea pe strada Poştei, la contele lgnatiev 

ş.a.m.d. 
şi în toate casele acestea, cite un taral bine plătit cu ruble de aur, 
cînta de seara pînă noaptea tîrziu. 

Ce multe rivalităţi şi invidii s-au născut între lăutari, cu acest pri
lej de manifestare a puterii ţarismului ! 

Repertoriul tarafelor de lăutari, deşi atractiv, ajunsese să nu mai 
satisfacă exigenţele tuturora. Unii dintre ascultători evoluaseră, către 
mai frumos, către o artă variată : şcoala, muzica culta, numeroşii maeş
tri de muzică, fanfarele militare, societăţile corale, turneele artistice 
deschiseseră gustul marelui public - acela care era mult legat de mu
zica lăutărească - pentru muzica lipsită de "belşugul ofurilor, aburilor, 
vaietelor, al suspinelor şi gemetelor de provenienţă orientală" din mu
zica noastră lăutărească (9 ; 1 75) .  Repertoriul celor mai mul ! i  dintre 
lăutari devenise desuet, şi ·aceştia nu puteau s ă  şi-1 reînoiască destul 
de repede. Neştiind să c înte după note, lăutarii ramineau cu o muzic<i 
care se invechia repede, ieşită din circulaţie, ceea ce s-a numit "de-
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cadenta erotică şi bahică a lăutarilor " (9 ; 170) . Treptat, cei mai mulţi 
dintre lăutarii ploieşteni încetează de a mai fi potriviţi pentru . ,muzica 
de local " ,  pentru balurile pretenţioase, şi rămîn doar inegalabili în 
. , muzica de pahar " sau . ,de inimă-·albastră " .  (40 ; Ploieşti) . 

După 1 880, petrecerile şi localurile cu muzică aveau deobicei două 
ansambluri ; fanfara sau capela de muzicanţi şi taraful de lăutari ( 56 ; 
nr. 643) .  

Multe din tarafurile ploieştene fac turnee cu succes în apusul Eu
ropei ; presa străină î i  elogiază (56 ; nr. 687).  (Eig. 9) ,  

3. Declinul lăutarilor din Ploieşti 

3. 1 .  Lăutarii din Ploieşti şi formatiile instrumen tale de muzică cultă 

Dar această atmosferă de petreceri tradiţionale cu lăutari la  vie, 
la  dulap, la  mahalale sau în saloane, avea să se destrame şi să aibe şi 
ea un sfîrşit. 

Evoluţia tehnicii muzicale ; apariţia unor iniţiaţi în muzica cultă, 
din ce în ce mai mulţi ; crearea de instituţii muzicale, cum sînt învă
ţămîntul muzicii în şcolile publice, şcolile private şi la unităţile mili 
tare (60 ; 1 4-32) ; înfiinţarea de formaţii muzicale, chiar şi la Ploieşti 
(Fanfara pompierilor, Fanfara regimentului 7 Dorobanţi, Corul Cere
monia! al Comunei, Corul societăţii germane . ,Geselligkeit " ,  Corul Li
ceului PP) ; invazia de profesori privaţi de muzică vocală şi instru
mentală ( 6 1  ; nr. 76 şi 56 ; nr. 500, 503, 505 şi 60 ; nr. 53) ; înmulţirea 
numărului de p :ane în casele orăşenilor . . .  , toate acestea au contribuit 
la schimbarea rolului artei lăutarilor din acela de rol permanent, unic 
ş i  JJredominant, într-un rol secundar şi ocazional. 

Cu apariţia fanfarelor şi orchestrelor militare, la  balutile, seratele 
şi ceremoniile oficiale, partea muzicală era dată pe seama acestor for
maţii  care aveau instrument;şti cultivati. Tarafurile au rămas la rolul 
e l e  ansambluri pentru muzica populară, pe care, fără cunoaşterea no
tel or ş i  cu posibi litd.ţi reduse ele înoire a repertoriului ,  lău tarii o cînta u 
insii în  mod ine9alabil .  

Această situa ţie, provocată de pătrunderea ş i  riispîndirea muzicii 
culte şi de imposibilitatea de însuşire a teoriei muzicii ,  măcar de citire 
a notelor, a făcut ca prin anii 1 890-1 900 numărul de lăutari să înceapă 
si:t scadii � 1 ) . Ca să JHHt td pleca la Expoziţia din Paris, vîrstnicul Dimi.l 
Maqheru s-a apucat să ia lect i i de muzicd. cu Atanasie Verzeanu. Intre 
lăutari a început o aprigă concurenţă, cele două mari "neamuri " : fa
milia Marinescu înrudită cu familia lui Nica Moldoveanu-Cobzaru, 
deoparte şi familia lui Magheru şi a lui Ghita Dima-Chitaristul ,  încus
critd. cu familiile lui Nicolae Vasile-Muscalagiu din Manasia ( . ,Va-

2 1 Jn anul 1 830 in Ploieşti e r a u  47 birturi,  448 cîrciumi şi restaurante, 1 34 l ă u 
t a r i .  I n  anul 1 9�0 Iau tmii e r a u  n u m a i  în n u m ă r  de 75,  deşi  flum�rul d e  . ,lucaluri " 
crescu::;e. 
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sileştii " ) ,  a lui Gheorghe Ochi-Albi, şi a lui Gheorghe Stan-Cob
zaru ("Stăneştii " ) , de altă parte, constituiau două clanuri rivale, care 
în tendinţa de înavuţire 22) sau de parven:re sodală 23) îşi sfîşiau re.ci
proc prestigiul şi posibilităţile viitoare de dezvoltare. 

Mulţi dintre descendenţii lor au părăsit tar,afele, şi din lăutari au 
reuşit să se facă muzicanţi ; au învăţat din teoria muzicii cîte ceva -
uneori chiar foarte mult - şi au intrat în orchestre de teatru sau în  
cele din localurile la modă, din restaurantele cu clientelă formată din 
străini, ş i  pînă în orchestre simfonice şi  de operă. 

Intre anii 1 903 şi 1 906, Costică fiul lui Nicolae Vasile-Muscalagiu, 
studiază vioara cu Robert Klenk la Conservatorul din Bucureşti ( 1 2 ; 
1 357) . Devine maestrul de vioară a numeroşi copii , şi, în 1 907 împreună 
cu patru fraţi ai săi, înfiinţează la Ploieşti prima orchestră ele muzică 
populară, constituită din "notişti" .  

Treptat, moda t�arafelor cade, atît din cauza schimbării qustului 
unei mari părţi din "public " ,  cît şi prin împuţinarea lăutarilor buni : 
în 1 895 se stinge Dobrică, în mizerie fizică şi morală ; Magheru moare 
în 1 9 1 0. 

In saloanele şi localurile din oraş aj ung sti cînte lăutari puţin d i 
baci şi fără posibilităţi d e  a varia repertoriul după gustul noului public. 
Gheorghiţă Stănescu şi cu taraful lui sînt înlocuiţi la  berăria "Coope
rativa" de către un ansamblu nemtesc. "Orchestrele naţionale "  se îm
puţinează ; vechi tarafe se desfac (54 ; nr. 4) . Doar Angheluş reuşeşte 
să se menţină la un mare local din oraş ( 58 ; nr. 4 şi 1 64) . Celelalte ta
rate cîntă la cîrciumi şi localuri periferice (4 ; 8 şi 57 ; nr. 3, 6, 22, 39) . 

Şi în 1 9 1 5  se prăpădeşte subit şi Angheluş, căpetenia recunoscută 
de toţi lăutarii, ultimul muscalagiu renumit din secolul trecut. 

Lăutarii rămîn fără conducători "ca puii fără cloşcă" ,  desorg.ani
zaţi ; ei încearcă să refacă tarafele,  dar fără succes. Localurile noi, care 
organizau pe înserat atracţiuni muzicale, un fel de concerte de pro
menadă, îşi aduceau instrumentişti din Austro-Ungaria sau Italia. 

Nici în nou creatul debuşeu pentru orchestre, care era cinemato
graful, lăutarii nu pot pătrunde cu uşurinţă ; ei sînt angajaţi numai in
dividual, şi după ce se formau pentru acest gen de artă muzicală. ln 
anii de după primul război mondi.al ( 19 1 9- 1 930) ,  cînd s-au produs pri
mele semne ale şomajului lăutarilor din Ploieşti , unii din cei ce mai 
rămăseseră, au fost absorbiţi de orchestrele de cinematograf ale fra
ţilor Rotescu şi a lui Ştefan Bontilă. Aceştia nu erau lăutari, ci notişti, 
muzicanţi de fanfară, provenind din "musica comunei " condusă pînă 

22 Unii dintre lăutari mai înstăriţi căutau naşi printre oamenii politici şi ne
gustorii bogati. Dobrică cumpără "Sala Universel" şi închiriază scena şi grădina "Gri
vita", dar nu are suficientă clientelă şi "se ruinează, căci sînt "întreprinderi păgu
bitoare• (60 ; nr. 76 şi 53 ; nr. :l, 1 3, 1 6, 38, 47). 

23 Vasile Marinescu-Ţiganu părăseşte profesia şi "trăieşte ca un parazit pe 
spinarea onestului său frate Dobrică" şi este invinuit de imoralitate, de provocări 
de scandal etc. Două ziare locale (56 ; nr. 106 şi 60 ; nr. 47) au dus o polemică pentru 
ofensa pe care acesta o adusese respectabilului bătrin profesor Basil Drăgoşescu. 
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în  1906 ele vrednicul Costache Rotescu, tatăl şi socrul acestora. Buni 
pedagogi, cu multă experienţă şi cunoştinţe muzicale, ei au reeducat 
numeroşi lăutari şi fii de lăutari pregătire teoretkă 24) .  

Dar cei mulţi rămaşi în  afara formaţiilor orchestrale d e  muzică 
cultă şi populară s-au resemnat a deveni "lăutari de mahala u  sau "lău
tari de sat " .  Situaţia lor, din punct de vedere artistic şi profesional, nu 
se deosebia mult de aceea pe care o aveau lăutarii la începutul seco
lului trecut, cînd cîntau la col ţul unei mese de cîrciumă sau cutreerau 
satele şi bîlciurile. 

�1.2 .  Lăutarii şi muz�ca mecanică 

Acest şomaj al  l ăutarilor, care a început să se producă imediat 
după demobilizarea din anul 1 9 1 9, avea să contribuie agravant l a  viaţa 
muzicală şi în deosebi la cea lăutărească. 

Starea materială ,a lăutarilor era precară, iar prestigiul lor căzut, 
şi din această cauză meseria de lăutar el'a desconsiderată. La această 
situaţie a contribuit şi comportarea lor în perioada de criză profesională 
dintre cele două războaie. 

In anii 1 927-28 situaţia lor se înrăutiiţeşte şi mai mult prin apa
riţia cinematografului sonor. Muzica mecanică era de mult cunoscută 
şi folosită ; ploieştenii au auzit încă din anul 1 899 fonograful, pe care 
îl  adusese din Franţa, profesorul O. G. Ciocănel (59 ; nr. 3 1 )  ; prin 1908 
şi respectiv 1 9 1 2, au apărut gramofoanele cu discuri şi pianele meca
nice, dar aceste mij loace nu au avut o răspîndire mare, care sti influen
ţeze în rău activitatea muzicanţilor ; dimpotrivă, o ajutau. 

Dar cinematograful sonor a avut ca urmare turburarea acestei ac
tivităţi . Cinematograful, chiar de la apariţia lui în 1 906, avea să pro
-voace unele îngrijorări în legătură cu viaţa artistică şi socială (6 ; 1 20) .  
Dar în noua sa formă, de mijloc de producere concomitentă a imaginii 
şi a muzicii, e l  avea să turbure şi să desechilibreze şi activitatea, şi 
situaţia formaţiilor orchestrale existente. In întreaga ţară au fost peste 
1 20 de astfel de formaţii, oare erau menite desfiinţării .  

In anul 1 932 "Sindicatul artiştilor instrumentişti din România" ,  în
fiinţat în anul 1 923, porneşte o acţiune de luptă pentru interesele in
strumentiştilor în genere (39 ; nr. 1 )  şi această luptă avea să  ducă la 
unirea maj orităţii acestora şi recunoaşterea unora dintre drepturile lor. 

Lăutarii din Ploieşti nu au luat parte la înfiinţarea Sindicatelor Artiş
tilor lnstrumentişti în 1 923 25 ) .  Ei au înfiinţat ulterior în anul 1 92() o aso
ciaţie de ajutor a lăutari lor, avînd ca preşedinte pe Mitică Moldoveanu, 
şi un sediu în pasajul "Cooperativa " .  Ca şi în încercarea de grevă făcută 
în primăvara anului 1 919 ,  cînd lăutarii dezorientaţi şi fără posibilitatea 
de a cînta, nu s-au solidarizat cu masa de instrumentişti condusă de 

24 Dumitru Rotescu publică la Ploieşti, sub pseudonim, o metod11 de peda�J09ie 
violonisticli (36 ; 94). 

�· Mărturie orală a lui Mitică-Moldoveanu-Chitaristul 1 ,  care era nepotul lui 
Angheluş , şi care era căpetenia lăutarilor după 1919. 
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Ştefan Bontilă 26, şi acum în 1 932 lăutarii se dezbină în mai multe frac
ţiuni, după interese, şi ezită a păşi alături de ceilalţi instrumentişti în 
lupta pentru apărarea profesiei lor. "Sindicatul " ,  în intenţi,a de a-i atrage 
întocmeşte statutul astfel ca toţi lăutarii, indiferent de pregătirea lor, 
să poată face parte din sindicat. 

In statut sînt cuprinşi deci şi lăutarii care apar printre ceilalţi in
strumentişti oa : "muzicanţi naturalişti nenotişti de la oraş" şi "muzi
canti naturalişti nenotişti de la sate" ( 39 ; nr.  17 ) .  Profesia de lăutar, nu 
mai era o fală ! 

• 
• • 

In anii care au premers celui de-al doilea război mondial, lăutarii  
au cultivat tot mai puţin muzica populară şi s-a vorbit despre ei elin ce 
în ce mai puţin, pînă cînd după 23 august 1944 Statul a preluat sarcina 
de cultivare a muzicii ancestrale, pe de-o parte organizînd colectarea 
şi studierea creaţiei folclorice, prin institute de cercet·are adecvate, pe 
de altă parte înfiinţînd nenumărate ansambluri artistice, care să pro
ducă muzică bine auzită şi bine prelucrată, în toate colţurile ţării . 

Şi în multe d in  aceste ansambluri sînt prezenţi, printre cei mai buni  
d intre muzicanţi, nepoţi ş i  strănepoţi de-ai acestor lăutari din Ploieşti 
din secolul trecut, care "ne-au păstrat muzica . . .  au dezgropat-o, au tre
cut-o şi dat-o în păstrare din tată în fiu" ( 1 7 ; 1 1 5) .  
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PREZENŢA SCRIITORULUI CEZAR PETRESCU 

ŞI A MUZEULUI DIN BUŞTEM 

IN PRESA ROMANA PE ANUL 1969 

1 .  RomJnia Literară 
23 ianuarie 1 9611 

2. Tribuna 
6.H. l969 

SMARANDA CHEHATA 

B I B L I O G R A F I E  

Cezar Pet rescu îtt dedica/ii şi acuarelc V. Firoiu 

Grancl Larousse Encyc/opcclique Valeriu Palaghită 
Printre fruntaşii prozei noastre dintre 
cele două războaie mondiale este ci -
tat Cezar Petrescu ca autor a nume-
roase romane şi nuvele in care des-
crie societatPa romftnpască din timpul 
său. 

3.  Viata Românească Cezar Pet rescu şi înccpufurilc . ,Gin- Prof. l0n Bălu 
Nr. 2 (februarie) 1 969 dirii" .  

4 .  Tribuna 
1 3.III. l969 

5. România LitPrară 
29.V. l 969 

G. Cronica 
l 6.VII I . I 9fi!l 

7. Scînteia TinerPlului 
I l  sept. 1 969 

8. Munca 
1 6.X. 1 969 

9. România Literară 
20.XI.l 996 

Secvente dintr-un muzeu (Muzeul Me
morial Cezar Petrescu din Buşteni). 

Prezente româneşti 

Scri i tori români în Enciclopedia ma
qhiară.  Ci tat şi scriitorul Cezar Pe
trescu. 

Ser isoclfca 

Muzeu/ Memorial .. Cewr Pet re8cu" 
(reportaj de buzunar) 

Memoria scriitorului 

1\min/iri despre Cezar Pet rescu 

V. Firoiu 

L Dunajecz 

Prof. Marius Pop 
BrPaza-Ocina 

A. P. 

Demostene Botez 

DemostPne Botez 
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1 0. Tribuna 
27.XI. t 969 

1 1 . România Literară 
27.XI. l969 

1 2. Agricultura 
4.IX.1969 

1 3. Radio-televiziune> 
2 l .V. !969 
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In săptăminalul "Libertatea• (Jugosla
via) la rubrica de cărti noi, apare şi 
numele scriitorului Cezar Petrescu 

Amintiri despre Cezar Petrescu 

Un pionier al învătămînlu/ui agricol 
(prof. Dimitrie Petrescu - lată/ scrii
torului Cezar Petrescu - autor al 
unui ,.Curs elementar de agricul tură" ,  
tratat practic apărut in  1 906). 

RADIO-TELEVIZIUNE 

Fonoteca de aur 
Cezar Petrescu despre Mihail Sado
veanu. 

Caleicloscop 

Demostene Botez 

C. Darie 

Emisiune de radio 
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Muzeul memorial , .Cezar Petrescu" Buşteni 
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Muzeul memorial . , Cezar PelrPsc u "  din nu�teni. Detaliu de a r h i tecturi:i 
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\'eder < •  spre l l l l l l l l<'k Cur<.lillhlll ludl;J uc· pe I.HJicun ul c lt�j ului al Il-lea 
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Biroul de prin1ire 
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Alt aspect din expozitia de bază 

1 7 - c. 8190 257 
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Expozitia de bază. "Cezar Petrescu grafician• 

258 

www.cimec.ro



Camera de culcare Birou-bibliotecă. 

llirou-bibliotccă. ,.Cap de bătrînă• 
de Ce:wr Petrescu ( 1 912 )  
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Biblioteca văzută prin uşa de fier forjat 

Cabinetul de presă 
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Cabinetul de presă 
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SCURT GLOSAR DE ARHAISME 

A. MIHAI 

De multe ori cercetătorii mai tineri şi cititorii, aproape în totalita
tea lor, parcurgînd unele documente istorice îşi pun întrebări îndreptă
ţite asupra sensului unor cuvinte care au ieşit de mult din uz. Nedu
merirea e cu atît mai mare cu cît explicarea acestor cuvinte vechi nu 
poate fi făcută nici cu dicţionarele uzuale şi nici  cu alte lucrări la în
demîna tuturor. Constatarea acestui neajuns ne-a sugerat ideea întoc
mirii unui glosar de arhaisme �Care să explice termenii întîlniţi în docu
mentele prahovene şi din care unii îi vom găsi folosiţi în articolele şi 
comunicările din prezenta culegere. Intenţia noastră a fost să punem la 
înrlemîna tuturor explicarea sensului acestor arhaisme. 

abil = dimie, postav gros de l ină 
ilbagiu = fabricant sau rwgustor dP 

a ba le 

acaret = constructie 
alişveriş = negustorie, afaceri 
anafora = raport prezentat domnitoru-

lui , intărirc 
anatema = afurisenie 
ilngarale = dări in bani sau în na turii 
arpantor = hotarnic 
arşin = unitate de măsură pen tru lun -

9imi ( 1 /3 din stînjen ) 
ilspru = monedă de arqin t turcească 

bandagis t = mănuşar 
bariz = tesăturil rară din l î nă  
basmagiu = negustor de  ba ticu r i ,  bro-

boade 

bătcă = movilă pe un deal 
beizadea = fiul unuidomnitor 
bez = in afară de 
bina = clăd ire 
bogasier = negustor de ţesături din 

bumbac 
bot de porc = deal 

bourt = semn cioplit pc arbori ca hotar 
bran işte = pădure, moşie sau impozit 

constind in furnizarea fînului pentru 
grajdurile domneşti 

braşovean = negustor de mărfuri aduse 
din Braşov 

brat = frate 
brazdă ( de hotar) = linie de demarciltic 
bucate = produse agricole 
bute = butoi mare 
cafegiu = negustor de cafea 
caftan = îmbrăcăminte boierească 
caldarimar = antreprenor de drumuri 
cambie = polită 
cilntaragiu = fabricant şi negustor 
capitatie = impozit 
catastih = condică de evidentă , statut 
catagrafic = recensămînt 
catană = ostaş 
cataveică = haină lungi'! imblănită 
cavaf = negustor de încălţăminte 
ceauş = comandant 
chezaş = garant 
chirigiu = dirăuş 
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chiristigiu = negustor ele scinduri 

chi rvangiu = d!răuş 
cilen = judecător 
cin = rang 
cioboate = cizme 
ciobotar = cizmar 
cirac = ucenic 
cislă = modalitate de percepere a im-

pozitului 
ciubuc = lulea lungă 
ciştiu = rata la arendă 
dironom = moştenitor 
coituni � ciorapi 
con dur =-= pantof cu toc inalt 
contracciu = contractant 
corporaţie = asociatie 
cortel """"' umbrelă 
costandă = monedă 
cot = unitate ele măsură pentru tesă

turi (0,637 m)  
cotul bazarului = cot dobro�Jean 

cotărit = dare impusă negustori l or care 
vindeau marfa cu cotul 

covacciu � maistru 
crilitar = monedă austriaci'! 
cumpănă = cintar 
curea = măsură de lungime 
curmătură = gît intre două dealuri 

sau două văi · 

dagherotip = vechi aparat fotografic 
dajdie = impozit 
danie = donatie 
dascăl = invătător, profesor 
decatir = maistru 
deget = unitate de măsură pentru lun-

gime 
deli'! = dosar 
delnită = proprietate, fîn Pillă 
diac = scriitor 
d i a tă = testament 
clijmă = o zecimP din produsPI<• aqr i 

cole datoratP propriC'Imu l u i pilm î n 
tului 

district = judet 
dirste = piuă rudimentară pentru dimie 

ş i  postav 
dohot = păcură subtire pentru unsul 

încăltămintei 
dram = miisură pentru măsurat volu

mul 
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Pckraj = iluminare 
pforie oc= consiliu 
Pndaze = cot mic dobrogean 
falcia = 80 prăjini = 2880 stinjeni 
feredeu = baie de abur 
fermenea = scurteică de postav 
firitisi (a) = a felicita 
funie � fîşie îngustă de moşie 
găitan = şiret 
�Jăi tănar = ceaprazar 
�Jeambaş = negustor de vite 
giubea ' -' haină lungli, imblănită, ce !P. 

îmbrăca peste anteriu 
uilceavă = ceartă 
cJlavă = ar ticol de lege 
ulas = vot 
gloabă '""' amendii 
g rapuri = cariere pentru extra�Jerea 

nisipului sau pietrişului 
halep =- :  �>t moldovenesc 
havaet =--= taxă 
hazna = trezorerie 
hiltiş =-= mărăciniş, loc necultivat 
h liză C-'' moşie mică 
hotarnic ,." mi'!surător d e  moşii 

hrisov = act domnesc 
ia lovilă =--= vită ingrilşată 
iconar ," pictor de icoane 
ipochimen = persoani!i de vază 
isnaf = asociatie 
ispisoc = hrisov 
isprăvnicie = prefectură 
izvod = listă 
incredin tare = legalizare 
înscris = act 
jalbi!i = plîngere 
jaluzier = fabricant de jaluzP!e 
j Prebie = fi!işii ,  părli 
l ;mt "" 10  stinjeni 
licorist --- cofetar 
lipse-an =-= negustor de haine 
liude = oameni 
madipolon = pînzi!i de bumbac, foarte 

trainică, adusă din Polonia şi India 
malotea = scurteică femeiască evazati� 
marafet = înlesnire 
marchitan = negustor de mi!irunţişuri 
masala = torţă 
matrapaz = precupeţ 

www.cimec.ro



ml'idular = membru 
miimull'lrie = magazin de stofe, haine, 

Mcănie 
mezat = licitatie 
menzil = statie de poştă 
mezelic = gustare 
mitricl'l = registru de stare civilă 
mofluz = falit 
nart = =  pret maxima! 
n1ivod = plas1i 
nevolnic = neputincios 
oblrşie = ori�Jină 
oblăduire = conducere 
obraz = personalitate 
obşte = asociatie 
ocină = proprietate moştenită 
oclrmuire = conducere, prefectură 
olac ( cai de) cec alerqiitură 
orîndar = arendaş 
orologiu =-� ceas 
ort = monE'dă mică 
otrup = arendă prin licitatie 
padinl'l = podiş, terasă 
pafta '·= cataramă 
palmă = unilltte ciP măsură pentru su

prafete 
pt�lmac - c  unitate cit> măsură pen tru su

prafete 
paner = coş 
pas = unitate de măsurii pentru lun-

gime 
pasmanterie = ceaprazărie 
păsărar = negustor de păsări 
pecete = sigiliu 
pecetluit = sechestrfl\ 
petitie = cerere 
pi lac = ordin domnesc 
pive � dlrste 
pogon � 1 296 stînjeni - 5000 m2 
ponor = loc sterp cu gropi pc> un po-

v îrniş, necultivabil 
pont � articol din catastih 
portrE'tar = fotograf 
povarnă = fabrică ce distila grînele 

sau roadele, prefăcîndu-le in rachiu 
sau lkhide uleioase, velnită 

pravilă = lege 
prăjini'� = 3 stînjeni 
precupet = negustor 

pretl'llulre = evaluare 
prevalul apei = cumpăna apelor 
pricinaş = parte in proces 
pripor = coastă de deal, adăpost de 

iarnă pentru oi 
prisacl'i - stupinl'l. 
pristăvit = decedat 
prizluca = loc nl'lmolit de ape acope-

rit cu stuf 
pumn = 2/3 din palma optimală 
puşcaş = reparator de arme 
putar = lucrător de fintini 

(şi in petrol) 
rîmător = porc 
saml'l = socoteall'l 
salgiu = dregl'ltor şi spl'lll'ltor de şaluri 
samsar = n egustor, misit 
serdar = rang de boier 
seimen o.---= ostaş din garda Curtii dom-

neşti 
sfoară = şuvilă de pămtnt 
simbrie = salariu 
simigiu = plăcintar, covrigar 
sin = fiu 
slemne = ondulatii bruşte ale terenu-

rilor 
slobozie = eliberare 
sminteală = pagubă 
soroc = termen 
speculant = negustor 
spiter = farmacist 
staroste = conducător 
stînjen = unitate de măsură pentru su-

prafete 
stinjen gospod = stinjen domnesc 
straie = haine 
surecciu = negustor de vi le 
suret = copie 
şeidecar = cusător de fir pe stofe, ca-

tifea 
şf'lar = maistru de şei 
şeminer = sobar 
tabaci = pielari 
telal = vînzător de haine vechi 

telegari = cai de fugă 

teşcherea = dovadă 

toptan = grămadl'l 

tufecciu = armurier 
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tulumbaglu = fabricant ele pompe şi 
stropltorl 

urie = hrisov pentru lnt1irirca unei 
propriet1iti 

uri·car = diac domnesc 

vechii = administrator 

velnit1i = povarnll 

velit = de prim rang 
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voinic = in drept 
zal hana = abator 

zaherea = hrană, provizii 
zapis = contract, înscris 
zapodie = ruptur1i pe un povîrniş 

zaraf = schimbl:ltor de monede 
zare = culme, orizont 
zl:ilog = amanet 

zet = nepot 
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DIN ACTIVITATEA REVISTEI ASOCIAŢIEI GENERALE 

A BIJUTIERILOR, CEASORNICARILOR, GIUV AERGIILOR 

ŞI MESERIAŞILOR SIMILARI DIN ROMÂNIA 

DUMITRU NEDELEA 

Printre periodicele cunoscute la începutul secolului nostru privind 
branşa ceasornicarilor şi giuvaergiilor din România, o importanţă deo
sebită merită să acordăm publicaţiei mai sus menţionate. 

Revista ,a apărut regulat din luna octombrie 1 937 pînă în septem
brie 1 939, totalizînd 25 de numere (colecţia sa se află în patrimoniul 
Muzeului judeţean de istorie Prahova).  Publicaţia cuprindea în general 
cam 8 file ( 1 6  pagini) de fiecare număr. Deşi fondată de către mari an
grosişti, - în scopul apărării intereselor de breaslă, cu aspect comer
cial - con tinînd reclame, anunţuri, cît şi amănunte din tehnica vîn
zării, a practicării meseriei de ceasornicar sau bijutier, revista conţine 
în coloanele sale şi articole cu caracter ştiinţific, în legătură cu această 
branşă. 

Din articolul progmm, intituJ,at "Scopul revistei u 1, redactat de Co
mitetul Asociaţiei, a l  cărui preşedinte era Toma Dumitrescu, reţinem 
că aceasta urmărea : 1 )  Organizarea tuturor meseriaşilor într-o singură 
organizaţie profesională ;  2) Dezvoltarea spiritului de colegialitate, pen
tru ,apărarea intereselor de breaslă ; 3)  Să pună la dispoziţia meseriaşi
l o r  o publica tie de specialitate. 

Deşi în unele coloane predomină articole cu caracter general pri
vind obiectivele mai sus menţionate despre care nu voi insista, consider 
demn de relevat caracterul informativ asupra activităţii unor congrese 
internaţionale de speciali tate, activitatea marilor centre din Europa 
privind domeniul ceasornicăriei şi bijuteriei, reglementării timpului de 
muncă, a salari ilor etc. Mă voi referi la ac tivittaea "Congresului dia
mantului " 2 •  In primele zile ale lunii octombrie 1 937 a avut loc Ia An vers , 
Congresul General al Uniunii Internaţionale, care grupează toate orga
nizaţiunile comerciale şi industriale ale diamantului. 

1 Revista Asociatiei generale a bijutierilor, ceasornicarilor, giuvaergiilor şi me
spriaşilor similari din România, Anul I, nr. 1, octombrie 19:17, p. 1 -2. 

2 Ictem, anul I, nr. 1 ,  oct. 1 937, p. 1 1 .  

267 
www.cimec.ro



268 

B l  1 u·.t t ·i:. R I l  O R -

CEA.SORNICARILOR � 

kf ,.. .. .... t " 4<)·•.t•"'�*"1" 
...... f,, 1( ... �.l Il \tol"t(;,, ,  •:rt 

Coperta revistei Asociatiei generale a bi
jutierilor, ceasornicarilor, gi uvacrgiilor 

şi meseriaşilor similari din România 

www.cimec.ro



Pagini din revistă 

I',,J,�I«• .,PÎ\ T{l(, t>llfUPPli et ('.,." G.,,..,_.." Un V'f'h,C dfl'ttt h•fUI:Ift("� 

1 
1 .  

Intemeielurii unei<� din cele mai m< ri fabrici de ceasuri 
din lume 
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Con�Jresu l avea in vedere punerea in aplicare a următoru lui pro
gram : 

1 )  Apărarea şi dezvoltarea comerţului diamant ului. 
2) Reglementarea internaţională a salariului, a orelor de lucru şi 

a problemei uceniciei în industria diarnantului .  
Un alt congres comentat de revista în studiu, de unde se pot vedea 

unele norme în activitatea ceasornicarilor, este prezent prin "Hotărî
rea Uniunii Internaţionale a Ceasornicarilor" 3 din a nul 1 9·37 , care pre
vedea printre a ltele şi : 

1 )  Termen de garanţie pentru ceasornice. 
2) Ştampila de grosime a capacelor de aur. 
3) Garanţii pentru capoate de double. 
4) Marj ă de cîştig etc. 
De remarcat că la unele conferinţe internaţionale vîrfurile de con

ducere ale Asociaţiei bijutierilor şi ceasornkarilor din România au con
tribuit cu unele propuneri în vederea reglementării unor aspecte de 
ordin tehnic şi comercial din cadrul branşei, după cum reiese din arti
colul publicat în revistă la p. 1 3, nr. 1 0-1 1 din iulie-august 1 938, şi 
din care citez : "Anul acesta între 1 6--1 8  iunie s-a ţinut la Lucerna (El
veţia) ,  conferinţa internaţională a reprezentanţilor meseriilor noastre din 
Europa, afiliaţi Federaţiei internaţionale a Bijutierilor, Ceasornic.arilor, 
Argintarilor, Comercianţilor de pietre preţioase etc. cu sediul la Haga 
(Olanda) şi cu titulatura prescurtată B.I .B.O.A. 

"In ramura ceasornicăriei s-au votat rezoluţiuni în privinţa propa
gandei colective internaţionale pentru ceasornice, în privinţa grosimii 
cutiilor de ceasornice, asupra celor de calitate inferioară, asupra garan
ţiilor de dat pentru ceasornkele de mărcă şi alte rezoluţii. 

"S-a discutat apoi propunerea română (după raportul asociaţiei 
noastre) şi cehoslovacă pentru reglementarea comerţului de en-gros 
şi s-a luat hotărîrea pe care o publicăm în extenso la pagina cu infor
maţiuni a revistei noastre" ... Articolul este înso ţit şi de o fotografie cu 
participanţii la Conferinţa Internaţională B.I .B.O.A. 

Probleme asemănătoare sînt aduse la cunoştinţa celor interesa �i. 
In articolul "Federaţia Internaţională a Ceasornicarilor " 4• 

Un merit al revistei este şi faptul că abonaţii erau ţinuţi la curent cu 
lucrările unor asociaţii pe diferite regiuni ale ţării, pe centre ( oraşe) 
mai mari, ilustrînd necesitatea de a se organiza în asociaţii, pe ramuri 
de breaslă. Deşi se poate vedea din lectura articolelor interesul marilor 
patroni de a fi organizaţi, în ideea ele a nu fi concuraţi de ci:î.tre angro
sişti, totuşi privind în ansamblu caracterul asociatilor, aceasta urmă
rea în acelaşi timp şi o deservire bună, lucru de calitate, normarea 
muncii, prestigiul lucrătorilor chi·ar şi normal izarea salariilor atît a 
ucenicilor cît şi a lucrători lor brevetati. 
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3 ldem, anul I. nr. 5-6, febr.-martie !918, p. 1 2. 
' Idem, anul 11, nr. 16 - decembrie 1 O:l!l, p. 12 .  
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lJentru ca sa avem o orientare generală asupra obiectivelor Asocia
ţiei pe plan local, voi cita din articolul "Adunarea Generală a secţiunii 
Ploieşti " - •apărut în ·anul 1 938 5• "In ziua de duminică 25 septembrie a 
avut loc în sala Camerei de Comerţ, adunarea generală anuală a cole
gilor ploieştenl . . .  Asistă... aproape toţi colegii din Ploieşti. Prezidează 
d-l A. Lazăr, seniorul colegHor -din Ploieşti. Arată că dacă pînă în pre
zent secţiunea Ploieşti a lîncezit, de azi înainte, în urma îndemnurilor 
Comitetului Central şi-n urma faptului că, chiar colegii ploieşteni simt 
necesitatea organizării, speră că Secţiunea Ploieşti va deveni ceea ce 
Comitetul Central aşteaptă, o secţiune de colegi conştienţi şi solidari ... " 

In unele numere ale revistei sînt publicate date în legătură cu 
unele expoziţii naţionale şi internaţionale informind pe cei interesaţi 
cu ultimele noutăţi şi cu solicitările pieţei europene. 

Voi aminti numai cîteva titluri : 
"Deschiderea Tîrgului de mostre şi Expoziţiei de Ceasornice din 

Basel - Elveţia "  6• 
"Industria Ceasornicelor şi Expoziţia Naţională Elveţiană de la Zu-

rich 1 939 " 7•  
"Rezultatele Tîrgului Elveţian de Ceasornice din 1 938 " 8. 
"Expoziţia Industriei Britanice" 9• 
"Al VII-lea Congres Internaţional al pietrelor preţioase, al bijutie

rilor, giuvaergiilor şi ceasornicarilor, Luxemburg" 1 0 • 
"A 9-a Expoziţie Elveţiană de ceasornice Basel 1 939" 1 1 • 
In unele coolane ale revistei se popularizează cărţile de specialitate. 

"0 carte folositoare " ,  "Tehnica şi Arta ceasornioarilor, giuvaergiilor, 
gravorilor şi opticienilor"  de Ioan Raţiu 12 •  Din lectura acestuia se poate 
trage concluzia că lucrarea era una dintre cele mai complete cărţi de 
specialitate din acea vreme, întrunind atît partea istorică cît şi cea 
tehnică, necesare bij utierilor şi -ceasomkarilor. Articolul este însoţit de 
imagini asupra cărţii şi o fotografie a autorului Ioan Raţiu, din Cluj . 

Sugestii şi indicaţii practice se dau printr-o serie de articole înso
�ite şi de fotografii cu privire la perfecţionarea ceasornioarilor şi biju
tierilor din ţara noastră. Menţionez o parte din aceste articole cu ca
racter de perfecţionare ( instruire) . 

"Repararea ceasornicului brăţară" 13• 
"Din practica atelierului" 1\ "Baie de cromat" 1 5• 
;, Jdem, c�n u l  ! ,  11r. 12 - - - septembrie 1 938, p. 1 3-14.  ti ldPm, <HHtl 1 ,  n r. 7 - aprilie 19:18, p. 9 .  
7 ldcrn, <tn u l  1 ,  nr.  1-1 - miii 1 938, p. l :l. 
� ldem, anul 1 ,  nr.  3 -- iunie 1938, p. 9. 
!1 1 dcm , illl U I  I l ,  nr. [ !l -· - martie 1 939, p. 5. 
tu ldem, Hnul Il, nr .  1 9 - - milrtie 1 939, p. 9. I t  ldPm, anul I I ,  nr. 20-- -21  -- aprilie-mai 1 939, p. 9. 
1 2 ldem, ilnul 1, n r. 12 -- - septembrie 1 938, p. 8-9. 
I :J  ldem, anul 1, n r .  1 0-1 1 - iulie-august 1 938 , p. 8- -9. 
1 3 ldem, anul 1 ,  nr. 1 1 -1 1 - iulie-august 1 938, p. 8- !J. 
14 ld< •m, anul  1, n r. 8 -- mai 1 938, p. 8. 
15 hlt'lll, an ul 1, n r. !J - iunie 19:>8, p. 5. 

271 

www.cimec.ro



"Curăţirea mecanică a ceasornicelor11 1 6, "Despre ruperea arcu
rilor 11 1 7• Sînt numai cîteva titluri de articole prin care membrii Aso
ciaţiei de branşă erau puşi la curent cu o serie de noţiuni şi experienţe 
tehnice pentru o cît mai bună pregătire profesională. 

Alte articole tratează problemele atît tehnic cît şi din punct de 
vedere istoric. 

Astfel găsim .articolul intitulat "Oul de Niirnberg11 ,  primul ceasornic 
de buzunar 1 500 18• Din cuprinsul acestuia aflăm amănunte despre con
fecţionarea primelor ceasuri de buzunar, în localitatea Nurnberg, de 
către meşterul Henlein Petru, căruia i-au fost necesari 1 1  ani pentru a 
perfecţiona ceasul de buzunar care mergea timp de 40 de ore pe baza 
unor resorturi strînse ( încordate) .  Tot din lectura acestui articol aflăm 
şi despre apariţia ceasornicelor smălţuite ( 1 630) .  Pe aceeaşi pagină în
tîlnim imaginea "Oului de Niirnbergll sec. XVI ca şi o imagine a meca
nismului de ceasornic, piedică cu vergea. 

Un alt articol intitulat "Un istoric de gravură 11 tratează evoluţia 
gravurii din cele mai vechi timpuri, compartimentîndu-o pe stiluri 1 9 •  
In acelaşi număr întîlnim articolul "Planisfera din Parma 11 20 (o minune 
a sec. XVIII-lea) , care oferă cititorilor un bogat material istoric şi tehnic 
asupra celui mai complex ceas din lume la acea dată. "Planisfera din 
Parma este capodopera artistului Facini de Parma, care a terminat-o în 
anul 1 725 după o muncă de 60 de ani. Toate calculele necesare execu ţiei 
acestui ceas au fost făcute de matematicianul Montanari, care a murit 
în anul 1 687, deci cu mult înainte de realizarea operei pe care o vi sase . . . 11 

Pe cadrane se pot citi : 1 )  orele şi minutele astronomice. 2) Orele 
şi minutele italiene. 3) Orele şi minutele spaniole. 4) Zilele, lunile 
şi săptămînile anului. 5) Mişcarea zilnică a soarelui. 6) Semnele zodiilor. 
7) Anomali ile solare. 8) Crepusculele astronomice şi of ciale. 9) Anii bi
secţi, după calendarul Julian şi reforma gregoriană. 10)  Ecuaţia orelor 
italiene şi a acelor astronomice. 1 1 )  Eclipsele lunii şi ale soarelui. 1 2) 
Diferenţa între zilele zodia le şi cele solare. 1 :J) Lunqimea zilelor de  iarnti 
şi a celor de vară. 1 4) Răsăritul şi apusul soarelui. 1 5) Cele m ai princi
pale stele şi mişcarea lor în timp de 25 mii de ani. Trecerea stelelor pe 
meridi·an, luna şi toate mişcările ei .  

Se pot urmări de asemenea trei p lanşe - una arata ceasornicul aşa 
cum se prezintă în momentul de faţă în muzeul Vaticanului ,  alta o 
schiţă a cadranului şi a treia o schiţă a lucrării văzute din spate, care 
arată şi sistemul de compensaţie conceput pentru pendulă. Articolul este 

reprodus din "JOURNAL SUlSSE" d 'Horlogerie ct de Bijouteric. 
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16 ldem, anul Il, nr. 15 - noiembrie 1 938, p. 5. 
1 7 ldem, anul II, nr. 16 - decembrie 1938, p. 1 6--17.  
18 Idem, anul li .  nr. 1 - octombrie 1 938, p. 10. 
10 ldem, anul li, nr. 1 6  - decembrie 1 938, p. 10. 
20 Idem, anul II, nr. 16 - decembrie 1933, p. 1 0- 1 1 .  
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Nu lipsite de interes întîlnim în coloanele revistei şi notiuni despre 
unele stiluri de ceasuri foarte necesare pentru un bun ceasornicar sau 
colecţionar. Articolul "Cum se cunoaşte stilul unei pendule" 21, însoţit de 
cele 8 schiţe sînt descrise cu mult farmec. 

În penultimul număr al revistei se popularizează printr-un amplu 
articol istoria celei mai bune mărcj de ceasuri din lume : "Fabrica Patek, 
Philippe et Co." Geneve - un veac de la fondare 22, reprodus din 
"Deutsche Uhramacher Zeitung" .  După ce se face un scurt istoric de la 
întemeierea fabricii, se arată calităţile deosebite ale ceasornicului, care 
pentru prima dată apare cu remontorul pentru întors şi potrivit arătă
toarele ( 1 842) . Se menţionează că de la anul 1 900 firma Patek Philippe 
a obţinut 764 premii de la Observatorul din Geneva, dintre care 187 pre
mii întîi. De asemenea în articol distingem cele două portrete de mărime 
egală ale întemeietorilor acestei firme : Anton Norbert von Patek ( 1 8 12-
1 877) şi Jean Adrien Philippe ( 1 8 1 5-1 894) . 

De apreciat că aproximativ 20 % din spaţiul revistei este afectat 
reclamelor de ceasuri şi bijuterii. 

Printre mărcile cele mai des popularizate sînt : ceasurile de buzu
nar "Tissot" ,  "Movado " ,  "Tellus" ,  "Omega " ,  "Cyma" , "Tavanes " ,  iar 
dintre pendule şi ceasuri de masă întîlnim mai des mărcile : Unghans, 
Kienzle, Jas, în general firme elveţiene, franceze şi germane. 

lntrunind toate aceste oalităţi, "Revista Asociaţiei Generale a Bi
j utierilor, Ceasornicarilor, Giuvaergiilor şi Meseriaşilor similari din Ro
mânia "  şi-a adus aportul său la dezvoltarea meseriei de ceasornicari şi 
bijutieri din ţara noastră. 

2 1  ldem, anul Il ,  19 martie 193!), p. 6-7. 
22 ldem, anul Jl, nr. 22-2:! - iunie-iulie, 1 939. 
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DARE DE SEAMĂ 

ASUPRA ACTIVITĂŢI I  MUZEULUI 'DE ISTORIE AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA PE ANUL 1 969 

Şi in decursul anului 1969 Muzeul de istorie al judetului Prahova a desfăşurat o 
vie activitate, avînd la bază politica P.C.R. şi directivele Congresului al X-lea pe plan 
cultural. A functionat cu următoarele sectiuni : 

- Secţiunea de istorie, în Ploieşti, str. N. Bălcescu, nr. 25. 
- SecţiunC'a "Lupta revoluţionară a pro/etariatu/ui din jud. Prahova", Ploieşti, 

Palatul culturii, slr. Krupskaia, nr. 1 .  

-- SecU unea "Judeţul Prahova pe drumul construirii socialismului", in Ploieşti, 
Palatul culturii, str. Krupskaia, nr. !.  

- Secţiunea de "Etnografie şi Artă Populard", în Ploieşti, Palatul culturii, str. 
Krupskaia, nr. 1 .  

- Secţiunea "Ceasul de-a lungul vremii", In Ploieşti, str. Krupskaia, nr. 1 .  Pa-
latul culturii. 

-- Sectiunea "Cc1su Hugi Prodan•, în Ploie�li, str. Democratiei, nr. IJ. 

- Secţiunea "Muzeu/ memoriul 1. L. Caragiale " ,  Ploieşti, str. C. T. Grigorescu, nr. 1 .  
- Sectiunea "Muzeu/ memorial B .  P .  Haşdeu•, Cimpina, Bulevardul 2 3  August, 

nr. 1 99. 

- Sectiunea "Muzeu/ memorial N. Iorga", Vălenii de Munte, str. G. Enescu, nr. 5. 
- Secliuncil "Muzeului memorial Cezar Petrescu•, Buşteni, str. T. Vladimires-

cu, nr. 1 .  

- Sectiunea "Muzeu/ Sătesc de Etnografie din cam. Starchiojd " .  

Cu sprijinul crestlnd al organelor de partid ş i  al  celor de stat, prin Comitetul de 
Stat pentru Cultură şi  Artă şi a celui judetean de cultură şi artl!, Muzeul nostru a or
ganizat două noi sectiuni, şi anume : 

"Muzeu/ Covorului", Palatul culturii, Ploieşti, str. Krupskaia, nr. 1 ,  inaugurat la 
27.IV.t 969 şi 

"Muzeu/ de Arid Populard din valea superioard a Prahovei", Breaza, Bulevardul 
V. 1. Lenin, nr. 69, inaugurat la 17 august, 1969. 
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I. RDICAREA NIVELULUI ŞTIINŢIFIC AL EXPOZIŢIILOR DE BAZA 

l'mtru ridican'a nivelului profesional al lucrtitorilor, Comitetul de Stat pentru 
Cultură şi Artă a organizat cursuri de specialitate şi anume la Iaşi, de etnografie 
intre 12.X-4.XI.l969, la care a participat tov. Iulia Hagiu, indrumătoarc la sectiunea 
respectivii, şi pentru bibliotecari la Bucureşti, intre 10-23 decembrie, la care a parti
cipat tov. Ana Iordache, muzeografă. 

Lucrătorii din muzeul nostru au mai făcut un larg schimb de experienţă, partici
pînd cu regularitate la şedintele Societăţii de Ştiinte Istorice care se tin lunar, în salt� 
de conferinte a Muzeului de istorie al j udetului Prahova, la care specialiştii muzeului 
CJU prezentat lucrări, la Cea de a V-a sesiune de comunicări ştiintifice organizată între 
5---7.VI.t969 de Comitetul de Stat pentru Culturii şi Artă în cadrul căreia specialiştii 
muzeului au prezentat lucrări, şi  la cea de a doua sesiune de comunicări ştiintifice 
organizată la Ploieşti, de Comitetul de cultură şi artă al jud. Prahova, intre 15-17  
decembrie, prezentind zece lucrări din cele 37  care au fost sustinute. 

Prin aceste metode ca şi datorită indrumării perseverente efectuate de Comitetul 
judetean de cultură şi  artă, experienta lucrătorilor din muzeul nostru s-a îmbunătăţit 
necontenit, reflectindu-se în creşterea nivelului ştiinţific al unora din sectiunile mu
zeului, ca spre exemplu : "Muzeul de artă populară" din Breaza, "Muzeul covorului" 
din Ploieşti, "Muzeul memorial Cezar Petrescu" din Buşteni, "Muzeul memorial N. 
Iorga• din Vălenii de Munte, "Muzeul memorial B. P. Haşdeu• din Cîmpina şi "Mu
leul memorial I. L. Ct�ragiale" din Ploieşti. 

II. ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIV A 

Lucrătorii muzeului nostru au continuat să depună eforturi constante în dome
niul aclivitătii culturale educative, căutînd să asigure vizitatorilor o indrumare cit 
mai bună. 

Ca urmare numărul celor care au cercetat sectiunile muzeului, a crescut, an de 
an, ridicîndu-se pe anul 1969 la cHra de 1 15.885, dintre care 7:1289 vizitatori cu plalil 
şi 42596 vizitatori fără plată. 

La actiunea de răspîndire a cunoştinţelor şi ridicarea nivel ului cultural al ma
sl'lor, s-a participat prin lectii, conferinte, simpozioane ţinute la cabinetele de partid, 
univNsitătile muncitoreşti sau cele populare, cămine şi case de cultură, statii de radio
ficare, cluburile sindicatelor şi alte tribune publice, ca Şi prin articole tipărite în ziare 
şi reviste de specialitale sau popularizare. 

In total, numărul lectiilor, conferintelor şi simpozioanelor la care au participat, 
6-a ridicat la 60. 

La statia de radioficare a oraşului Ploieşti au fosl prezentate comunicări iar în 
presă au văzut lumina zilei 22 articole. 

Dăm mai jos o listă cu titlurile unora din conferintele tinute de lucrătorii muzeului 
şi ascultate de un public din ce in ce mai numeros. 

1. Descoperirile arheologice din mileniul 1 e.n. in judetul Prahova. (La lectorii 
·Cabinetului P.C.R.). 
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2. Rolul maselor in făurirea statului national român modern. 
]. Lupta poporului român pentru făurirea statului national român modern. 
4. Sensul aclual al Unirii Ţărilor Române. 
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5. Lupta poporului pentru unitatea national�. 
6. Marile lupte sociale ale ceferiştilor ,şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1 933. 
7. Din trecutul istoric al oraşului Gherghlta. 
8. 36 de ani de la eroicele lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-fe-

bruarie 1933. 
9. Formarea limbii şi poporului român. 
10. Pagini din istoria judetului Prahova. 
I l .  Monumentele istorice ale Munteniei. 
1 2. Şcoala romiineasc� in anii puterii populare. 
1 3. Situatia urbanistică a oraşului Ploieşti inainte şi dup� cel de al II-lea război 

mondial. 
1 4. Mişcarea muncitorească internaţională (sf. sec. XIX-sec. XX). 
1 5. Formarea sistemului socialist mondial şi principiile relatiilor dintre tările 

,;ocialiste. 
1 6. Din trecutul istoric ill oraşului Ploieşti. 
1 7. Covorul muntenesc. 
18. I'ile din trPcutul Slănicului. 
1 9. Legăturile lui N. Bălcescu cu judetul Prahova. 
20. Din istoria oraşului Băicoi. 
2 1 .  Documentele Congresului al X-lea. 
22. Din trecutul oraşului Breaza. 
23. Tabăra de la Floreşti din 1 859. 
24. Cultura românească in cei 25 de ani de la eliberarea Patriei. 
25. Locul Tmnsilvnni<>i in cultura român�. 
26. Din trecutul satului ChiojdPEmca. Andrei Rădulescu, savant cercetător al ve

chiului drept românesc. 
27. Din istoria petrolului românesc. 
27. 70 de ani ele la ţinerea primului Congres al tnv. din România. 

Au fost dale publicild/il următoarele materiale : 

1. "0 nouă aşezare din sec. III-IV e.n. pe teritoriul jud. Prahova• Flamura 
Prahovei. 

2. "Istoria de ieri şi azi •. Framura Prahovei. 
3. "Semnificatia actual� a zilei de 24 Ianuarie". Flamura Prahovei. 
4. "Trei picturi de Pîrvu Mutu, necunoscute•. Revista Muzeelor. 
5. "Casa Hagi Prodan, monument de seamă al culturii materiale elin sec. al 

XVIIl-lea•.  Flamura Prahovei. 
6. "Sculpturi in lemn din vremea lui Constantin Rrincoveanu• .  Revista Muzeelor. 
7. "Cufărul lui Pelrn cel Mare". M11gazinul Istoric. 

III .  CREŞTEREA COLECŢIILOR 

Treceren vremii şi pr11ctica ne duc tot mai repede la concluzia că expozitiile de 
bază nu-şi pot atinge scopul făr� existenta unui fond documentar şi a unui depozit 
intocmit după cele mai moderne metode, organizarea ştiinţifică devenind o conditie 
"sine qua non".  
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Expoziţia de bazil a Muzeului ele istorie al jud. Prahova s-a deschis la 10 ianuarie 
1 955, atunci cînd fondul documentar al muzeului era redus la O lei O bani. 

Astăzi, numărul colectiilor şi al pieselor de muzeu depăşeşte cifra de 45000, 
iar valoarea lor patrimonială se ridică la data de 31 decembrie 1 969 la suma de lei 
4905872, numai in cursul anului curent valoarea bănească a pieselor intrate !c. posesia 
muzeului ridicîndu-se la suma de 795680 lei. 

In general, in timpul anului au crescut toate colectiile. Un spor demn de remarcat 
I-au inregistrat sectiile de arheologie, prin săpăturile sistematice continuate la Tirgşor 
şi FîntinelP-Budureasca. 

Reor9anizorea muzeului . ,Ceasul de-a lungul vremii "  in decursul anului 1970 nc-11 
impus sarcina de> a pune accent deosebit pe creşterea fondului muzeistic respectiv. 

De altfel. trebuie subliniat că planul de achizitii realizat pe anul 1969 a reflectat 
nevoile de reor9anizare şi dezvoltare a unor secţiuni sau de Infiintare a altora. 

In consecinţă, materialele muzeistice privitoare la problema vitlculturii in Dealul 
Mare, transporturilor, istoriei sec. XVII-lea, şi viata şi activitatea savantului N. Iorga, 
necesar<' pentru infiintarea unor noi secţiuni ca : . ,Muzeul transporturilor şi al Văii 
Teleajenului " ,  .,Muzeul de istoric a sec. XVII-lea" din Palatul lui Matei Basarab de la 
Brebu, .,Muzeul epocii lui Brincoveanu şi al activităţii Cantacuzinilor", .,MuzPul viii
culturii Dealului Mare" ,  au stat pc primul plan. 

Zonă de trecere din părţile de răsărit ale ţării spre cele de apus, poartă lar9 
deschisă comunicărilor cu Transilvania, străbătută de-a lungul de două văi pe care 
au circulat din vechi timpuri călători şi mărfuri, judetul Prahova nu este un . ,loc gol" 
pe harta creatiei populare. 

Curentele de idei şi  forme de exprimare şi-au dat mîna aici, dind naştere unei 
culturi de sinteză cu accentuate particularităţi in viaţa populatiei locale şi care se 
intilnesc in diferite domenii ale creaţiei. 

Variată ca forme şi bogată in conţinut, această creaţie trebuie cunoscută, stu
diată, colectată, conservată şi  popularizată. 

Prefacerile revoluţionare din viata economico-socială care au la bază sfărîmarea 
vechilor relatii de productie şi inlocuirea lor cu noi relatii de producţie, bazate pe 
proprietatea comună a principalelor mijloace de productie, se reflectă şi pc plan spi· 
ritual, influentind creaţia populară In toate domeniile de manifestare. 

Transformarea patriei dintr-o ţară cu agricultura inapoiată şi industrie slab dez
voltată, intr-o ţară cu agricultură cooperativizată şi industrializată, a produs mari pre
faceri in viata satului de altădată, in care, locul vechilor instalatii ţărăneşti Il iau 
fabricile şi in care produsele industriei casnice sint înlocuite cu cele de fabrică. 

Imbrăcămintca, locuinta, mij loacele de producţie se schimbă necontenit intr-un 
ritm necunoscut plnă azi. Locul marilor cu . ,făcău" strămoş al turbinei de apil îl iau 
.,morile de foc",  iar pe acela al clirstc>lor şi  pivelor, filaturile şi tes1Hurile mpcanice. 

Podoabele care inrumusetau locuinţele şi  fiinta umană, devin tot mai rare şi 
dispar odată cu cei care le-au creat, căci viaţa modernă in ritmul ei trepidant şi  vijelios 
nu mai îngăduie migala unei ciopliri in piatră sau lemn şi nici transpunerea cimpului 
cu flori ş i  a monştrilor din poveşti pe albe pînze din firele de păianjen al borangicu
rilor străvechi. 

Cum fac parte integrantă din patrimoniul cultural al poporului român, şi-1 carac
terizează, ca manifestări de natură superioară, ele trebuie adunate cu grabă şi  pils
trate cu pietate. 
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Infiintarea unei secHuni de artă populară din părlile superioare ale Prahovei, 
organizarea unor muzee săteşti in Starchiojd, Nucşoara-Poseşti. Apostolache şi a unor 
expoziţii de artă populară la Sălciile şi Teişani au determinat o susţinută actiune de 
colectare de materiale etnografice şi de artă populari'!, colectiile muzeului cunoscind 
însemnate creşteri prin intrarea in patrimoniul si'lu a 64 covoare de lină în culori 
naturale, 18 covoare datate, 27 ii, 4 fuste, 12 marame, 6 perechi bete, 4 scurteici, 2 şor
turi din pînză cu broderii aplicate, 7 lelbi'lrici şi 7 hondroace, 5 costume bărbăteşti. 
5 cojocele, 57 ştergare, 4 batiste, 17 li'lzi de zestre, 46 icoane pictate pe lemn dintre 
care 4 din sec. XVII-lea, 49 icoane pictate pe sticlă dintre care una de Moga şi două 
de Ţimforea, o interesanti'! colectie de dantelă de mină din sec. XVIII-lea şi primil 
jumi'ltate a sec. al XIX-lea. 

Mentinerea accentului principal pe actiunea de creştere a fondului muzeal etno
grafic, n-a avui ca repercusiuni abandonarea preocupi'lrii creerii colectiunilor inexis
tente sau a creşterii celor in fiinţă. 

Apropiata deschidere a Muzeului , .Ceasul de-a lungul vremii", ne-il impus con
centrarea atentiei şi a mijloacelor materiale in vederea organizi'lrii acestei sectiuni. 

ln consecinti'l, numărul pieselor necesare expozitiei acesteia a crescut cu peste 76 
ceasuri de colecţie, de buzunar, pendule, ceasuri de perete, de masi'l, orologii de tur
nuri, dintre care unul din lemn din secolul al XVII-lea şi două din sec. al XVIII-lea 
din fier, de provenienţă transilvăneană, toate reprezentind materializi'lri iscusite, artis
tice sau tehnice, de cele mai multe ori şi una şi alta, expresii ale luptei omului pentru 
a măsura cu mai mare siguranti'l nepretuitul mers al vremii, problemă la cme oamenii 
din cele mai diferite părli ale globului şi-au adus contributia lor. 

Organizarea unei secţiuni de istorie a sec. al XVII-lea, şi in special a epocii lui 
Matei Basarab, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brincoveanu, in casele construite 
de Matei Basarab in 1650 in comuna Brebu, situati'! la o depi'lrtare de 9 km nord-est 
Cimpina, la poalele ultimelor ramificatii ale culmilor muntilor Cli'lbucet şi Sf. Ilie, pe 
terasele ri'lsi'lritene ale Doftanei, a inscris ca o preocupare de seamă şi pe aceea a 
completi'lrii materialelor muzeistice necesare. 

ln consecinţi'l, in cursul anului au fost achiziţionate cinci hrisoave importante 
din sec. al XVII-lea şi anume unu de la Radu Mihnea, unu de la Gh. Duca, unu de la 
Matei Basarab şi două de la Constantin Brincoveanu. 

O ladă brincoveneasci'l, pe capacul căreia meşteri iscusiti au sculptat in lemn 
masiv de stear pajura bicefaHI cantacuzinească, citeva haine domneşti şi b-rocarturi, 
un jilt şi doui'l tetrapoade din prima j umătate a sec. al XVII-lea, o bună parte din tipă
riturile vremii, trei icoane de mari dimensiuni şi de buni'! traditie a epocii, completează 
colectia care va forma fondul expozitiei de bazi'l a Muzeului, a ci'lrui deschidere s-a 
planificat in cursul acestui an şi pentru a cărui realizare nu se intrevede nici un 
obstacol. 

Organizarea unei noi sectiuni in ,.Hanul Roşu•,  important vestigiu al trecutului 
din sec. al XVIII-lea, pe drumul Braşovului, care in vremea aceea umbla pe la Vă
Jenii de Munte, rar pe valea mai strinsi'! intre muntii Prahovei, la o depărtare de o 
poştă de Ploieşti, dar aproape de tîrgul unde se afla vama şi pe care avea să-I ridice 
\i\ faimă de mare centru cultural, Nicolae Iorga, cel mai mare savant pe care l-a dat 
pînă azi poporul nostru, a înscris pe ordinea de zi sarcina de a colecta materiale în 
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ideea valorificilrii vestitului monument de culturii materlalli intr-un scop cit mai apro
piat de funcţiunea pe care a avut-o la vreme, han pe drumul intens circulat de dUlitori 
şi mărfuri intre Bucureşti şi Transilvania. 

ln consecinţă eforturile s-au concentrat in .directia depistlirii de materiale care 
să corespundli unei asemenea ratiuni : inventar de han, drumuri de comert, drumul 
Teleajenului, mijloace de transport, poştă, vama Vlilenilor. 

Au fost procurate materiale grafice (litografii, cromolitografii, desene, acuarele) 
de Raffel, Bouquet şi alti călători străini, mai ales francezi care au căllitorit prin 
ţările române în prima jumiilate a sec. al XIX-lea şi impresionaţi de peisaj şi lo
cuitori ne-au lăsat lucrliri de mare valoare artisticii, dar devenite cu vremea docu
mente de cel mai mare interes. Douii costume de surugii, o sanie, un poştalion, două 
roti seculare de care, mobilier de han şi inventar de potcovlirie, fierlirie şi pivnitll, 
măsuri de lichide şi greutăţi, printre care celebra oca a lui Cuza, numeroase docu
mPnle ori�inale privind poşta Ploieşti-Văleni şi Ploieşti-Tirgovişte, mlircile poştei 
austriacf•, un album cu peceţile tuturor statelor europene la finele sec. al XIX-lea, 
harta rPleurilor din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, formeazii o parte din 

pi('sPi<> ce Vl•r fiqura în expozitia de bază a Muzeului ce se va deschide in cursul 
acPs tui an în Hanul Roşu, privind transporturile şi istoricul văii Teleajenului şi ale 
vămii Vălenilor de Munte. 

In cea mai veche podgorie a Ţării Româneşti care se chema pînă in veacul al 
XVIII-lea Valea Călugărului şi  numai dupii aceea Giluglirească, se mai plistreazli şi 
azi crame vechi, adevărate "celliti ale vinului". Una dintre acestea este şi cea din 
1 777, situată în apropierea bisNicii din aceeaşi vreme, căzutli victimă marelui cu
tremur din 9--10  noiembrie 1 !J40. 

Construită  din blilni q roase de stejar, lunqi de 1 4  m şi cu o grosime de 5 cm, cu 
t• şi masive dintr-o sinqură bucati! încadrate intr-un portal monumental, o prispă ale 
căr('i balustrade sustin stilpi ciopliţi cu barda de iscusiti meşteri locali, fac din cramli 
un monument dP artă populară, pentru a cărei conservare s-au inceput lucrliri care 
terminatP in cursul anului 1970 deschid perspectiva organizlirii aici a unei secţiuni 
muzeale care va purta dPnumirea simbolici'� de , .Podgoria Dealului Mare• şi in ve
derea realizării căreia s-au colectat pină în. prezent o serie de unelte folosite in mun
cile agricole, obţinerea şi conservarea vinurilor, printre care o importanti� colecţie 
de linuri din piatră şi lemn. 

Existenta unor numeroase secţiuni memoriale ale muzeului, ca spre exemplu 
muzeele memoriale N. Iorga, B. P. Haşdeu, 1. L. Caragiale, Cezar Petrescu şi Hagi 
Prodan au impus o preocupare pPrmanentă pentru innoirea expozitiilor de bază, şi 
formarea fondurilor documentare respective. 

Organizarea unei sectiuni memoriale pe lîngă Casa memorială N. Iorga din 
VălPnii de Mun tco, a cărei deschidere ar urma să se facă odată cu aniversarea a o 
sută de ani de la naşterea savantului, ne-a canaliza! eforturile in primul rînd în acest 
scop, fără a uita ele tînăra existenţă a celorlalte şi de conditiile favorabile încă ale 
a c ţ i u n i i  de achiziţii. 

Este locul insii să amintim că invechircoa expoziţiei de hazil a sec ţiunii de istorie 
it M uzeulu i judPtean de istorie, care constituie şi cartea de vizită a capacitătii şi 
<'XpNien tr>i cnlPctivului nostru ştiinU fic, obţinerea unui imobil potrivit unor ase
raenPa scopuri, vech iul liceu de băieţi, imobilul din str. Teatrului nr. 10, în care au 
funcţionat Gimnaziul şi apoi Liceul Sfintii Petru şi Pavel, Internatul Liceului Sf. Petru 
şi Pavel, Şcoala normală de Băieţi, Liceul Industrial de Fete, Şcoala Medie nr. 3 şi 

281 

www.cimec.ro



Muzeul sătesc din Starchiojd (una din cele mai vechi case din comună) 
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tn sfirşit Şcoala de 8 ani nr. 2 1  construită in 1865 in stilul creat de Al. Orllscu, primul 
arhitect român, care a dat oraşului Ploieşti nu numai prima constructie cu etaj, dar in 
acelaşi timp şi un monument caracteristic pentru '"'arhitectura vremii, apropie mo
mentul reorganizării secţiunii principale şi dă direcţi11 principalelor eforturi de achi
zitie ale institutiei. 

Cu acest prilej amintim că in decursul anului muzeul a intrat in posesia unui 
pretios material documentar privitor la Revoluţia din 1 848 in Ţara Românească, 
Unirea Ţării Româneşti cu Moldova şi Alexandru Ion Cuza, precum şi doull arhive, 
una privitoare Ia activitatea scriitorului ploieştean Radu Cosmin, iar cea de-a II-a 
Ia !leneralul Dra!lalina, erou din primul război mondial, şi familia sa. 

IV. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

Ca şi in anii preccdenti, cercetarea ştiinţifică a constituit principala sarcină a 
lucrătorilor din muzeul nostru, desfăşurindu-se in trei directii : arheologie, prin să
pături, istoric, prin arhive şi etnografie, pe teren. 

A. Săpăturile arheologice organizate de muzeul nostru in cursul anului 1969 s-au 
efectuat in colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei R.S.R. Ia Tirgşor şi 
prin forte propri ila Vadul Săpat -- Budureasca, satul Fintînele. 

In comuna Tirgşorul Vechi, satul Tirgşorul Vechi, la depărtare de 12 km spre 
vest de oraşul Ploieşti, pe un ţărm şi celălalt al pîrîului Leaot infloresc de la finele 
mezoliticului şi pînă in prezent aşezări umane, a căror dezvoltare o urmllrim prin 
slipături sistematice care au inceput încă din 1957 si s-au continuat an de an, in 
1969 fiind conduse de arheologul Gh. Diaconu, am partea Institutului de arheologie 
al Academiei R.S.R. şi N. 1 .  Simache, directorul muzeului. 

TIRGŞOR 1 969 

In cursul campaniei de săpături din anul 1 969 au fost executate cercetllri, in 
continuare, în cuprinsul sectorului "D" situat in dreapta iazului Leaotul. Aici au fost 
plasate patru sectiuni noi (XXIV-XXVIII )  şi patru suprafete. Cu acest prilej au fost 
descoperite două bordeie din secolul al III-lea e.n., unul din secolele V-VII e.n. şi 
numNoase complexe din feudalismul dezvoltat (secolele XIV-XVII) .  

In cuprinsul bordeiPior :n şi 35 care datează din secolul al III-lea c.n. ,  au fost 
descoperite fra�Jm<.>n le rNamire lucratP cu mîna şi ceramică fină de culoare rt:>nuşie
aea�J ră lucrată Ia valril. MPnlionăm că ambele categorii ceramice sint de v1ldită 
r act ură geto-dacicil. 

In aceleaşi borciPie, apare în proportie de 40-50 % şi categoria ceramicii din 
pastă zqrunţuroasă, de tradiţie romană, pe care dacii liberi din Muntenia au preluat-o 
de la romani. Leg�turile strînse dintre dacii liberi de la Tirgşor şi Imperiu se re
flectă şi în prezenta unor obiecte şi podoabe din fier şi bronz. Din rîndul acestora ne 
retin atentia monedele dintre care numai în 1969 au fost găsite două exemplare de 
la Filip Arabul. Din rîndul aceloraşi materiale fac parte şi fibulele de caracter roman 
asociate cu un nou tip de fibulă cu piciorul în tors pe dedesubt atribuit de noi dacilor 
şi datat între anii 2 10- 270. 
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.... 
Nicol ae> Iorga la biroul s1iu de lucru ( aspect din Muzeul memor i a l  

d i n  Văll'ni i de Munte) 

www.cimec.ro



I n  uordeiul nr. 34 apartinind culturii lpoteşti-Cîndeşli au fost descoperite frag
mente ceramice lucrate atît la roată cît şi la mînă, fapt care confirmă concluziile 
anterioare. Ceramica lucrată la vatră prin formele sale, şi  tehn ica  de execuţie se 
lca�Jil de atelierE>le romane din no rdul Dunării şi dreapta Oltului. 

O men �iune specială treb uie făcută in legătură cu ceramica provincial-romanii 

din pas tă zgrun �uroasă d0 culoare cenuşie, atit de caracteristică aşezărilor din Mun
teniei secole lor III �i IV e.n. dar absentii in aşpzi:irile din secolele V-VII e.n. In 

cursul tm ului 1 969 n u  a fost cercetat nici un bordei din cultura "Dridu". Cu toate 
acestea în stril t u l  de cul tură apartinind acestui nivel de locuire de la Tirgşor, au 
fost recol tat" f r ag men te ceramice din ca tegoria celor cenuşii-fine şi roşcat-cărămizii, 
precum şi cer<lmic'il apar tin ind nivelului II de locuirc "Dridu" de la Tirgşor. 

i n  n i velul  l l' u d a l  au fost în tîlnite mai multe complexe arheologice ca : locuinţe, 
gropi de buca tl', ( uptoare etc. Trebuie retinută ceramica feudală din cuprinsul a trei 
�Jropi datate cu monc··-ie. 

ln capetele de e�t şi ves t ale secţiunii XXVI au fost descoperite două cuptoare 
de ars oale datind din secolul XV. Cuptoarele de forma aceluia cu plita cruţată in 

păm întul viu se deosebesc de acelea cu plita in formă de brate, studiate în campa
niile preced<'nte i n  partea de sud a aşezării. 

Pc la turii de est a in cintei v oievodale au fost executa te evacuări de moloz. Cu 
acela�i pr i l ej au fost făcute consol idilri par tiale la unele ziduri feudale şi în sec
torul termel or romane. 

Cu mari efnr turi dt1r cu remarcabile succese, s-au continuat, sub conducerea 
tov. Victor Teodorescu, săpăturile sistematice de pe şantierul Budureasca unde au fost 
datP la ivea li:i materiale care confrimă prezen ta populatiei daco-romanizate în sec. 
V-VI şi nivelul lor de via lă economidi şi culturală. 

B. Cercetările de btorie s-au făcut in arhivele centrale şi locale. Dintre cele 

cen trale mai accesibile ne- au fost cele ale Arhivelor Statului, ale Academiei R.S.R. 
şi I n stitutului l'.C.R. 

Arhivde S t a t u l u i ,  Servici u l  local,  cu fond uri destul de tîrzi i ,  a pus cu multă 

bunilvointă la  dispozi l it!  cercl' l ă torilor n oştri materialele necesare. Conducerea mu

zeu l u i  no�tru depune cPle mai mari eforturi pentru a creia fonduri documentare in 

ved�rL'il diibordrii u n or ,;erioase studii de istorie locală şi generală. 
C. l'erce tdrile etnografi ce s-au efeduat pe teren. ln cursul acestui an s-au cer

cetat podg oritul , v echile instala lii de apă lărăneşti, sistemele de irigaţie în  jude�ul 

!'ra h ova şi cele vecine şi broderiile aplicate . 

\'. ACŢIU NEA DE VALORIFICARE A FONDURILOR DOCUMENTARE MUZEISTICE 
ŞI A CERCETARII ŞTIINŢIFICE 

Pe baza materialelor rezultate din săpături sistematice, descoperiri lntlmplll

toare, a cercetărilor pe teren sau de arhive, membrii colectivului nostru ştiinţific au 

intocmit studii şi lucrări, multe fiind prezentate la sesiuni ştiinţifice. 

Astfel, Ia <1 V-a sl•siune de comunidlri ştiinţifice a lucrătorilor din muzee, or
gan izatii la  Bucureş ti de Comitetu l de Stat pentru Cultură şi Artă in zilele de 5- 7 V I  

I!JG9, a u  fos t �us�in ute urm:itoarele lucrilri : 
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N. I. Simache : Dale noi privitoare la politica externă a lui Constantin Brîncoveanu. 

Iordache Ana : Citeva tipărituri străine, rare, la Muzeul de istorie din Ploieşti. 

La cea de a Il-a sesiune de comunidlri ştiin tifice, organizatl'i de Comitetul de 
Cultură şi Artă al judetului Prahova, la Palatul culturii din Ploieşti, intre 15-17 lucrl'iri 
şi anume : 

N. 1. Simache : .,Mişcările din Ploieşti din 1869-70" şi .,Cea mai veche podgorie 

din Ţara Românească - Valea Călugărească ". 

V. Teodorescu : .,0 sulă de ani de cercetări arheologice in judetul Prahova• şi 
.,Cele mai vechi mărturii privind cunoaşterea şi folosirea resurselor petroliere din 
tara noastră".  

Ana Iordache : .,Iulia Hasdeu". 

1. Jercan : .,Radu Cosmin, autor de antologii literare•. 
N. Dinu : .,Publicatii comuniste şi antilasciste ilegale din perioada unilor 1 934-

1944, in colectia Muzeului de istorie al jud. Prahova şi Arhivelor Statului Ploieşti". 
D. Nedelea : . ,Despre unele sisteme de mori de apă foolsite în Prahova şi jude

tele vecine". 

1 .  Hagiu : .,Omul, motiv central de inspiratie in covorul muntenesc şi oltenesc". 

fn cadrul Societătii pentru Ştiin le Istorice, Filiala Ploieşti, au fost suslinute lu
crări ca : 

l'au! D. Popescu şi N. 1. Simache : .,III. Candianu Popescu şi Republica dm 
Ploieşti".  

1 .  Jcrcan : .,Glreorghe Ti/cica - inedit " .  
N. 1.  Simache : . ,Activitatea lui Gh. Popescu-Ciocănel ca prolesor şi pedagog".  

U n d e  din aceste lucriîri  au şi  văzut lumina tiparului sau sint în curs de pu-
blicare. 

Directiunea muzeului nostru chemată să colaboraze la elaborarea Monografiei 
judetului Prahova, a arătat în repetate rînduri că lucrarea nu se poate întocmi cu 
succes decît prin valorificarea fondurilor documentare existente dar ne publicate, şi 
prin săpături arheologice. 

Ca urmme a întreprins săpături sistematice în cartierul Bereasca din Ploieşti, 
unde il di:lt  la ivl·ală aşezarea din sec. XI e.n. şi a început actiunea de publicare a 
documentelor �i il studiilor referitoare la trecutul istoric al j udetului Prahova şi a di
floritelor t!Şezări de pe cuprinsul său. 

Cu deosebi te eforturi a publicat pînă în prezent un volum de 330 pagini refe
ritoare It� Sti:lfch iojd , un volum de 578 pagini documente referi toare la Ploieşti şi Tîrg
şor, precum şi un n u m ăr de 22 doc umE'nte referitoare la Coslegi. 

Pe baza documentelor c<'rcetate, s-au in tocmit studii publicate in corpuri intitu
late . ,Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al judetului Prahova• ,  din care 
pin ă în prezent au apărut două volume, ultimul în 1 969, in care lucrătorii din muzeul 
nostru şi colaboratorii săi au publicat lucrări ca : 

N. I. Simache : .,Noi contributii la studiul situatiei tăranilor dupd aplicarea Re

gulamentului organic în fostul judet al Secuenilor•. 

C. M. Rîpeanu şi N. I. Simache : ..Istoricul tipografiilor prahovene • .  

D.  Nedelea : .,Aspecte din te/mica populară î n  alimentarea c u  apă a culturilor 
de legume din judetul Prahova şi cele vecine". 

N. I .  Simache si 1 .  Jercan : Dale noi privind viata şi opera lui Cincinat Pave-

lescu". 
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In decursul anului au mai apărut un scurt istoric al satelor Nucşoata, Rîncezi 
şi Poseşti, şi un frumos album cu 1 00 ştergare, modele de broderii aplicate, din valea 
superioară a Prahovei, din satele Brebu, Teşila, Treisteni, Lunea Mare, Şotrile, Co
marnic, Ocina, Provita, Telega, Cosminele, Scorteni, Bordeni, Ţintea şi Mislea. 

Conditiile grafice sînt la  nivelul celor mai inalte publicat i i  de asemenea nt1 tură . 

INTRETINEREA MONUMENTELOR DE CllL TURA MATERIALA 

Pe cuprinsul judetului Prahova sînt situate numeroase monumente istoricP, rle 
arhitectură şi arheologie. 

Trecerea vremii şi uneori nepăsarea oamenilor impun lut1rea unor măsuri urgente 
de conservare, rezistenta lor la actiunea factorilor atmosferici apropiindu-se de sfîrşit. 

In cursul anului 1 969 s-au realizat lucrări de restaurare de cea mai mare impor
tantă la  conacul Filipeştilor şi Hanul Roşu. 

Deşi Radu Şerban Biruitorul, domnul Ţării Româneşti intre 1602-161 1 ,  continua
torul politicii de recucerire a independenţei, inaugurată şi apărată cu orice pret de 
Mihai Viteazul, tatăl jupinitii Elina, soţia postelnicului Constantin Cantacuzino, sfetnic 
de seamă al lui Matei Basarab, se coboară din vestitii boieri din Mărgineni, totuşi 
postelnicul construieşte in Filipeştii de Tirg o locuinţă care depăşea tot ce se făcuse 
pînă atunci in Muntenia şi care nu-şi avea termen de comparaţie decî t in palatul lu i  
Udrişte Năsturel, din acelaşi secol. 

ln acest palat s-au născut cei 5 fii (Toma, Mihai, Şerban, Constantin şi Iordache) 
şi 2 fiice ale postelnicului, dintre care una, Maria sau Marica a luat in căsătorie pe 
PanA Filipescu, descendent din Filipeştii de baştină. 

Cu mijloacele sale, puternicul boier, ginere al celui mtli influen t dregător al  ţării 
in primele două decenii ale celei de a II-a jumătăţi a sec. al XVII-lea, dispunind de 

resursele proprii sale moşteniri ca şi de zestrea pe care i-o aducea sotitJ sa, construi 

alături de palatul postelnicului, cu aceleaşi dimensiuui, în acelt1şi sti l ş i  poa te prin 
aceiaşi meşteri un impunător palat care deveni cu vremea modelul sau prototipul 

tuturor palatelor construite în epoca lui Brincoveanu, pentru fiii şi unchii acestuia 
la Potlogi, Brincoveni, Doiceşti, Mărgineni, Măgureni şi Filipeşti de Pădure. 

In lumina săpăturilor efectuate in cursul anului 1 969 se poate alinna astăzi cCi 

cele de Ia Filipeşti de Tirg sint primele şi au servit de model celorlalte, devenind, 

cu vremea, un fel de prototip. 

Cu unele modifk::iri şi adausuri uşor de recunoscut, s-a păstrat piuă in zi lele 

noastre. 

In 1 969, pe baza unui proiect alcătuit de iscusitul arhitect M. Rădulescu s-au 

efectuat aici lucrări de cea mai mare importanţă, In valoare de peste 279400 1�. 
Urmările cu tenacitate şi pasiunea care-I caracterizează, lucrările au reuşit să 

păstreze personalitatea monumentului, lnlăturind toate adausele ieftine care-i alterau 

arhitectura, scoţînd la iveală un monument de artă din sec. al XVII-lea de un nivel 

neaştt>ptat, in cuprinsul căruia se vor putea prezenta pa�) in i  glorioase din istoria 

poporului român. 
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Al doilea monument de arhitectură restaurat in 1969 este Hanu l  Roşu. O inscrip
tie veche pe o grindă din pivnHă mentiona anul 1610 ca dată a punerii pietrei funda
mentare a unei vechi constructii de acest fel. aici. In forma actuală a fost construit 
in prima jumătate a sec. XVIII-lea, poate in epoca de Inflorire a domniei lui Brînco
veanu, pe drumul Braşovului, care atunci trecea pe valea Teleajenului căci aceea a 
Prahovei, strînsă intre munti n u  era circulată decît de o potecă de cai, şoseaua con
struindu-se pe acolo abia în 1789. 

In schimb, valea Teleajenului, larg deschisă, era străbătută de vechi drumuri, 
urmele celui roman putînd fi uşor identificate mai ales în zonele împădurite, presărate 
de locuri de popas pentru oameni şi vite. Printre acestea se aflau cele de la Mîneci, 
unde călătorii," mîncau, sau rămîneau seara, inainte de a se avînta pe povîrnişurile 
pasurilor sau trecătorilor, in zorii zilelor următoare, după un repaus binefăcător şi 
necesar. 

Un asemenea loc se afla şi la  Scăioşi construit pe moşia boierilor Cereşeni, de 
vreun înaintaş al lor, acoperit de negura vremii. 

Hanul însă a rămas. 
Reparat de n umeroase ori în  decursul vremii, păstrează în silueta sa sumbră, 

acoperişul mai înalt decît constructia, in zidurile sale de incintă ca o cetăţuie de 
piatră, ca şi în pitoreasca sa fîntînă din piatră cu chioşc deasupra unde puteau lua loc 
fete mai simandicoase, ca şi pe pridvorul din spatele clădirii care acoperă gîrliciul 
ce dă in marea şi răcoroasa pivniţă a Hanului, suficiente elemente care-I situiază in 
secolul al XVIII-lea. Vremea a lăsat desigur urme. Reparatii ulterioare I-au desfigurat. 
I n parte au fost înlăturate dar aici îndrăzneala arhitectului proiectant n-a mers pînă 
la cap, spre a înlătura tot ce-au adus păgubitoarele interventii de mai tîrziu. 

Urmările cu aceeaşi pasiune şi tenacitate de arhitectul Ion Moianu, lucrările de 
restaurare, in valoare de 147 1 00 l ei ,  au fost încununate cu deplin succes, dînd patriei 
un monument de arh itectură care reflectă un fra9ment din viata economică de altădl'ltă. 

B I B L I O T E C A  

Reprezintă un in�trument de cercetare a cărei lipsă dintr-o institutie ca aceea a 
n nilstră este de neconceput. 

Crea tie a re�(mului nostru, Muzeul de istorie al jude tului Prahova a luat fiinţă 
li! 1 0. 1 . 1 955, cind s-a inaU\JUrat expozitia sa de bază şi cind nu dispunea de nici o 
cmte. 

Prin eforturi sustinute, continuate an de an, s-a organizat biblioteca, care innumără 
a�tăzi 1 5320 volume, IO:J72 cărti şi 4 1 :�4 periodice, 769 albume şi fotografii, 45 atlase 
-;i  hărti, lucrări de specialitate de cel mai mare interes pentru cercetători. 

In cursul anului 1966 numărul lucrărilor a crescut cu 734 exemplare, dintre care 

659 cărţi şi 1 2 1  periodice, 2 albume, 2 atlase. 

Printre celE� mai însemnate valori cităm : , .Sicriu) de aur•, tipărit în Transilvani11, 

în timpul domniei lui Mihail Apaffi în anul 163:, la Sas Sebeş ; , .Mărgăritare",  ti pllril<' 
la Sna�JOV în 1691 ; Liturghier, Buzău 1 836 ; Hronograf, Neamt I8:l7 ; Penticostar, Bu1./lu 

1854 ; s-a  completat fondul prof. Nicolae Iorga cu lucrări inexistente pînă a<·urn I n  
bibliotecă ş i  de asemenea s - a  achizitionat un bogat fond documentar Al . 1 .  < 1 1 1 n, 
precum şi fondul Radu Cosmin (periodice din biblioteca sa). 
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PROBLEME DE VIITOR 

In cucerirea acestor succese, am intimpinat unele greutăţi. 
Schema de salariati este încă insuficientă, lipsind mai ales personalul de specia

litate şi supraveghere. Astfel, mai sînt sectii care nu au nici pînă în prezent îndruma
tari. Jn  această situatie se găseşte sectia . ,Ceasul de-a lungul vremii" ,  in care nu 
funcjionează decît o supraveghetoare. 

Muzeul nu are bibliotecar, sarcina fiind îndeplinită cu succes de muzeogra lu J  
de la sectia 1. L .  Caragiale. 

Greutăti am intimpinat în domeniul  l ucrărilor de conservare .a mon ument0lor 
culturii materiale. Se manifestă uneori o regretabilă lipsă de concordanţă intre actele 
unor or9ane de stat. Se întîmplă astfel ca în anul in care s-au obtinut fondurile, să 
lipsească documPntatia. In  cazul in care există fonduri şi documentatie, se constată 
că lipseşte intreprinderea constructoare. 

In  anul care a trecut, n ici una din sectiile intreprinderilor de gospodărie comu
nală sau orăşeneşti (Văleni, Băicoi, Sinaia, Cimpina) n-a respectat termenul de eX<'
cutare, dînd na!;>tere la numeroase interven ţii, pierdere de fonduri şi vreme. 

Greutăţi mari ne-a produs însă lipsa de depozit. Deşi au trecut 15 ani de la des
chiderea expozi tiei de bază, cu toate că fondul muzeului înnumără peste 45000 piese, 
dintre care unele de interes national, in intre�Jime un nepretuit tezaur, totuşi, pînă 
In prezent problema depozitdrii fondului muzeal n-a găsit rezolvare. 

Conducerea ş i  salariatii muzeului intîmpină greutăţi obiective în ce priveşte 
păstrarea bunurilor muzeale, provenite din conditiile particulare ale organizării mu
zeului, care a luat o dezvoltare neobişnuită şi functionează în 7 Iocalităt i  din judet 
(Ploieşti, Văleni, Cîmpina, Buşten i ,  Brebu, Starchiojd şi Breaza) şi în I l  imobile, ceea 
ce face ca suprave�Jherea să fie greu de asigurat cu atît mai mult cu cît şi numărul de 
suprave�Jhetori este foarte restrins. 

Ele au fost învinse prin munca salariaţilor care au dat dovadă şi in cursul acestui 
an de pricepNe, zel şi devotament în îndeplinirea conştiincioasă a sarcinilor ce le-a 
revenit. Ca si în anii precedenti conducerea Muzeului a fost pu ternic sprijinită de 
Comisia de achizitii. 

In  lungi şi numeroase şedinţe, prin discutii laborioase, pe bază de studii şi re
feratP, drămăluind cu 9[ije patriotică ultima para, a suprave(Jhiat cu pricepere şi rea
lizat cu energie planul de achizitie, sporind fondul de aur al muzeului cu noi şi pr(•

ţioase piese. 
Membrii Comisiei de achiziţie, prof. M. Mo�neaga, M. Dumitrescu, FI. Do�Jaru. 

G. Condrescu, Aurelia Bruştuc, C. Bîzu, Stela Nicolescu, 1. Bîzu, Paul Popescu şi Toma 
Negulescu , bineml'rită întreaga recunoştinţă a acestei institutii, la a cărei edificare 

aduc o contributie at î t  de preţioasă. 
Comisia de achizitii a dovedit acelaşi devotament, sprijinind cu fermitate şi pl'l"

severentă activi tatea muzeului. 
Toate aceste realizări sînt rezul tatul sprijinului organelor de partid şi Consi

liului popular al j udetului Prahova prin Comitetul judetean de cultură şi artă, precum 
şi eforturilor personalului ştiinţific şi administrativ al muzeului, cărora le aducem cele 
mai calde felicitări şi multumiri. 

Pe anul 1970 planul  de muncă al Muzeului prevede sarcini de cel mai mare 

interes. 
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In primul rînd este necesară completarea retelei muzeale prin organizarea unor 
noi secţiuni ca : 

- .. Muzeul de istorie a sec. XVII-lea• în Palatul lui Matei Basarab din Brebu, 
in cursul lunii august. 

- "Muzeul transporturilor şi a l  văii Teleajenului • în Hanul Roşu, din satul 
Făg " t. 

- Secţiunea . ,Ceasul de-a lungul vremii " ,  muzeu cu profil tehnic, în Ploieşti, 
casa Luca Eleftercscu, în cursul lunii noiembrie. 

- .,Muzeul podgoriei Dealului Mare" ,  în comuna Valea Călugărească, în cursul 
lunii septembrie. 

Reteaua de muzee comunale va fi completată în cursul anului prin înfiinţarea a 
cinci unităli în comunele Apostolache, Slănic, Poseşti, Chiojdeanca şi Măneşti. 

In vederea valorificării fondurilor muzeistice, vom organiza în cursul lunii 
iunie o expozitie de dantele de m înă în Palatul culturii din Ploieşti, iar cu prilejul 
Centenarului naşterii scriitorului 1.  A. Basarabescu, o expoziţie documentară privind 
aspecte din viata şi opera sa. 

Actiunea de conservare a monumentelor de cultură materială va fi continuată 
cu aceeaşi 'stăruinţă, planul de muncă avînd în vedere lucrări de restaurare a cramei 
din 1 777 de la  Valea Călugărească, de finisare la Hanul Roşu şi de continuare in sumă 
de 200000 lei la Palatul Filipescu din Filipeştii de Tîrg. 

Nu uităm nici o clipă că sarcina de onoare a lucrătorilor din muzeul nostru este 
reorganizarea Sectiunii de istorie in noul imobil din str. Teatrului, care ni s-a pu5 
la dispoziţie si pentru a cărui amenajare ni s-au acordat pe exercitiul financiar 1 970 

suma de 300000 lei. 
Planul de cercetare ştiinţifică are în vedere continuarea săpăturilor arheologice 

Tîrgşorul Vechi şi Vadul Săpat-Budureasca, satul Fîntînele pr�cum şi un sondaj 
in castrul roman de la Pietroasa, în colaborare cu Institutul de Arheologie al  R.S.R. 
şi Muzeul de istorie al j udetului Buzău. 

Planul de valorificare a cercetării ştiinţifice are de asemenea în vedere initiative 
foarte preţioase, ca editarea a două volume din colectia . ,Studii şi materiale privitoare 
la trecutul istoric al jud. Prahov a " ; trei volume de documente ; două pliante referi
toare la sectiunile muzeului privitoare la reprezentanţi de seamă ai culturii româ
neşti ridica ti de pe meleagurile prahovene ( Ştefan Nicolau, C. Ionescu-Lungu şi D. 

Brezeanu) şi un album de ţesături de podoabă - .,Covorul românesc " .  
Fortele încercate a l e  colectivului nostru d e  lucru, concursul colaboratorilor ex

terni, nepreţuitul sprijin moral şi material al organelor de partid şi stat, acordat cu 
generozitate pînă în prezent, sînt chezăşia indeplinirii integrale a planului de muncă 
pe 1 970, a cărui realizare va însemna un pas înainte spre desăvîrşirea organizării 
şi  o modestă contribuţie la sporirea patrimoniului cultural al dragii noastre patrii. 

Prof. N. 1. SIMACHE 

Directorul Muzeului de Istorie al Judeţului Prah ova 
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