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Cuvânt înainte
În ziua de 17 ianuarie 2009, o zi frumoasă pentru
jumătatea iernii calendaristice - ziua Cuv. Antonie cel Mare am gândit pentru prima oară la o lucrare (poate prea
pretenţios spus carte) despre înaintaşi, locurile naşterii şi ale
copilăriei, despre obiceiurile, ocupaţiile, bucuriile şi
necazurile celor dintre care am pornit în viaţă.
Timpul curge nemilos, suntem cu toţii trecători şi este
de dorit ca în urma fiecăruia să rămână ceva durabil, iar cei
ce vin după noi să-şi cunoască rădăcinile.
Multe lucruri sunt puse pentru prima oară pe hârtie şi
sper din tot sufletul ca toate cele povestite să se constituie
într-un prilej de aducere aminte despre moşii şi strămoşii
noştri, unii ştiuţi doar din poze, care ne veghează din cele două
cimitire ale comunei sau de pe meleaguri îndepărtate, unde au
murit pentru cauze străine firii şi intereselor ţăranului român,
„carne de tun” pentru cârmuitorii trecători ai Ţării Româneşti.
Cartea este expresia recunoştinţei pentru părinţii şi
pentru dascălii mei şi un modest omagiu pentru locuitorii
comunei Tîmboieşti.

Iulian Rotaru
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INTRODUCERE
România postdecembristă a generat creşterea interesului
pentru studiul genezei şi evoluţiei diverselor localităţi şi
prezentarea unor elemente noi din viaţa acestora. Lucrarea de
faţă se constituie într-o astfel de încercare, având ca obiect
istoria multiseculară a comunei Tîmboieşti şi a locuitorilor săi.
Nu există nici un document pe această temă, iar
documentarea a fost una anevoioasă şi de durată, până în 1989
existând în general o preocupare modestă pentru realizarea
unor astfel de lucrări. Mai mult decât atât, în perioada de
aproape 20 de ani (1968-1989) în care comuna a fost trecută la
judeţul Vrancea nu a existat timpul necesar realizării unei
lucrări şi nici preocupări din partea membrilor comunităţii sau
al autorităţilor judeţene. Astfel, la Focşani nu am identificat
decât cărţile editate de domnul Cezar Cherciu despre Vrancea
şi Ţinutul Putnei din care am extras unele date de interes şi 2-3
monografii ale câtorva comune din judeţul Vrancea.
Nici de la Râmnicu Sărat nu am putut obţine datele
necesare, dar am găsit sprijin şi înţelegere la un buzoian
inimos, domnul Valeriu Niculescu, autorul unei monografii a
judeţului Râmnicu Sărat. Îi sunt recunoscător pentru
informaţiile deosebite pe care le-am găsit în articolele din
Buletinul Muzeului Judeţean Buzău „Mousaios” şi în
monografia dumnealui.
Comuna Tîmboieşti este atestată documentar de la 22
noiembrie 1588 şi este clar o aşezare statornică, cu populaţie
pur românească, legată de îndeletnicirile specifice zonei
subcarpatice de podgorie. Vechimea aşezării (peste 400 de ani)
constituie desigur un motiv de mândrie, chiar prin simpla
comparaţie cu localităţi încărcate de istorie din judeţul Vrancea
(Vrâncioaia – 1878; Tulnici – 1648; Soveja 1645; Paltin –
1844; Nereju – 1745; Năruja – 1770; Jariştea – 1850 ş.a.).
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Am prezentat si câteva aspecte din viaţa şcolii şi a
bisericii, cu siguranţă cele mai importante instituţii ale satului
românesc.
Am reconstituit ceva din atmosfera satului de altădată,
ponderea având-o perioada de la 1859 până la momentul
decembrie 1989, pentru care am avut şi surse de documentare.
Am evitat să fac un inventar al „fiilor satului” care au
făcut şi fac „mândria locală”, deşi sunt foarte mulţi, fie că
aceştia sunt doctori, ingineri, profesori, ofiţeri, avocaţi,
economişti ori simpli muncitori sau funcţionari. Se reconfirmă
geniul dintotdeauna al românilor şi capacitatea extraordinară
de a se adapta, fie că au rămas toată viaţa în România sau
temporar au lucrat în Libia, Iran, Africa, Italia, Spania sau
aiurea.
Suntem datori să recunoaştem rolul fiecărui individ în
viaţa comunităţii, deşi acestia sunt de regulă trecuţi cu vederea
de istorici, sunt „masa tăcută” care se adaptează schimbărilor
sau le respinge. Sunt cei care într-o viaţă de om nu au „ieşit” de
10 ori din comună, dar care merg săptămânal să-şi vadă
”locurile”.
Acum am reuşit să realizez şi un arbore genealogic şi
să-mi văd „neamul” pe parcursul a 5-6 generaţii, timp de peste
130 de ani, de la Războiul de Independenţă până în prezent.
Se reconfirmă teza ciclicităţii evenimentelor istorice şi
alternanţa perioadelor de relativă prosperitate cu cele foarte
grele.
Publicarea acestei cărţi nu ar fi fost posibilă fără
contribuţia bănească a unor persoane cu un caracter deosebit,
domnii Garabet Nevrikian, Doru Popa, Silviu Drăguşin şi
George Pena, reprezentanţii legali ai SCM Artim Bucureşti,
respectiv S&G Comercial Bucureşti. Le mulţumesc pentru
sponsorizarea graţie căreia s-a putut tipări monografia!
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Capitolul I

... Şi toţi de la Râm ne tragem!
1.1. Suntem aici de mii

de ani! Despre primii
locuitori dintre Râmnic şi Râmna

Judeţul Vrancea este cuprins între coordonatele
geografice de 45023' şi 46011' latitudine nordică şi 26023' şi
27032' latitudine estică.
Situată în partea de sud, sud-est a ţării, la curbura
Carpaţilor Orientali, Vrancea, străveche vatră de civilizaţie
românească, constituie o punte de legătură între cele trei
provincii istorice – Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.
Ca aşezare, se învecinează cu judeţul Bacău la nord, la est cu
judeţul Vaslui şi Galaţi, la sud şi sud-est cu judeţul Brăila, la
sud-vest cu judeţul Buzău, iar la vest cu judeţul Covasna.
Cu o suprafaţă de 4.863 km2, Vrancea cuprinde un
teritoriu foarte variat atât din punct de vedere al altitudinii şi al
formei, cât şi ca origine şi vârste geologice.
Caracteristică din punct de vedere altimetric este
dispunerea reliefului în trepte ce coboară de la vest spre est.
Aflat la curbura exterioară a Carpaţilor, teritoriul
actualului judeţ Vrancea a favorizat încă din zorii istoriei,
graţie condiţiilor sale naturale şi climaterice, o permanentă
locuire a acestei zone.
Săpăturile arheologice şi cercetările istorico-etnografice
au dat numeroase şi elocvente rezultate care se încadrează în
celelalte descoperiri de pe teritoriul ţării şi totodată le
completează.
Descoperirile arheologice din epoca paleoliticului - mai
ales cele de la Bîrseşti, Vităneşti, Lespezi etc. - demonstrează
că omul ce locuia aceste meleaguri îşi însuşise tehnicile
confecţionării uneltelor din os, corn şi piatră, folosea focul,
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ceea ce l-a condus la dezvoltarea unei culturi materiale care
avea să evolueze apoi spre cea mai veche cultură neolitică,
denumită generic Criş.
Apărută în perioada neoliticului timpuriu, cultura Criş –
ai cărei purtători populează întregul teritoriu al patriei – a fost
identificată în judeţul Vrancea într-un mare număr de localităţi,
dintre care amintim Cândeşti, Bonţeşti, Muncelu, Bîrseşti etc.,
îndeosebi pentru bogăţia urmelor de locuire pe care le prezintă:
ceramică, unelte de os şi piatră (lamele de silex şi obsidiană),
oase de animale etc.
Îi urmează cultura ceramicii liniare, ale cărei mărturii
au fost descoperite la Gugeşti, precum şi cultura Boian, faza
Bolintineanu identificată la Coroteni – Slobozia Bradului.
Cultura Boian – ce apare în neoliticul mijlociu – este
atestată prin ceramica sa frumos ornamentată cu excizii şi
încrustaţii, în aşezările descoperite la Gugeşti şi Cândeşti. Aici,
alături de ceramica specifică, au mai fost descoperite lame de
silex şi obsidiană, dălţi şi chiar un atelier de prelucrare a
silexului.
Neoliticul se afirmă în toată strălucirea sa în cadrul
culturii Cucuteni, prezentă pe teritoriul judeţului Vrancea în
peste 43 de staţiuni: Pădureni, Mănăstioara, Domneşti,
Pietroasa (Cîmpineanca), Bonţeşti (Cîrligele), Topeşti
(Bîrseşti), unde a fost găsit un foarte bogat şi divers inventar de
obiecte ceramice, remarcabile nu numai prin fineţea formelor,
ci mai ales prin ornamentaţia în două şi trei culori.
Cândeşti – mai bine cercetată începând cu anul 1962 –
ne dezvăluie o aşezare bogată şi o necropolă cu peste 700 de
morminte de inhumaţie şi incineraţie, ceea ce i-a determinat pe
specialişti să o considere cea mai mare staţiune de acest gen din
ţară. Cele 12 niveluri de locuire, bogatul inventar de unelte,
obiecte de podoabă şi ceramică au permis cercetătorilor să
tragă concluzii însemnate privind vechimea aşezării, structura
societăţii tracice şi diferenţierile sociale existente la acea dată.
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Prima jumătate a mileniului I î.e.n. (800-300 î.e.n.)
înregistrează primele elemente ale metalurgiei fierului.
Însuşirea şi dezvoltarea acestui meşteşug de către autohtoni
este atestată în aşezările de la Căiata, Nereju şi Bîrseşti.
Descoperirea pe acest teritoriu a unui mare număr de
aşezări geto-dacice, din rândul cărora se detaşează net cetăţuile
de la Cândeşti şi Mănăstioara, pledează pentru o intensificare a
procesului afirmării politice a dacilor în răstimpul celei de a
doua epoci a fierului. Tezaurele monetare şi celelalte urme
materiale găsite aici îndreptăţesc să se atribuie celor două
cetăţui amintite rolul de importante centre economice, care
întreţineau strânse legături comerciale atât cu celelalte centre
ale poporului geto-dacic, cât şi cu lumea greacă şi romană.
O remarcă specială se referă la faptul că tezaurele
monetare (Dumbrăveni, 270 monede de argint, înscris printre
cele mai bogate tezaure geto-dacice; Răcoasa, Voloşcani,
Bonţeşti, Mănăstioara) cuprind emisiuni care datează din epoca
anterioară cuceririi unei părţi a Daciei de către romani şi
continuă fără întrerupere, până în secolele II–III e.n. Sunt, deci,
argumente puternice în favoarea opiniei că Dacia dispunea de o
bogăţie economică ce-i permitea să întreţină relaţii economice
cu numeroase alte state ale lumii antice, că civilizaţia şi cultura
ei se înscriau în sfera superioară a civilizaţiilor şi culturilor
antice.
Este necesar să adăugăm acestor dovezi arheologice şi
existenţa marelui drum strategic şi comercial de pe văile
Oituzului, Trotuşului şi Siretului, ce lega cele două centre de la
Breţcu şi de la Barboşi şi care, cu siguranţă, a jucat un rol
însemnat în schimburile dacilor cu lumea exterioară.
Puternica uniune de triburi carpice, prezentă pe
pământurile de astăzi ale Vrancei, nu numai că întreţinea
neîntrerupte legături cu imperiul roman, dar se dovedea a fi –
prin obiectele descoperite în aşezările de la Vîrteşcoiu,
Pădureni, Tifeşti, Popeşti, Vidra ş.a. – purtătoarea unei culturi
cu evidente influenţe romane, ceea ce demonstrează existenţa şi
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aici a procesului împletirii celor două mari culturi – dacică şi
romană.
Elementele definitorii ale acestei culturi se vor menţine
şi în prima perioadă a migraţiilor, fiind evidenţiate prin
săpăturile de la Mărtineşti, Iugari şi Oreavu, identice cu cele de
la Sîntana de Mureş şi Ipoteşti – Cândeşti (secolele V-VII), aşa
cum atestă obiectele scoase la iveală pe şantierele de la Oreavu,
Focşani, Dragosloveni, Cândeşti etc.
Descoperirile arheologice de tip Dridu (secolele VIII –
XI) de la Mărtineşti, Oreavu, Dragosloveni, Cîmpineanca ,
Budeşti etc. confirmă continuitatea acestei vetre de locuire,
aducând bogate urme materiale: ceramică, unelte, arme,
numeroase podoabe de factură locală sau bizantină, ca şi
monede bizantine.
În zona Tîmboieştiului urmele civilizaţiei sunt
numeroase, făcând dovada de netăgăduit a vechimii şi
continuităţii vieţii în acest perimetru. Pentru perioada sec. IXXI cele mai spectaculoase „urme” sunt cele descoperite la
Obrejiţa, respectiv conturul unei locuinţe cu fragmente
ceramice cu decor vălurit şi o scăriţă de şa.
Secolele X-XIII se caracterizează printr-o continuă
dezvoltare a forţelor de producţie, determinând apariţia şi
consolidarea formelor incipiente de organizare social-politică
feudală – cnezatele şi voievodatele – răspândite pe întregul
teritoriu al ţării. Are loc, în această perioadă, consolidarea
organizării de tipul obştii săteşti, îndeosebi în zonele în care
obştea are o vechime ce coboară până în epoca dacică.
Începând cu secolul al XI-lea, urme materiale, ca şi o
serie de documente scrise indică în Moldova existenţa unor
formaţiuni politice româneşti; pentru sudul şi centrul Moldovei
este atestată, în secolele XII-XIII, formaţiunea „berladnicilor”.
Un alt document care ne vorbeşte despre Ţara Brodnicilor
adaugă şi numele unui voievod al acestora: Ploscînea (1223).
În această perioadă biserica catolică desfăşoară o
intensă activitate în rândul populaţiei din zona văilor Buzău,
8

Putna şi Siret – prin intermediul cavalerilor teutoni (12111225). Urmarea acestei campanii va fi înfiinţarea, la 31 iulie
1227, a episcopatului catolic al cumanilor, cu reşedinţa în
„Civitas Mylcoviae” – după unii istorici, zona Odobeştilor de
astăzi – având ca titular pe dominicanul Teodoric.
Cercetări mai noi şi mai intense, la Ţifeşti, Bîrseşti,
Popeşti, Pădureni, Cândeşti în special, şi în alte localităţi, au
permis identificarea unei alte culturi materiale, anume cultura
carpică, după numele populaţiei de neam dacic căreia îi e
atribuită. „După părerea noastră”, conchide unul dintre cei
mai autorizaţi cercetători români ai problemei, „în carpi trebuie
să vedem un trib dacic, care iniţial a locuit în regiunea
Carpaţilor răsăriteni, zona de la est de Siret, cuprinsă între
rîurile Putna sau Trotuş la sud, apa Moldovei la nord, şi cu
timpul s-a extins treptat, aşa încît în secolul II-III era noastră a
ajuns să-şi exercite autoritatea asupra celei mai mari părţi din
teritoriul geto-dacic de la est de Carpaţi”.
Identificată prin cercetările arheologice începute la
Sărata Monteoru – Buzău în 1917, când i s-a atribuit şi numele
aşezării eponime, cultura Monteoru a fost descoperită şi în alte
localităţi cum sunt cele de la Băieşti Aldeni, Smeieni,
Cârlomăneşti etc., unde au fost întreprinse săpături sistematice
şi mici sondaje, şi necropole, dând informaţii importante
privind epoca bronzului şi în special cultura Monteoru.
Cercetările efectuate ulterior în nord-estul Munteniei
cât şi în sud-vestul Moldovei, atât prin investigaţiile de
suprafaţă, mici sondaje, cât şi prin săpăturile sistematice
întreprinse în localităţile Rugineşti, Bonţeşti, Pădureni,
Bârseşti, Tercheşti, Cândeşti ,,Cetăţuie“ şi Cândeşti - punctul
,,Coasta Banului“ (necropolă), Mănăstioara, Pufeşti, Coroteni,
Palanca-Urecheşti, Vârteşcoiu, Boloteşti cît şi unele descoperiri
fortuite, au mărit considerabil şi în aceasta zonă numărul de
piese din epoca bronzului, din care majoritatea lor aparţine
culturii Monteoru. Rezultat al triburilor purtători ai culturii
bronzului timpuriu din zona de dealuri şi de munte din nord9

estul Munteniei şi extremitatea de sud-est a Transilvaniei cultura Monteoru îşi creează o arie de răspândire situată între
culturile Tei, Costişa şi Wietenberg.
Au fost identificate la Coroteni, com. Slobozia-Bradului
o aşezare şi necropolă (MIC), pe terasa superioară dreaptă a
pârâului Vărzaru şi o altă aşezare la Vârteşcoiu, pe terasa
superioara dreaptă a râului Milcov.
În aria de răspândire a triburilor purtătorilor culturii
Monteoru constatăm odată cu evoluţia acestei culturi şi o
difuziune mărită a aşezărilor care în general au aspect de
cetăţui şi majoritatea lor sunt fortificate. Astfel, amintim unele
aşezări situate între râul Râmnic şi Trotuş, cum sunt cele de la
Coroteni, Cândeşti, Palanca-Urecheşti, Mănăstioara, Odobeşti,
Clipiceşti-Ţifeşti, Satu Nou-Panciu, Podei-Târgu Ocna,
Bogdăneşti, Mândrişca ş.a.
Etapele târzii din Monteoru III cunosc o mare
dezvoltare, în special zonele de pe văile râurilor Râmnic,
Coţatcu, Vărzaru, Oreavu, Râmna, Vizăuţi, Suşiţa, Zăbrăuţi,
Trotuş şi Siret. Atât cercetările de suprafaţă (periegheze) cât şi
cele sistematice efectuate în aşezările de la Coroteni, Palanca,
Rugineşti, Pufeşti, etc. au dat rezultate deosebite.
Aşezarea MIC de la Coroteni se află pe terasa
superioară dreaptă a pârâului Vărzaru şi la NV de satul
Coroteni, în imediata apropiere. Forma platoului este de
,,Cetăţuie” fortificată natural în zona de NE prin malul abrupt
al albiei pârului Vărzaru, o pantă înclinată la 90 în zona de
acces spre SE. Aici se mai conturează o denivelare unde
probabil se află şanţul de apărare al ,,Cetăţuii”. Atât „Cetăţuia”
cât şi terasele din jur au fost locuite de purtătorii culturii
Monteoru IC.
Prin cercetările de suprafaţă (periegheze) efectuate între
Văile Râmnicului şi a Râmnei – Slobozia Bradului, Coroteni şi
Cândeşti de Vrancea, zonă care în linie dreaptă nu depăşeşte 10
km, au fost identificate numeroase puncte arheologice care
aparţin epocii bronzului – cultura Monteoru, cu etapa cea mai
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timpurie MIC 3, făcând excepţie câteva fragmente ceramice
descoperite în zona Cândeşti-Dumbrăveni ce aparţine etapei IC
4 . Dar cel mai important obiectiv arheologic sunt ,,Cetăţuia”
de la Cândeşti şi necropola cât şi terasele din jur, locuite intens
de către purtătorii culturii Monteoru.
Legate strict de comuna Tâmboieşti, vom evidenţia ca
elemente ale locuirii din cele mai vechi timpuri pe cele din
perioada migraţiilor, cele datate în secolele IX–XI (conturul
unei locuinţe cu fragmente ceramice cu decor vălurit şi o
scăriţă de şa de la Obrejiţa) şi fragmentele ceramice cu decor
vălurit dintr-o aşezare de tip Dridu (nivel de locuire sec. IXXI).
Totuşi, faima acestor locuri a fost dusă chiar dincolo de
hotarele ţării de către viticultură. Strugurii şi vinurile erau
mesageri ai podgoriile cu un vechi renume. Aceasta pentru că
judeţul Vrancea „are totuşi o covertură de soluri foarte variată
şi complexă datorită diversităţii condiţiilor geografice de la un
sector la altul”, cum remarca un vestit geograf.
Dealurile şi solurile erau şi sunt propice cultivării viţei
de vie. Cât de veche este această îndeletnicire distingem din
nenumăratele lucrări care au apărut.
Podgoriile se apreciau după calitatea vinurilor. Datorită
comerţului care se făcea în diferite ţări, acest produs a putut fi
cunoscut şi apreciat, constatare întâlnită în scrierile lui Dimitrie
Cantemir, unde se arată că: „Îndată după acesta (Cotnari –
n.n.) vinul de la Huşi, în părţile Fălciului, e socotit cel mai
bun, în al treilea rând vine vinul de Odobeşti, din Ţinutul
Putnei, pe râul Milcov”.
Asemenea elogii, chiar şi mai bune, se întâlnesc şi în
alte lucrări. Astfel, Jean-Louis Carra arăta: „Viţa de vie este un
obiect foarte important pentru cultivat şi pentru comerţ în
această ţară. Aici vinurile sânt uşoare şi limpezi, însă cu un
gust destul de agreabil şi de o calitate plăcută. Cele de la
Odobeşti, din Moldova, şi de la Piatra, din Valahia, sânt cele
mai bune”.
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Domenico Sestini, călător italian în secolul al XVIII-lea
şi apoi mai târziu secretar al lui Ipsilante, aprecia că vinurile
cele mai bune se fac la Odobeşti. La baza tuturor acestora stau
tăria şi buchetul, culoarea. Şi pe aceste locuri oamenii au
început să planteze suprafeţe cât mai întinse. Aşa s-a ajuns ca
în 1859 terenurile cultivate cu viţă de vie să se întindă pe 6.201
hectare, iar câţiva ani mai târziu, în 1868 se ajunge la suprafaţa
de 8.473 hectare. Viile „din dealul Neicului, situat în podgoria
Panciu, erau cele mai renumite”. Sistemul de plantare era în
gropi, „prin mustăceri” (coarde înrădăcinate) şi „prin cârlige”
(butaşi). Mustăcerii sunt mai siguri decât cârligele.
Printre soiurile cultivate pe atunci, care se mai întâlnesc
şi astăzi, se numără şi galbena, coarna neagră, creaţă, plăvană,
grasă, frâncuşa, tămâioasa, ţâţa vacii, crăcana etc.
După toate acestea, Ion Ionescu de la Brad, strălucitul
învăţat agronom, arăta în lucrarea sa: „Viile judeţului Putna
sânt renumite pentru calitatea vinului ce produc. Însăşi marca
judeţului poartă pe zeul Bachus călare pe un butoi, având
capul încununat cu frunze de viţă şi ţinând în mână o cupă cu
vin”.
Deşi ponderea în Vrancea a deţinut-o şi o deţine
viticultura, agricultura nu se rezuma numai la atât. Păşunile şi
fâneţele ofereau posibilitatea creşterii animalelor. Pe la a doua
jumătate a secolului trecut creşteau pe aceste meleaguri
aproximativ 40.700 cornute mari, 4.483 cai, 68.930 oi, 4.192
capre, 12.110 porci, 4.531 stupi.

1.2. Reformele lui Cuza şi războiul de independenţă
Lipsa de pământ rămâne o constantă a secolului XIX,
atenuată parţial de reformele domnitorului Alexandru Ioan
Cuza (reforma agrară din 1864).
Reforma agrară din 1864 a stârnit interesul şi bucuria
maselor ţărăneşti care se vedeau dezlegate de clacă şi
împroprietărite. Opoziţia, moşierii ce se vedeau deposedaţi de
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bunurile funciare, l-a pus pe domnitorul Al.I. Cuza în postura
de a fi elogiat de unii şi denigrat de alţii.
Atât legea rurală, cât şi alte reforme, l-au determinat pe
Mihail Kogălniceanu să afirme că „nu greşelile lui Cuza l-au
răsturnat, ci faptele lui mari”. Şi una din „faptele” lui mari a
fost legea rurală din 1864. Această reformă, prima din istoria
modernă, a avut, cum era firesc, limitele sale. Tăranii nu au
primit suprafeţele de pământ de care aveau nevoie pentru
întreţinerea lor şi a familiilor acestora, iar o parte nu au fost
împroprietăriţi deloc. Ca urmare, în agricultură se menţin
puternice reminiscenţe feudale, specifice, de fapt, dezvoltării
capitaliste a României.
Prin concentrarea unei însemnate sume de bani în
mâinile moşierilor, acordate de ţărani drept răscumpărare,
mâna de lucru salariată pe marile proprietăţi funciare începea
să ia treptat locul săteanului învoit, concomitent cu o anumită
accentuare a folosirii uneltelor perfecţionate.
Prin emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor, Cuza a
creat ostaşul român liber care s-a luptat eroic pe câmpurile de
luptă, pentru libertatea patriei. Ideea a fost subliniată la timpul
potrivit într-un articol intitulat „Umbra lui Cuza Vodă”, apărut
în ziarul „Resboiul”care informa masele largi populare că nu
trebuie „să ne îndoim că la Plevna, alături de glorioasele
umbre ale lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare stă şi umbra lui
Alexandru Ioan, să binecuvânteze pe eroii noştri, care înfruntă
semiluna cu bărbăţie strămoşească. Pata s-a şters de pe
drapelul ţării de vitejii ostaşi care graţie lui Alexandru Ioan
combat ca oameni liberi, iar nu ca clăcaşi”. Astăzi, după
scurgerea atâtor ani, documentele ne stau mărturie în a afirma
că cele mai numeroase contingente le-a dat lumea satelor.
Ţăranii nu numai că au răspuns chemării de a lupta, ci s-au
prezentat la unităţi, indiferent dacă primeau sau nu ordin de
încorporare. Tot ţărănimea a dat cele mai multe jertfe; din
totalul de 4.292 ostaşi care şi-au pierdut viaţa în luptă, sau ca
urmare a rănilor, covârşitoarea majoritate – 4.065 – proveneau
din lumea satelor.
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Alături de ostaşii din celelalte judeţe ale ţării, soldaţii
râmniceni au participat la campania militară din 1877–1878, ce
a consfinţit, prin jertfa de sânge a fiilor ţării, independenţa
României. Lor li s-a adăugat efortul locuitorilor judeţului care,
prin rechiziţii, transporturi, cartiruiri de trupe, subscripţii
pentru cumpărarea de arme, donaţii în bani, alimente, cereale,
mijloace şi animale de transport, materiale sanitare etc. au
contribuit la sprijinirea efortului pe câmpul de luptă al tinerei
armate române.
Anterior începerii războiului, existau ca unităţi militare,
un detaşament de dorobanţi teritoriali folosiţi pentru paza
instituţiilor şi menţinerea ordinei, Batalionul 4 Artilerie,
Escadronul 4 Călăraşi, o companie a Gărzii naţionale (Garda
Civică) şi o companie de pompieri, potrivit prevederilor
Regulamentului Organic.
În 1831, erau în judeţul Slam Râmnic 270 familii de
dorobanţi, din care 90 în slujbă, conduşi de un tist de dorobanţi
şi 30 familii de căprari (10 în slujbă). Potrivit Regulamentului
Organic, Polcul (regimentul) al 2-lea din Miliţia Valahiei îşi
avea sediul la Ploieşti, dar batalionul al treilea de pedeştri şi
escadronul al treilea de cavalerie, avea reşedinţa la Focşanii
Munteni. Într-un raport către Marea Vornicie a Ţării
Româneşti, privind propunerile pentru buna administrare a
judeţului, care se învecina cu Moldavia şi cu Turcia (raiaua
Brăilei n.n.), se opina că cei 90 de dorobanţi erau insuficienţi,
aceştia făcând cu schimbul (o săptămână în slujbă şi alta
acasă). Se menţiona că proveneau din foştii buciumaşi
(trâmbiţaşi), erau scutiţi de banii capitaţiei, iniţial primind şi
îmbrăcămintea necesară de la stăpânire. De asemenea, s-a cerut
ca la fiecare plasă să se mai adauge câte două posturi de
dorobanţi, astfel ca fiecare subocârmuitor să aibă în slujbă 6
dorobanţi. Durata serviciului dorobanţilor era de 3 ani, cu caii
şi echipamentul proprii, suportând, în acelaşi timp, şi
cheltuielile de întreţinere. Leafa li se plătea cu bani din cutiile
satelor. De altfel, aceste obligaţii sunt stipulate în art. 61 din
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Regulamentul Organic, menţionându-se că dorobanţii înlocuiau
vechii slujitori ai dregătoriilor. Majoritatea erau călări, fiind
recrutaţi dintre locuitorii satelor, consătenii care-i propuneau
răspunzând pentru buna lor purtare.
În tabela cu ostaşii morţi în resboiul din 1877-1878
din judeţul Râmnicu Sărat sunt şi 4 tîmboieşteni:
- Oprea Barbu, soldat în Regimentul 7 Linie;
- Constantin Caloian, soldat în Regimentul 7 Linie;
- Dumitru Cărădan, soldat în Regimentul 7 Linie;
- Tudor Ciobotaru, soldat în Regimentul 9 Dorobanţi.
Analizând situaţia soldaţilor râmniceni participanţi la
Războiul de Independenţă, potrivit Decretului 2195 din 26
noiembrie 1876, rezultă că au fost chemaţi sub arme tineri
recruţi cât şi 650 de rezervişti pentru care autorităţile locale
trebuia să ia măsuri de ajutorare a familiilor. În medie se
încorporau anual cam 400 de tineri, în principal la Regimentul
9 Dorobanţi Râmnicu Sărat, rezultând că au participat la război
circa l.000 de râmniceni, cam 150 din fiecare cele 7 plăşi
existente atunci (Plasa Râmnicului de Jos, Plasa Grădiştii,
Plasa Marginei de Jos, Plasa Oraşul, Plaiul Râmnic, Plasa
Râmnicului de Sus şi Plasa Marginei de Sus), deducând că din
fiecare comună au participat 5-10 soldaţi. Pierderile au fost
deci mari, asta rezultând chiar din cele menţionate anterior
(aproape jumătate din participanţi).
Guvernanţii, care în preajma declanşării războiului de
independenţă promiseseră pămînt ţăranilor, au fost obligaţi,
după impunătoarele victorii de pe câmpul de luptă, să modifice
legea învoielilor agricole. Astfel, un număr de 48.342 de
familii de însurăţei şi alţi săteni care nu primiseră pământ în
1864 trebuiau să primească pământul promis. Sub presiunea
maselor de ţărani, cabinetul liberal a trebuit să voteze în
februarie 1880 o hotărâre în baza căreia militarii primeau
pământ la cerere din moşiile statului şi din Dobrogea, dar puţini
au acceptat să se strămute din locurile natale pentru a fi
împroprietăriţi, cerând să li se dea pământ din moşiile
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apropiate, pământurile pe care le munceau de veacuri.
Aplicarea arbitrară a reformei agrare din 1864,
neîmproprietărirea însurăţeilor sau împroprietărirea lor cu
terenuri situate departe de locurile natale, condiţiile grele ale
învoielilor agricole, au dus în primăvara anului 1888 la
izbucnirea unei puternice răscoale, ce a cuprins o serie întreagă
de judeţe din Muntenia. Istoria ante şi post decembristă au
făcut din păcate puţine referiri la această mişcare socială de
amploare, cu o desfăşurare şi consecinţe asemănătoare cu cele
ale Răscoalei din anul 1907.
În anul 1888 deci, se dezlănţuie cea mai puternică
ridicare a ţărănimii împotriva exploatării moşiereşti şi pentru
pământul pe care–l munceau. Răscoala s-a desfăşurat cu precădere în Muntenia, unde au căzut mulţi morţi, dar numărul lor
exact nu se ştie nici astăzi datorită lipsei de statistică a vremii.
Cu toate că a fost înfrântă, mişcarea ţărănimii a obligat
burghezia şi moşierimea să se oprească puţin şi asupra
revendicărilor sale de bază şi, respectiv, rezolvarea problemei
pământului şi modificarea sistemului tocmelilor agricole.
Acestea din urmă se făceau în special iarna, astfel încât
ţăranii erau practic obligaţi să le accepte indiferent de condiţii,
fiind obligaţi să muncească pământul cu propriile unelte, cu
vitele lor, sămânţa lor şi în plus fiind obligaţi să presteze şi alte
munci, să dea diverse produse alimentare moşierului sau
arendaşului. Aşadar, erau condiţii greu de suportat, fiind destul
de „evident că stipulaţiile legii din 1893 erau departe de a
aduce o clarificare şi mai ales o îmbunătăţire a raporturilor
dintre proprietar şi ţăran în favoarea celui din urmă”.
Ţărănimea a fost împilată nu numai în cadrul relaţiilor
economice şi sociale stabilite după legea rurală din 1864, ci şi
prin frustrarea de unele drepturi politice.
Ţărănimea săracă şi neştiutoare de carte era lăsată la
libera voinţă a celor ce o exploatau, căci noua lege electorală
facilita cu prisosinţă manevrele moşierimii şi arendăşimii.
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Privarea de drepturi politice a săteanului, caracterul de
clasă al legislaţiei electorale au stimulat exploatarea satului de
către moşieri şi samavolniciile administraţiei de stat împotriva
ţărănimii nevoiaşe.
Relaţiile de producţie capitaliste combinate cu cele
feudale din agricultura României ce s-au dezvoltat după legea
rurală din 1864, sistemul impozitelor de clasă, samavolniciile
administraţiei, toate acestea au contribuit la sărăcirea unei
însemnate părţi a ţărănimii. Condiţiile de trai şi de locuit ale
maselor ţărăneşti s-au înrăutăţit foarte mult.
Din presa vremii, din documentele de arhivă, din
scrisorile contemporanilor reiese că alimentaţia ţăranilor era
mai mult decât sărăcăcioasă. Pâinea era o excepţie în hrana
sătenului. Mămăliga, făcută cel mai adesea din porumb stricat
şi câteva legume, constituia hrana de bază. În perioada de care
ne ocupăm, cantitatea de porumb consumată de ţărani scade de
la an la an sau cel mai adesea se menţine constantă. Ea varia
între 687 şi 780 gr., în medie fiind cam de 675 gr. pe cap de
locuitor. Hrana insuficientă şi îmbrăcămintea sărăcăcioasă,
sumară, care nu putea să facă faţă intemperiilor făceau ca bolile
să „frecventeze” foarte des satele, cele mai des întâlnite fiind
anghina difterică, tifosul, variola, difteria şi foarte frecvente
fiind holera şi pelagra. Holera contamina sate întregi, regiuni
vaste, provocând victime omeneşti.
Adăugând acestei situaţii şi condiţiile mizere de locuit
ale sătenilor, ne putem da seama de ce erau alarmate până şi
autorităţile vremii. „În ceea ce priveşte salubritatea publică –
semnala un document – nu avem tocmai a ne felicita, epidemia,
anghina difterică au făcut multe victime prin multe comune...”
În condiţiile economice descrise mai sus,
analfabetismul era o racilă destul de frecventă în lumea satelor.
Procentul celor care ştiau carte, din mediul rural, era enorm de
mic, undeva între 6 şi 9% în perioada de care ne ocupăm. Au
fost numeroase vocile care au cerut instrucţia ţărănimii şi au
considerat că lipsa de carte constituie una din cauzele situaţiei
mizere a sătenilor.
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În judeţul Râmnicu Sărat, cu ocazia inspecţiei făcute de
prefectul judeţului în perioada 2 iulie - 15 august 1887,
controlând o serie de comune, acesta constată că sătenii trăiesc
în condiţii deplorabile, că hrana lor este foarte sărăcăcioasă, iar
îmbrăcămintea este numai petece şi nu face faţă sub nici o
formă intemperiilor. În urma inspecţiei sale, prefectul
raportează organelor superioare despre această stare de lucruri
„casele, fără mici excepţiuni, sunt rău construite, cu tavanurile
jos, cu uşi şi ferestre strâmbe, în fine puţin aerate şi departe de
a prezenta curăţenia necesară... În partea câmpului se
întrebuinţează ca combustibil aşa numitul tizic. Acest
combustibil nu este altceva decât materiile fecale (balega)
vitelor”. Prefectul judeţului descrie apoi cu lux de amănunte
cum se prepară tizicul din bălegarul de grajd. Îşi pune
întrebarea dacă acest proces de fermentare a bălegarului este
sau nu dăunător sănătăţii. Dar singur se consolează când
constată că acest combustibil se foloseşte pe scară mare şi în
Franţa, fără a periclita sănătatea locuitorilor. Mai este încă o
circumstanţă care poate veni în ajutorul acestui combustibil şi
anume „că el se utilizează foarte mult în sudul Franciei şi
niciodată nu s-a luat vreo măsură”. Desigur este o experienţă,
dar nu cea mai bună.
În partea „câmpului” mai sunt bălţi cu stuf, adevărate
focare de infecţie şi care se cer asanate, dar, practic nu are cine
să se ocupe de ele, întrucât judeţul nu are decât un medic uman
şi unul veterinar a căror activitate este mai mult birocratică,
rezumându-se la a se deplasa la primării, unde semnau procesul
verbal de aşa zisă „constatare”. Aşadar, într-un judeţ „aşezat
aproape de două porturi comerciale importante, Brăila şi
Galaţi ... şi favorizat de natură şi circumstanţe” vor izbucni, în
perioada de care ne ocupăm o serie de răscoale ţărăneşti a căror
amploare a surprins autorităţile locale şi centrale.
Aşa după cum am arătat în paginile anterioare,
principala forţă în războiul din 1877-1878 a constituit-o
ţărănimea. „Eroismul şi jertfele ţăranilor îmbrăcaţi în haină
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militară, în bătăliile aprige pentru consfinţirea independenţei
naţionale a ţării a marcat o viguroasă manifestare a
potenţialului revoluţionar al maselor ţărăneşti, forţa lor de
sacrificiu în slujba patriei”.
Dintre multele întâmplări petrecute în zona Râmnicului,
se spune că în 1811, ofiţerul rus, prinţul Arkady Suvorov
(1786-1811), care a primit titlul de conte de Râmnic
(Râmniski) s-a înecat în apa Râmnicului. Se întorcea cu un
grup de ofiţeri de la o petrecere, bucuros că a primit vestea
naşterii unui fiu, a rămas mai în urmă, calul s-a speriat şi el a
căzut cu faţa în jos, în apa nu prea mare a râului. Era nepotul
generalului Alexandru Suvorov, care a condus bătălia din
septembrie 1789, în perimetrul localităţilor Plagineşti
(Plaineşti) – Căiata – Bogza – Mărtineşti, unde, trupele ruseşti
şi austriece (comandate de prinţul de Saxa-Coburg), au învins o
oaste otomană, confruntarea soldându-se cu peste 10.000 de
morţi şi capturarea a 68 de tunuri şi 100 de steaguri turceşti
(tuiuri). Trupul său a fost depus într-o criptă din biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, iar la sfârşitul secolului XIX,
osemintele au fost transportate la o biserică de lângă Moscova,
la Râmnic rămânând, ca martor peste vreme, doar placa cu
inscripţie (cenotaf), cu următorul text, în limbile română şi
rusă: Aici a fost îngropat trupul Generalului Locotininte
Principe Italinski Graf Arcady Alexandrovixi Suvorof
Râmniski, care s-a înnecat în gârla Râmnic, la 13 aprilie 1811,
mai înainte de a fi adus la monastirea Voscresenki lângă
Modcova. Peste ani, în septembrie 1848, soldaţii ruşi care
făceau parte din armata imperială trimisă în Principate, pentru a
înăbuşi Revoluţia de la 1848, au găsit de cuviinţă să-şi
scrijelească numele şi chiar data, pe pereţii încercatului lăcaş,
ce a avut destule de suferit în decursul existenţei sale, inclusiv
în timpul celor două războaie mondiale, ceea ce au făcut în
aprilie 1877 şi alţi soldaţi ruşi, în timpul marşului spre
câmpurile de luptă din Bulgaria.
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1.3. Pământul, eterna poveste. Marile răscoale
ţărăneşti
Mondial

(1888-1907)

şi

primul

Război

Şi judeţul Râmnicu Sărat, aidoma celorlalte judeţe ale
ţării, şi-a adus o contribuţie substanţială în purtarea războiului,
trimiţând pe câmpurile de luptă peste 1.000 de soldaţi şi ofiţeri
din toate comunele în subordine. Dintre aceştia, mulţi au căzut
eroic pe câmpul de bătălie, apărând cu cinste şi demnitate
independenţa proclamată solemn la 9 mai 1877 de către
Parlamentul ţării şi cu aprobarea unanimă a întregii naţiuni
române. Nici femeile râmnicene nu au fost mai prejos. De aici,
de acasă, ele au ajutat armata cu medicamente, alimente,
îmbrăcăminte, integrându-se astfel în mişcarea generală care
cuprinsese pe toate femeile române, de sprijinire materială a
războiului. Eroii de la Plevna, Griviţa, Smârdan, Rahova
nădăjduiau că atunci cînd se vor întoarce acasă autorităţile îi
vor răsplăti cum se cuvine, dându-le pământ şi creându-le
condiţii mai omeneşti de viaţă. Văzându-se înşelaţi în
aşteptările lor, au dat frâu liber mâniei ce îi cuprinsese încă
dinaintea războiului de neatârnare, ducând la răbufnirea
agitaţiilor şi frământărilor, cu o vigoare şi mai mare.
Arenda lua proporţii din ce în ce mai spectaculoase, atât
aceea de produse cât şi cea în muncă. Au crescut rechiziţiile,
impozitele sătenilor şi alte sarcini către stat şi proprietar.
Sărăcirea maselor era tot mai vizibilă. Caracteristic pentru
perioada de care ne ocupăm este lărgirea şi diversificarea
acţiunilor: plângeri contra autorităţilor comunale, judeţene,
frământări şi mişcări ţărăneşti. Prin plângerile şi reclamaţiile tot
mai numeroase, ţăranii îşi manifestau opoziţia faţă de împilarea
lor de către moşieri şi arendaşi, ridicându-se „împotriva
abuzurilor acestora, denunţau nedreptăţile la care erau
supuşi”. Proletariatul agricol şi, în egală măsură, chiar ţăranii
liberi au fost promotorii frământărilor din lumea satelor. În
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unele localităţi, frământările mocneau, iar în altele s-a ajuns la
conflicte deschise, pornind de la incendierea recoltelor până la
puternice răscoale. Aşa este cazul cu arendaşul din comuna
Bogza, judeţul Râmnicu Sărat, care, mergând „la nişte şire de
paie cărora li se dăduse foc, a fost împuşcat de săteni”. Cât
priveşte mijlocul de petiţionare, văduva Elena Ioniţă Iuga,
adresându-se Ministrului de Interne arată că în urma legii
agrare din 1864 a primit 20 de pogoane de pământ pentru care
a făcut permanent „foncierea” atât ea cât şi soţul ei, iar după
moartea acestuia a continuat fiul lor. Primarul o spoliază de
acest pământ fără nici o sentinţă judecătorească, fără nici un
motiv, ea fiind „bolnavă şi în neputinţă de a merge pe picioare,
chioară, căci unicul mijloc de existenţă nu mai este decât
pământul menţionat”.
Plângerile făcute la autorităţile locale au rămas fără nici
un rezultat căci nu ţin „cont de justiţie şi respectul legilor”, iar
acum face apel la sentimentele umane ale ministrului şi la
„dreptatea legilor din ţara asta ca să se redea pământul pe
care l-a muncit mai bine de 20 de ani şi pentru care a făcut şi
clacă”.
Alegerea căii petiţionare este pe undeva expresia
speranţei unor ţărani în realizarea dezideratelor lor, în
promisiunile făcute de cercurile guvernate înainte şi în timpul
războiului de independenţă.
Locuitorii comunei Slobozia-Ciorăşti se plâng
împotriva primarului pentru că a sechestrat şi amendat în mod
ilegal pe locuitorul Ion Creţu. Cazul este rezolvat de către
prefectul judeţului Râmnicu Sărat şi în urma cercetărilor făcute
li se dă dreptate petiţionarilor .Cu această ocazie ies la iveală şi
alte nereguli săvârşite de primarul comunei Slobozia-Ciorăşti,
iar prefectul propune destituirea din funcţie a numitului primar.
Arendaşul Enache Năsturescu este reclamat de locuitorii
comunei Bondeşti datorită faptului că le-a răpit „neşte pământ”
ce îl aveau dat după legea rurală din 1864. Roagă pe ministru
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să le facă dreptate, „questiunea” fiind foarte gravă, ei se văd
deposedaţi de pământul lor pe care l-au muncit ani de-a rândul
şi pentru care au luptat apoi cu arma în mână pe pământurile
Bulgariei.
Mânia ţăranilor nu cunoştea margini când era vorba de
drepturile lor sau de atingerea micii lor proprietăţi, indiferent
de poziţia în societate a persoanei care a greşit. Aşa se explică
faptul că în documente întâlnim acte de răzbunare, mergând
chiar pînă la uciderea a unor mici slujbaşi. În acest sens
semnalăm omorârea unui slujbaş al arendaşului din comuna
Băleşti, judeţul Râmnicu Sărat, bănuit că ar fi vrut să le fure
vitele. Autorităţile locale însoţite de călăraşi au arestat peste 30
de răsculaţi, dar numai 16 dintre ei au fost deferiţi justiţiei şi
apoi achitaţi de Curtea cu juraţi.
Numărul impresionant de petiţii adresate autorităţilor
privind îmbunătăţirea situaţiei lor, abuzurile autorităţilor, au
făcut ca cercurile guvernante ale vremii să ia unele măsuri în
acest sens, precum: modificarea legii tocmelilor agricole,
preocuparea primăriilor pentru plata despăgubirilor de pe urma
războiului şi altele. Cele mai multe petiţii întocmite de ţărani
vizau faptul că au fost nevoiţi să înstrăineze o parte din
pământul primit prin legea rurală din 1864, ei plătind în
continuare „foncierea”. După ce şi-au achitat datoria,
„cumpărătorul” (care nu era altul decât arendaşul moşiei
Grebănu) refuză să le înapoieze pământul. Ţăranii fac plângeri
la autorităţile locale, la cele judeţene şi la Ministerul de Interne,
acesta din urmă trimiţând plângerea spre rezolvare prefectului
Râmnicului Sărat.
Anul 1879 este un an de secetă cumplită, recoltele fiind
foarte slabe, iar pe alocuri nu s-au făcut de loc, ceea ce a
determinat ca foarte multe familii să nu aibă cu ce trăi. Pe plan
local se iau măsuri ca să se distribuie porumb şi bani din fondul
statului. Astfel, comuna Slobozia-Ciorăşti primeşte 37 chile,
Corbu - 29 chile, iar comunele din Plaiul Râmnicu 32 chile.
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Cantitatea de porumb necesară este sub orice limită pentru
întreţinerea familiei pe timp de un an. Preţurile sunt enorm de
mari, la care se mai includ şi toate cheltuielile făcute de
„onorata comisiune” pentru distribuirea porumbului şi a
banilor. La toate acestea adăugăm şi faptul că mai mulţi ţărani
împrumutaţi în 1879 vor fi urmăriţi de autorităţi la finele anului
1881, întrucât aceştia nu reuşiseră să-şi achite datoriile la
termenul scadent.
O formă de luptă a ţărănimii, manifestată după războiul
de independenţă, a constituit-o părăsirea de către săteni a
locurilor de baştină şi stabilirea în alte părţi ale ţării sau
emigrarea în alte ţări. Acest fenomen ne aminteşte de bejania
din feudalism, când familii sau sate întregi emigrau din loc în
loc sau treceau clandestin graniţa.
Lipsa de pământ a făcut ca multe familii de ţărani să
plece în Dobrogea încercând să-şi amelioreze viaţa sau se
deplasau în sudul Dunării, în Bulgaria sau Serbia, unde credeau
că după înlăturarea jugului turcesc exploatarea va fi mai
atenuată. Această formă protestatară a fost folosită de sute de
familii ţărăneşti din apropierea Dunării, dar s-a manifestat şi în
judeţe mai îndepărtate ca: Roman, Dolj, Brăila, Ialomiţa,
Covurlui, Ilfov şi Râmnicu Sărat.
Presa vremii furnizează informaţii amănunţite privind
această problemă, unele ziare mergând până la propunerea unor
soluţii de îndreptare a situaţiei. In mod aproape unanim, acestea
recunoşteau că lipsa de pământ constituie principala cauză a
fenomenului.
Informaţiile din perioada de care ne ocupăm, 18781888, înregistrează multe cazuri în care ţăranii şi-au făcut
singuri dreptate, neavând încredere în dreptatea şi justiţia
organelor locale sau judeţene. Astfel, au fost pedepsiţi slujbaşi
ai arendaşilor, arendaşi, primari, notari, cârciumari care erau
unelte ale cârmuirii. Formele de luptă variază de la lupta
paşnică, petiţionară , la cea violentă, de revoltă şi răscoală.
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Formele pasive de luptă au constituit, de fapt, numai
prologul marii răscoale din anul 1888. Declanşată în condiţiile
creşterii procesului dezvoltării capitaliste a economiei
româneşti, răscoalele din 1888 se înscriu ca o puternică acţiune
a clasei ţărăneşti de a scutura anacronismul jugului feudal, de a
li se satisface pofta legitimă de pământ a lucrătorilor agricoli.
Germenii răscoalelor din 1888 sunt adânc împlântaţi în felul
cum a fost aplicată reforma agrară din 1864 şi aceşti germeni
anunţau o răscoală în perioada 1859-1877, dacă nu intervenea
reforma agrară şi mai târziu războiul de independenţă, care a
mai adus oarecari speranţe pentru masele ţărăneşti. Pe măsura
trecerii timpului se vedeau tot mai mult consecinţele
caracterului de clasă în aplicarea abuzivă a reformei din 1864,
care au agravat tot mai mult regimul împilării ţăranilor fără
pământ sau cu pământ puţin. Mai mulţi ţărani din comuna
Măicăneşti se plângeau la 27 septembrie 1882 regelui, că
neprimind pământ nici până la acea dată „astăzi ne găsim tot
clăcaşi pe acea moşie, căci nu avem nici o palmă de pământ”.
În timpul marilor momente politice ale poporului
român, lupta ţărănimii nu s-a desfăşurat separat ci s-a integrat
organic în acestea. Mai mult, ţărănimea s-a aflat în fruntea
acestor lupte. În momentul Unirii şi al Independenţei,
răscoalele încetează, ţărănimea înţelegând şi acţionând în
interesul cauzei politice generale a poporului român. Aceasta
este o poziţie de înaltă înţelepciune politică, rodul unor
îndelungate experienţe politice ale întregii ţări. Întodeauna
ţărănimea a făcut politică când şi-a apărat ţara de cotropitorii
străini: Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreni, Plevna, Griviţa
sunt adevărate momente de înalt patriotism.
Semnalul începerii răscoalelor din judeţul Râmnicu
Sărat l-au dat ţăranii din comuna Măicăneşti, în aprilie 1888.
Adunându-se în faţa primăriei şi fiind văzuţi de primar, acesta a
bănuit că au intenţii răzvrătitoare şi ca să-i domolească le-a
spus că a venit ordin de la guvern să li se dea pământ. Sătenii
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au cerut să li se arate ordinul respectiv, dar neavându-l,
primarul nu le-a putut arăta nimic. Atunci este interpelat
notarul, care răspunde negativ. Primarul, ca să scape de furia
sătenilor fuge. În lipsa lui este molestat ajutorul său şi un
consilier comunal.
Mai târziu, localitatea a fost ocupată de armată, care
întreprinde şi cercetări asupra cazului, iar procurorul general
care a anchetat faptele, a arătat într-o telegramă trimisă
Ministerului de Justiţie, că principala cauză a revoltei a fost
dorinţa de pămănt a ţăranilor, aplicarea în mod arbitrar a legii
rurale din 1864 şi a cerut ca cei rămaşi neîmproprietăriţi şi
însurăţeii să fie împroprietăriţi din moşia statului – Salcia. Sunt
arestaţi 9 săteni implicaţi în această revoltă, pentru a fi judecaţi.
În vederea păstrării, în continuare, a liniştii şi ordinei, se
menţine în sat o companie de dorobanţi. Relativa ordine care
domneşte, îl nelinişteşte pe procuror care anunţă Ministerul că
există „temere” de o nouă revoltă, mai mult chiar, pregătinduse o răscoală şi în comunele Corbu şi Măxineni, iar pentru a
cunoaşte cu adevărat situaţia „va descinde” în aceste localităţi
cu destulă „temere”.
Se cer întăriri armate de la Focşani, fiindcă trupele
râmnicene sunt concentrate la Buzău, unde revoltele ţărănimii
sunt mai puternice şi au o arie mai mare. Trupele mai erau
cerute şi pentru a-i aresta pe instigatorii ţăranilor, întrucât
„spiritele” sunt încă sub impresia răscoalei. Suflul răscoalei a
cuprins tot mai multe sate din judeţ: Măxineni, Corbu, Broşteni
unde răsculaţii au cerut aplicarea întocmai a legii rurale din
1864 şi schimbarea pământurilor prost productive cu altele,
întrucât terenurile lor erau inundate permanent de apele
Siretului. Ei cereau pământ din moşia Eforiei Spitalelor Civile
ce era în raza comunei lor. În comunele revoltate liniştea a fost
restabilită cu ajutorul armatei, dar această mişcare a ţăranilor a
pus în evidenţă mai pregnant alianţa dintre muncitorime şi
ţărănime precum şi „poziţia claselor exploatatoare faţă de
25

producătorii de bunuri agricole”. În ziarul „Dezrobirea” din 9
aprilie 1888 apare un apel al muncitorilor pentru ca în comun
să ia o hotărâre faţă de lupta maselor ţărăneşti. În apel se arată
cauzele pentru care s-au răsculat ţăranii „fără pământ, fără
proteguire, apăsaţi de biruri şi de toate stăpânirile, lucrând un
pământ care nu dă roade decât proprietarului ... bătuţi şi
jefuiţi, foamea şi necazurile i-au scos în sfârşit din răbdare”. În
continuare, manifestul face apel la soldaţi să nu tragă în fraţii
lor ţăranii, iar la întreaga presă, în special cea democratică, îi
cerea să arate în coloanele sale situaţia grea a ţărănimii şi
adevărata cauză a revoltelor lor.
Dacă muncitorii vedeau clar care erau cauzele
răscoalelor ţărăneşti şi propuneau o alianţă muncitoreascăţărănească la care să adere şi soldaţii pentru ca apoi împreună
să lupte pentru o viaţă mai bună, clasele dominante vedeau
parţial cauzele reale ale ridicării la luptă, propunând
soluţionarea problemei de pe poziţiile arhicunoscute, aşa cum
rezultă şi din „Expunerea asupra problemei ţărăneşti din
România, cauzele răscoalelor din primăvara anului 1888 şi
propuneri pentru soluţionarea ei de pe poziţiile clasei
exploatatoare”. În expunerea cauzelor răscoalelor se arată că
„îmi este gândit a se da ţăranilor tot pământul ce-l cer,
întreaga suprafaţă a ţerei n-ar fi îndestulătoare pentru a-i
satisface” şi apoi ţăranii nu aveau nevoie de suprafeţe întinse şi
nici nu cereau asta, ei cereau pământ, numai atât cât le era
necesar lor şi familiilor lor pentru a se întreţine modest. În
continuare se propunea ca pământul să fie dat numai acelor
„fruntaşi” serioşi ce sunt în stare să muncească pământul, adică
burgheziei satelor, o pătură în plină ascensiune în această
perioadă. De asemenea, se mai prevedeau o serie de măsuri
inaplicabile. Pentru controlul învoielilor agricole şi
împiedicarea abuzurilor moşierilor şi arendaşilor se va înfiinţa
pe lângă tribunalul judeţean câte un un magistrat cu rol de a
controla învoielile agricole, de a le autentifica, de a
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supraveghea întrebuinţarea izlazurilor comunale, de a
autentifica actele de vânzare a pământului. Preţul învoielilor
agricole era lăsat la latitudinea proprietarilor, tribunalul
abţinându-se de la a hotărî preţuri fixe pe districte sau regiuni.
Nu întâmplător răscoalele şi-au îndreptat furia spre autorităţile
locale şi judeţene, mergând până la schimbarea unor
funcţionari şi instalarea în locul lor a unor oameni devotaţi
cauzei lor.
Răscoalele din 1888 sunt primele acţiuni ţărăneşti de
amploare din istoria României moderne şi reprezintă un
moment important în lupta desfăşurată la sate la sfârşitul
secolului XIX-lea. Deşi înfrânte, ele au fost urmate la puţin
timp de noi mişcări care s-au prelungit până la sfârşitul
secolului. Acest şir de frământări şi mişcări este determinat de
faptul că în situaţia social-economică a majorităţii ţărănimii nu
se produsese nici o schimbare esenţială, revendicările
formulate în 1888 nu au fost satisfăcute, diferenţierea socială la
sate s-a adâncit în condiţiile când capitalismul a pătruns tot mai
mult în lumea satului, şi ca urmare a acestui proces un număr
tot mai mare de familii ţărăneşti au fost pauperizate.
În perioada imediat următoare răscoalelor de la 1888
frământările nu au fost de mare amploare, au îmbrăcat forme
reduse de luptă, cu un număr restrâns de participanţi şi au avut
de obicei cauze locale, neînţelegerile cu moşierii, arendaşii, cu
autorităţile locale. Principalele forme de manifestare a
acţiunilor de după 1888 s-au exprimat prin: proteste, răzvrătiri,
ameninţări la adresa exploatatorilor şi nu rareori ocuparea
proprietăţilor statului sau ale moşierilor, ciocniri deschise cu
autorităţile burghezo-moşiereşti, luarea de poziţie faţă de
abuzurile comise de moşieri, arendaşi şi autorităţi cu prilejul
aplicării învoielilor agricole, încercări de înlocuire a unor
primari sau funcţionari de stat servili clasei dominante.
Datorită agitaţiilor permanente care existau în ţară,
Ministerul de interne a ordonat prefecţilor, la 9 februarie 1889,
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să organizeze inspecţii în judeţele lor. Cam în acelaşi timp,
Ministerul de Război a dat instrucţiuni comandanţilor militari
să asigure în permanenţă ofiţeri de serviciu la reşedinţele
companiilor şi să facă demonstraţii de luptă în văzul sătenilor,
să viziteze satele şi comunele din raza acestora.
La măsurile pe plan central se adaugă şi cele pe plan
local, judeţean, prin stabilirea unor planuri de acţiune menite să
ducă la înăbuşirea oricăror încercări de revoltă. Unul din aceste
mijloace a fost combaterea propagandei socialiste la sate. Pe
plan general se înregistrează o nouă serie de revolte în judeţele
Prahova, Romanaţi, Iaşi şi Tutova, iar în judeţul Râmnicu Sărat
frământările ţărăneşti sunt „rezolvate” pe plan local cu ajutorul
forţelor poliţieneşti.
Arendaşul moşiei Dragosloveni se plânge de abuzul
primarului de a fi dat ordin satenilor să ia pietrişul necesar
întreţinerii drumurilor, nu de la carieră, ci de pe moşia ce o
administrează, ţăranii „distrugându-i” o parte din recolta de
porumb. Plângerea arendaşului a fost însoţită de o alta a
moşierului. Cazul a fost anchetat de prefectul judeţului
constatându-se că plângerea nu este fundamentată, totodată
ajungându-se la concluzia că arendaşul se poartă urât cu
sătenii, deseori bătându-i, arendând pământul la un preţ foarte
mare, pretinzând alţi bani pentru păşunatul vitelor şi având o
atitudine duşmănoasă faţă de ţărani, considerându-i simple
unelte de muncă. Chiar şi faţă de prefectul judeţului, care
anchetează cazul, are o atitudine necivilizată. De fapt,
atitudinea şi comportarea arendaşului din Dragosloveni este
tipică pentru perioada de care ne ocupăm.
De multe ori ţăranul nu mai aştepta nici un fel de
dreptate din partea stăpânirii, dacă poate să şi-o facă singur.
Ziarul „Munca” relatează în acest sens: „a fost amăgit atât
ţăranul nostru de panglicarii roşii (liberalii) şi albi
(conservatorii) încât îi e silă să îi mai asculte. Stăpânii şezând
se sufocă şi se îneacă în grăsime, iar robii lor, nişte schelete
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muncitoare, acoperite cu o piele murdară şi bătătorită de
muncă, le adună averi. Nu e partid burghez care să nu se
ocupe de soarta ţăranului ... pe hârtie”. Situaţia grea a
ţăranilor, nedreapta repartiţie a pământului, învoielile agricole
oneroase, cârdăşia tot mai vizibilă dintre exploatatori şi
autorităţile de stat, înmulţirea abuzurilor pe seama sătenilor, au
generat o serie întreagă de frământări şi mişcări ţărăneşti în
perioada de care ne ocupăm. „Revoltele şi frământările
desfăşurate în anii 1889 şi 1892 au avut loc în condiţiile
orientării mai accentuate şi mai concrete ale propagandei
socialiste în lumea satelor. Influenţa ideilor revoluţionare la
sate avea să accentueze tot mai vizibil lupta ţărănimii pentru
pământ şi alte revendicări de ordin economic şi politic”. De
teama răscoalelor din 1888 şi în faţa noilor agitaţii şi revolte,
clasele stăpânitoare au părăsit calea unor concesii, în felul
acesta se poate explica graba cu care guvernanţii au adoptat în
aprilie 1889 legea vânzării bunurilor statului către ţărani,
modificarea legilor învoielilor agricole din 1893 şi curmarea
unor abuzuri săvârşite de parcelarea moşiilor statului ce urmau
să fie vândute ţăranilor. Din datele aflate la dispoziţie rezultă că
în această perioadă existau 150.000 familii fără pământ, 50.000
familii cu o jumătate ha pământ şi 400.000 familii care aveau
sub 5 ha pământ.
Dacă am raporta aceste cifre la întreaga populaţie a
ţării, am observa că mai bine de 2/3 din săteni nu aveau cu ce
să se întreţină, fiind nevoiţi să-şi vândă forţa de muncă
proprietarului pentru un trai mizer. Se remarcă pentru această
perioadă foarte multe răscoale îndreptate împotriva arendaşilor,
în special în judeţele în care frământările fuseseră până atunci
mai puţin intense (Buzău, Râmnicu Sărat, Ialomiţa, Brăila,
Prahova). „În judeţul Buzău ca şi în Râmnicu Sărat, ţăranii
s-au ridicat împotriva intenţiei arendaşilor şi moşierilor de a-i
sili să smulgă păioasele cu mâna” – relata „Adevărul” din 17
iunie 1889. În primăvara anului 1889 se fac demersurile
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necesare de către autorităţile judeţene pentru aprobarea
instalării şi funcţionării cazanelor mici de produs ţuică, rachiu
de tescovină şi de drojdie în comunele rurale din regiunile de
deal şi dinspre munte din judeţul Rm.Sărat. Fixându-se
regulamentul de funcţionare în comunele în care se vor instala
aceste cazane, la 4 mai 1889, acesta este trimis regelui spre
aprobare. În baza art. 31 din Legea comunală, regele a aprobat
funcţionarea cazanelor în 79 de comune ale judeţului respectiv.
Revoltele din prima jumătate a anului 1892 se
caracterizează prin tenacitatea şi combativitatea ţăranilor. Ele
au constituit, în ansamblu, un pas important înainte în
dezvoltarea luptei de clasă în satul românesc din ultimii ani ai
secolului al XIX-lea. Deşi ivită spontan, această luptă a
ţărănimii răspundea de nevoile principale şi imediate, tocmai
pentru că era generată de realitatea social-economică, de
relaţiile de producţie existente la sate.
Odată cu încheierea frământărilor din sânul partidului
conservator aflat la putere, guvernanţii au purces la elaborarea
unor noi legi menite direct sau indirect să contribuie la
consolidarea regimului. În anul 1893 s-au votat trei legi ce au
avut darul de a declanşa un nou val de frământări şi răscoale
ţărăneşti. Prima lege votată în ianuarie 1893 preconiza
înfiinţarea în fiecare comună a unui post de jandarmi (câte o
unul la o sută de familii) întreţinut de săteni. Deci, ţărănimea
era obligată să-şi plătească propriile organe de oprimare. La
numai o lună de la această lege, la 22 februarie 1893, se aprobă
o alta prin care toţi contribuabilii se impuneau la taxă de 4 lei
pe an asupra enoriaşilor de rit ortodox din comunele rurale.
După adoptarea celei de a doua legi, guvernanţii votează şi o
treia lege, „legea maximului”, lege ce avea menirea să acopere
o parte din deficitul bugetului. În esenţă aceasta constituia o
impunere suplimentară asupra tuturor vânzărilor, cumpărărilor
şi asupra diferitelor formalităţi pe care le efectuau ţăranii în
raporturile lor cu autorităţile. Termenul de „maxim” provine de
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la stabilirea unei limite peste care orice cantitate era impusă la
o taxă suplimentară în virtutea noii legi. Aplicarea legii
maximului a trezit noi frământări şi revolte ale sătenilor în
judeţul Rm. Sărat, în special în comunele Vişani, Obidiţi,
Drogu iar în comuna Mărgăriteşti s-a aplicat legea maximului
conform articolului 11 cu fixarea taxelor asupra băuturilor
spirtoase. Aplicarea legii a dus la frământări care au fost repede
„soluţionate” de către forţele de represiune locale.
O altă cauză a răscoalelor ţărăneşti din această perioadă
în judeţul Rm. Sărat a constituit-o alegerile comunale, când
autorităţile au încercat să folosească pe ţărani ca masă de
manevră, în impunerea candidaţilor lor în posturi de conducere.
Câteva telegrame expediate din Râmnicu Sărat arată că
„subprefecţii stau în faţa cârciumii şi influienţează şi
controlează pe alegători. Câţiva alegători din opoziţie, cer
prin intermediul aceloraşi telegrame să se respecte libertatea
votului”.
Paralel cu mişcările greviste de la oraş, ţărănimea a
continuat să se răscoale, ceea ce a contribuit la creearea unei
stări generale de frământări în întreaga ţară.
Trebuie menţionat că răscoalele din toamna anului 1900
care au început în judeţul Râmnicu Sărat au cuprins şi o serie
întreagă de judeţe din regiunea de deal şi dinspre munte.
Semnalul de luptă împotriva noii legi a fost dat la 12 octombrie
1900 de către ţăranii din judeţul Râmnicu Sărat. Legea tindea
să elimine pe micii producători de băuturi alcoolice (principala
sursă de întreţinere a sătenilor din regiu-nile de deal şi de
munte) şi să determine ieftinirea materiilor prime şi
achiziţionarea acestora de către proprietarii de mari distilerii.
Se impuneau taxe şi asupra suprafeţelor de livezi.
Judeţul unde s-a aplicat pentru prima dată noul impozit
a fost Râmnicu Sărat şi tot aici s-a aprins focul răscoalelor din
toamna anului 1900. Operaţia de măsurare a borhotului a
început la 12 octombrie 1900 în comuna Buda. Locuitorii
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opunându-se, s-au adunat în curtea subprefecturii vrând a
telegrafia ministrului pentru ca legea să nu fie aplicată. Se
trimit soli prin satele şi cătunele vecine, ca locuitorii să se
adune la Buda şi împreună să se opună aplicării legii. Datorită
rezistenţei sătenilor, controlorii nu pot „coti” vasele, autorităţile
locale cer sprijinul armatei, care soseşte în comuna Buda la 14
octombrie. Adunaţi în centrul satului şi înarmaţi cu pietre, cu
ciomege, cu scânduri pe care le-au procurat rupându-le din
garduri, sătenii au încercat să reziste. Autorităţile erau închise
în subprefectură. La sosirea armatei şi aranjarea ei în dispozitiv
de luptă, sătenii o întâmpină cu „armele” lor gata pregătite.
Sunt loviţi câţiva ofiţeri şi soldaţi de ploaia de pietre ce s-a
abătut asupra lor. Dezorganizaţi şi dezorientaţi soldaţii trag în
săteni rănind 7 şi omorând 3. În timp ce marea parte a sătenilor
era angajată în luptă cu armata, o altă parte a răsculaţilor
urmărea pe subprefect, pe procurorul tribunalului şi
comandantul jandarmilor. Subprefectul suferind de inimă, în
timp ce fugea a avut un atac de cord şi a decedat. Autorităţile
au comasat la Buda peste 250 soldaţi infanterişti şi un pluton de
călăraşi din Brăila. S-au trimis corpuri de armată şi în satele
vecine: Deduleşti, Dănuleşti, Muceşti, Pardoşi, Chiojdeni,
Pleşeşti. Trupele sosesc mereu. Întreaga regiune se afla sub
controlul armatei. Graţie acestui fapt, operaţiunile de măsurare
au început în comuna Dumitreşti, dar numai după ce trupele au
ocupat satul. Explicându-li-se încă o dată sătenilor „avantajele”
noii legi, oamenii s-au mai potolit. La Deduleşti, unde era
temere de revoltă, a fost trimis un detaşament de infanterie.
Dar sătenii au baricadat intrările în sat şi au săpat şanţuri de
apărare. În satul Pleşeşti, considerat a fi cel mai recalcitrant,
„sătenii cu preot şi fruntaşi erau adunaţi în mijlocul satului şi
văzând toate aceste trupe tocmite în faţa lor – de unde până
aici aveau tonul ridicat şi ameninţător – au schimbat
atitudinea”. Erau şi aceştia „induşi în eroare de agenţi
răuvoitori şi învrăjbiţi sistematic de cei fără căpătâi”.
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Răsculaţii din satele de deal şi premontane hotărăsc să
se întâlnească în oraşul Râmnicu Sărat pentru a-şi formula
revendicările şi a le înainta autorităţilor locale şi apoi
ministrului. Răsculaţii credeau că dacă vor intra în oraş, vor
avea sprijinul orăşenilor, vor da o tentă oficială acţiunilor şi în
felul acesta vor putea să-şi impună revendicările. Însuşi
generalul Comăneanu, comandantul trupelor aduse pentru
ordinea publică, informează ministrul de război de intenţia
celor 700 de ţărani de a se întâlni în oraşul Râmnicu Sărat.
Către sfârşitul lunii octombrie răscoalele erau în toi în
satele din Podgoria şi în mod deosebit în Popeşti şi Urecheşti.
Un delegat al sătenilor a cerut audienţă regelui la Sinaia, cu
scopul de a-l îndupleca să revină asupra legii. Generalul
Comăneanu se foloseşte de acest lucru, intervenind pe lângă
ministru, ca însuşi regele să-l sfătuiască pe acest sătean să fie el
primul care să dea voie comisiei să-i măsoare vasele.
Se recurge şi la alt mijloc, folosind preotul pentru a
influenţa pe săteni să se liniştească, promiţându-i acestuia o
„mutare” a ginerelui său. De fapt autorităţile, în reprimarea
răscoalelor, au folosit aproape toată gama mijloacelor posibile
– de la discursuri frumoase cu cuvinte dulci şi ameţitoare,
pentru a distrage atenţia sătenilor, până la bătaia cu biciul şi
patul puştii şi, mai mult, până la a trage în ţărani, omorându-i
fără nici un regret, cum este cazul cu locuitorii satului Buda, de
unde se constată că „dezordinea aici s-a plăsmuit, de aici au
plecat ordinele, aici a fost focarul”.
La 28 octombrie sunt ocupate câteva sate, iar cei
arestaţi (capii revoltei) sunt crunt pedepsiţi din ordinul
generalului Comăneanu. În vasta acţiune de reprimare a
răscoalelor s-au făcut mari arestări, mulţi fiind judecaţi pe loc,
iar cei care au fost găsiţi vinovaţi ca fiind instigatori şi
conducători ai răsculaţilor, au fost trimişi sub escortă la
Râmnicu Sărat. Au fost deferiţi justiţiei 39 de ţărani din satele
răsculate, cei mai mulţi fiind din Buda, Deduleşti, Dumitreşti şi
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Pleşeşti. Un amplu rechizitoriu se arată ţăranilor, dovedindu-lise că s-au ridicat împotriva legilor statului, că au instigat
masele de săteni, că au fost influenţaţi de elementele socialiste
de la oraş. Dosarul fiind complet se înaintează tribunalului
local pentru a fi judecat. Procesul începe la 4 ianuarie 1901.
Uneori revoltele s-au propagat de la sat la sat, iar unele cazuri a
avut loc unirea răsculaţilor, creându-se probleme complicate
pentru armată şi autorităţi.
Ţăranii au fost solidari în lupta pentru acelaşi deziderat,
dându-şi seama că uniţi vor putea să-şi impună drepturile lor în
faţa autorităţilor. Pentru a împiedica aplicarea legilor ei au
ocupat sediul primăriilor, a subprefecturilor şi au încercat să
pătrundă în oraşul Râmnicu Sărat pentru a-şi impune punctul
de vedere. Cu toate că ridicarea ţărănimii a fost crunt plătită,
masele nevoiaşe de la sate nu au renunţat la luptă. După 1900
frământările şi răscoalele au continuat mai intens, în special în
anii 1905-1906, pentru ca în primăvara anului 1907 să
culmineze ce cea mai mare ridicare la luptă a ţărănimii din ţara
noastră.
Ziarul local „Renaşterea” (de nuanţă naţional liberală),
în articolul „Procesul de la Buda”, afirma că acesta a îmbrăcat
un caracter special, tratând de fapt „chestia socială a ţăranului
nostru”. Se face apel, totodată, atât la sentimentele umane ale
judecătorilor cât şi la spiritul legii, la bunul simţ al tuturora,
cerând magistraţilor să pună în proces „toată răbdarea, toată
înţelepciunea şi toată inima”. Spiritul de dreptate, dragoste de
patrie, ura împotriva asupritorilor din afară, purtate în sânge din
generaţie în generaţie le-au vitalizat ţăranilor acţiunea şi i-au
îndreptat în luptă.
Eliberaţi de clăcăşie, înarmaţi cu arme, ţăranii români
îmbrăcaţi în haine militare se vor acoperi de glorie la Plevna,
Griviţa, Smârdan, Rahova, câştigând nu numai neatârnarea ţării
ci şi dreptul la existenţă de sine stătătoare. Greul războiului l-au
dus tot ţăranii, cei care sufereau de foame, frig şi nevoi. Tot ei
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au apărat cu arma în mână titlul de glorie al ţării româneşti.
Soldaţii de pe front au fost ajutaţi de fraţii lor rămaşi acasă, cu
alimente, îmbrăcăminte, rechizite, etc., acţiune la care au
subscris şi locuitorii judeţului Râmnicu Sărat.
Marile nedreptăţi economice şi sociale şi în egală
măsură şi politice erau resimţite în primul rând de ţărănime. Ea
asigura hrana societăţii, era în acelaşi timp purtătoarea celor
mai înalte aspiraţii de dreptate socială, iar locul care i se
rezerva în arena politică a ţării o nedreptăţea profund. Cu toate
că ţărănimea nu a sesizat esenţa exploatării şi nu s-a putut
ridica la nivelul unei lupte organizate, ea şi-a dat seama de
marile nedreptăţi din societatea românească şi lupta ei a fost o
luptă directă împotriva acestor nedreptăţi. Lupta ţărănimii a
avut o ţintă clară împotriva factorilor care provocau, întreţineau
şi agravau condiţiile mizere ale satului românesc. Continuitatea
luptei ţărănimii se datoreşte şi împrejurării că idealurile
seculare la care au aspirat şi pentru care şi-au dat tributul lor de
sânge nu a fost tradus în practică. Ţăranii erau conştienţi că
reprezintă „ceva” în ţara asta aşa cum se exprimau într-o cerere
adresată Preşedintelui Camerei Legislative în 1877: „în
simplitatea noastră, credem că şi noi suntem un mic belciug de
la întregul lanţ al societăţii şi poate cel mai puternic”.
Răscoalele ţărăneşti din perioada 1878-1900 au avut
deopotrivă caracter economic şi politic. Caracterul economic
decurgea din ţelurile pe care le urmărea ţărănimea răsculată –
lupta pentru pământ, ca principală revendicare din această
perioadă, – caracterul politic decurgea din orientarea directă
împotriva autorităţilor locale de stat, a autorităţilor judeţene şi
împotriva regimului în general.
Marea mişcare socială din anul l907, ce a cuprins ca o
vâlvătaie întreaga ţară debutează la data de 8 februarie, în satul
Flămînzi judeţul Botoşani când, pe fondul masivelor
nemulţumiri acumulate în timp, un incident relativ
nesemnificativ marchează începutul marii răscoale a ţăranilor,
desfăşurată sub lozinca „Vrem pămînt ”.
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În ceea ce priveşte debutul şi desfăşurarea răscoalei în
judeţul Râmnicu Sărat, vom reproduce sec din datele
consemnate în diversele documente ale timpului.
Din rechizitorul Procurorului general de pe lângă
Curtea de Apel din Galaţi, aflăm despre situaţia răscoalei din
comuna Gugeşti:
- „În ziua de 9 martie locuitorii din comuna Gugeşti şi
Plaineşti se adună la cârciuma lui Anton Zainea şi cu toţii
pleacă spre casa administraţiei moşiei Cucu, ţinută în arendă
de fraţii Mendel. Duminică 11 martie, sub îndemnul şi agitaţia
întreţinută de locuitorii Fanache Bratu, Moisă Burlacu,
Năstase Vrînceanu, Anton Zainea, Alexandru Poenaru, Ioniţă
Ene Oprea, Pavel Ciurciumelea, Trandafir şi Constantin
Busuioc, Constantin Goloşu se hotărăsc a merge la Cucu
(Târgu Cucu, ulterior Plăineşti, actuala comună Dumbrăveni),
nu pentru a formula cereri de învoială, ci de a devasta şi a
jefui totul şi să aducă în stare de ruină pe arendaşi; s-au
hotărât să facă revoluţie, cum mărturisesc unii dintre martori
ca Sandu Arghioiu, Iordan Cucoş, Lupu Buric şi alţii. După ce
au devastat tot ce au găsit la moşia Cucu, au devastat şi
măcelăria lui Al. Feret şi brutăria lui Mişoacă din Plăineşti ”.
- La 10 martie, 400 de ţărani din Călineşti au atacat
reşedinţa marelui proprietar Giorgiade, aducând pagube în
valoare de 60.000 lei; ei au cerut învoieli agricole la 25 lei
falcea de pământ.
Răscoala a fost potolită prin intervenţia promtă a
forţelor militare aduse de la fortul Hanul Conachi şi artilerişti
de la Tecuci.
- Pe 12 martie, locuitorii satului Oreavu, având în frunte
pe G.Gologuş, Nicolae Nichifor, Nicolae Băluţă, Ion D. Băluţă,
Gh. Băluţă şi Ion Zăbavă, se unesc cu cei din Gugeşti şi atacă
moşiile lui Iorgu Slăvescu, Ghiţă Ion, Marin Rădulescu, C.
Rădulescu, Polixenia Jilişteanu, Eugen Calistrat şi Constantin
Niculescu, distrugând tot ce au găsit în cale. Cu această ocazie,
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au devastat şi cancelaria depozitului de lemne al firmei Walter
şi Dorfel de lângă gara Gugeşti.
- La aceeaşi dată, şi ţăranii din Târgul Cucului (azi
Dumbrăveni), au atacat conacele arendaşilor Nicolaide,
Mendel, Zamfirescu, Chircu şi Gîlcă. Regimentele 7 de
vânători Râmnic şi 8 Buzău au reprimat pe răsculaţi. „A fost
împuşcat Dumitru Ciupitu, s-au executat multe arestări în sat
şi localităţi vecine care au fost închişi în beciul reşedinţei
plasei Plăineşti”.
- Şi în comunele Lacul lui Baban, Dealul Lung şi
Odobasca din fostul judeţ Rm. Sărat s-a declanşat răscoala:
„Vasile Robu - fost primar al comunei Lacul lui Baban,
Radu Damaschin - fost ajutor de primar, Neculei Brătilă - fost
secretar comunal, Gh.Costache - fost şef de garnizoană, toţi
din Lacul lui Baban. Neagu Băruş - fost primar, Gh Dobrescu fost secretar comunal, Ion Popa - fost şef de garnizoană, cu
toţii din Dealul Lung şi un număr de locuitori din comunele
Lacul lui Baban, Dealul Lung, Odobasca, pentru că în zilele de
12 şi 13 martie a.c., punîndu-se în fruntea sătenilor din această
comună, i-au aţâţat contra proprietarilor si arendaşilor de prin
împrejurimi şi au devastat conacele domnilor: fraţii Mandel
din Dealul Lung, Georgescu Caţafani, Zilişteanu din Lacul lui
Baban şi domnului Orleanu şi Radu Apostoleanu din comuna
Odobasca. De remarcat, în frunte s-au aflat autorităţile
comunale: Gh. Costache, şeful garnizoanei din cătunul Gura
Caliţei, pendinte de comuna Lacul lui Baban şi cu ajutorul de
primar Radu Damaschin, au aţâţat oamenii, făcând propagandă în ziua de duminică 11 martie... În ziua de 12 martie au
devastat conacul arendaşului Ion Georgescu. În 12 martie cei
din Dealul Lung în frunte cu autorităţile au devastat conacul
fraţilor Mendel şi apoi vin la Lacul lui Baban şi devastează
conacele Caţafani şi Zilişteanu. În 13 martie, locuitorii
Dealului Lung, conduşi de primarii Băruş, Dobrescu şi Ion
Popa, se duc la Raşca şi devastează o casă a fraţilor Mendel”.
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La Andreiaşu, jud. Rm. Sărat: “contra lui Niţă Năstase,
fost ajutor de primar din comuna Andreiaşu, Ion Popa, fost şef
de garnizoană şi a unui număr de locuitori de acolo, pentru că
în ziua de 11 şi 13 martie a.c., punându-se în fruntea satului,
l-a îndemnat să se pornească contra avutului personal al celor
mai cu stare de acolo, şi după ce mai întâi au bătut pe
chiaburul Teodor Popan şi pe administratorul moşiei dl. M.
Orleanu, au devastat în urmă atât casa lui Popan cât şi
conacul lui M. Orleanu”.
- În comuna Broşteni, jud. Rm. Sărat: “In fruntea
răsculaţilor s-au aflat Stan V. Rotariu, Ion Ene Marin, Negoiţă
Burboi, Teodor Burboi, Ilie Dumitrascu şi Gh. Săraru care au
îndemnat şi au armat lumea din Vulcăneasa (care aparţinea de
Broşteni) să comită devastări la conacul moşiei Sutzu în zilele
de 13 martie 1907. Cei 6 locuitori erau socotiţi agitatori,
îndrumători şi făptuitori”.
- „Rechizitoriul pune sub acuzare pe Radu Ichim,
Puscaşu al II-lea, Ion C. Neagu, Ion Stanciu şi Dumitru
Coman, plugari români din comuna Slobozia Mihălceni, pentru
că în zilele de 12 şi 13 martie1907 au comis un atentat,
ridicând şi înarmând pe locuitori în contra arendaşilor” care a
avut ca rezultat distrugerea contractelor de învoieli şi jefuirea
armanului Serghiescu. Răsculaţii au fost împrăştiaţi de armată.
Şi la Băleşti a avut loc în martie devastarea conacelor
Gheorghiu şi Serghiescu, la care au acţionat 34 de ţărani. În
fruntea lor se situa Dumitru Constantinescu care şi în cârciuma
satului, dar şi la şcoală, a citit o broşură sătenilor săi, scrisă de
Vasile Kogălniceanu, „tălmăcind-o în sensul vederilor lor şi
îndemnându-i a se porni contra avutului proprietăţii si
arendaşilor”. Ţăranul Costache Safti a luat cu forţa goarna din
primărie dând la o parte pe şeful garnizoanei (a jandarmeriei).
- Despre comuna Dumitreşti, jud. Rm. Sărat aflăm:
„Stan Pavel Băjenaru, Avram Cristea, Stan Olteanu, Pavel
Băjenaru, Constantin Cristea şi St. I. Grigore Roşu, pentru că
în ziua de 13 martie 1907 au comis un atentat în scopul de a
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aţâţa războiul civil, ridicând şi înarmând locuitorii din comuna
Dumbrăveni spre a jefui conacele de pe moşiile Lăstuni şi
Poieniţa. Moşia Lăstuni, proprietatea domnului Gh. Damian,
Conacul moşia Poieniţa, proprietatea lui Demetriade,
arendată dl. Mateescu”.
18 martie: “Ţăranii satelor Tătăranu, Vîjîietoarea şi
Mărtineşti au robit din tată în fiu pe moşiile fără margini ale
celor doi mari proprietari Al. Pllagino şi Kristodorescu în
suprafaţă de 2.850 ha în timp ce populaţia celor 655 familii
atingeau doar 1.000 ha”.
Potrivit celor spuse de bătrânii Stan Tatu din Tătăranu
şi Radu M. Baciu din Vîjîietoarea, răscoala s-a declanşat la 18
martie la Tătăranu, când mulţimea, având în frunte pe
Alexandru Pavel, Stan Constantin, Trifan şi Vasile Biţoi, iar
din Mărtineşti pe Gh. Sandu Painagiu s-a îndreptat spre
conacul lui Al. Pllagino. La Vîjîietoarea, ţăranii au pornit
înarmaţi cu topoare, coase şi furci la conacul lui Kristodorescu,
având în frunte pe Dragu Niţă şi Gh. Moldoveanu, incendiind
conacul şi distrugând condicile. Pe evanghelia bisericii, preotul
Ion Chiriţă a notat: „un duh rău s-a abătut asupra satului
nostru venit din Moldova, care au ridicat oamenii contra
stăpânirii lui Dumnezeu”. Răscoala a fost înăbuşită de un
detaşament de cavalerie venit de la Rm. Sărat.
Locuitorii satului Voetin robeau şi ei pe moşia grecului
Spiru Capatos, care îşi avea conacul „La Greci” sau „Mincu”.
Zvonul răscoalei îl aduce învăţătorul Radu Ciurciumelea din
Voetin, astfel că la 20 martie satul este cuprins de furia
răsculaţilor, având în frunte pe trompetistul Marin Murgu. La
conacul boierului, cerealele au fost împărţite, registrele şi
mobila distrusă şi arsă, maşinile agricole distruse. Reîntorşi în
sat, cârciumile lui Gh. Cristea, Zamfir Anghel, conacul lui
Lupaşcu sunt arse, primăria distrusă iar primarul Vasile
Mavrodin alungat. După două zile, când răsculaţii se pregăteau
să atace conacul proprietarului Perieţeanu, au intervenit două
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companii din Regimentul 9 Infanterie Râmnicu Sărat,
executând 9 arestări.
Atentatul de la Sarajevo a constituit potrivit istoricilor
doar pretextul izbucnirii celui de-al doilea război mondial, în
fapt acesta fiind o confruntare de mari proporţii între marile
imperii, având drept consecinţe milioane de victime, dar şi
crearea unor state noi şi o nouă împărţire a sferelor de
influenţă. Pentru România războiul a creat premisele
desăvârşirii statului naţional unitar, la 1 Decembrie 1918, prin
voinţa românilor de dincoace şi dincolo de Carpaţi.
Vom face o scurtă prezentare a situaţiei trupelor române
din Râmnicu Sărat înainte de declanşarea războiului.
Regimentul 9 Infanterie Rm. Sărat (fost 9 Dorobanţi),
încadrat în Divizia X-a Infanterie din cadrul Corpului III
Armată, va participa şi la războaiele balcanice (în memoria
eroilor din 1913, s-a ridicat un monument în parcul oraşului),
cât şi la cele două războaie mondiale. Regimentul a fost
înfiinţat în 1876 şi a primit noul drapel la 10 mai 1902. În
1914, avea 8 batalioane permanente şi o companie de
mitraliere. De la 1 aprilie 1912, comandantul regimentului a
fost colonelul Paul Alexandrescu, ajutat de locotenentcolonelul Stelian Perieţeanu (din 1 aprilie 1913). Corpul de
ofiţeri era format din 3 maiori, 13 căpitani, 3 locotenenţi, 18
sublocotenenţi (şi Sava Roşescu), 3 contabili, doi medici, un
şef al muzicii regimentului (capel maistru clasa III-a D.
Gheorghiu) şi 30 ofiţeri de rezervă. La Râmnicu Sărat îşi avea
reşedinţa şi Escadronul 4 din Regimentul 6 Călăraşi, regiment
înfiinţat în 1895, prin transformarea Regimentului 13 Călăraşi,
înfiinţat în 1884. Comandant era în anul 1914 colonelul Arion
Broon, corpul ofiţeresc fiind alcătuit dintr-un locotenentcolonel, 2 maiori, 5 căpitani, 7 locotenenţi, 2 sublocotenenţi, 2
contabili, un medic veterinar şi 24 ofiţeri de rezervă.
A treia unitate militară din garnizoana Râmnicu Sărat a
fost Regimentul 3 Obuziere, din componenţa Corpului III
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Armată, Brigada 6 Artilerie. A fost înfiinţat în 1913, a primit
drapelul la 10 mai acelaşi an şi a fost organizat, la 1 aprilie
1914, din Divizonul 3 Obuziere Uşoare, cu 4 baterii normale,
două cadre şi un depozit. Comandant era locotenent-colonelul
Demostene Mironescu, corpul ofiţerilor incluzând încă 2
maiori, 3 căpitani, 2 locotenenţi, 5 sublocotenenţi şi 13 ofiţeri
de rezervă.
Preocupându-se de asigurarea unor condiţii normale
pentru unităţile staţionate la reşedinţa judeţului, primăria a
realizat amenajarea parcului cazărmii de la marginea oraşului,
unde îşi avea reşedinţa (primele cazărmi s-au construit în anul
1895). În 1886, a fost cedat un teren din moşia Jideni, spre a fi
construite grajdurile pentru caii militarilor din Escadronul 4,
Regimentul 6 Cavalerie, în 1893, alte terenuri pentru cazărmi,
iar în 1897 s-a cedat Ministerului de Război terenul de la
Hereasca, în schimbul unui teren de pe moşia comunei, folosit
drept câmp de tragere, tir şi exerciţii. În 1914 s-a aprobat
cedarea unui teren pentru Regimentul 3 Obuziere şi
Regimentul 47 Infanterie pentru extinderea curţii şi construirea
cazărmilor pentru acestea. Regimentele 9 Infanterie şi 3
Obuziere îşi aveau cazarma pe bulevardul Cuza Vodă. În 1905,
s-a cumpărat un imobil pentru Escadronul 4 din Regimentul 6
Călăraşi. În anul 1907 comuna urbană Râmnicu Sărat a cedat
18 ha. din moşia oraşului pentru câmpul de instrucţie al
Regimentului 9 Dorobanţi. Construcţia cazărmilor Regimentului 9 Infanterie se executa în 1914, de către antreprenorul
Sterie Ciochină, în caietul de sarcini menţionându-se că exista
şi o cazarmă a Companiei de jandarmi rurali. Cazarma
Regimentului 3 Obuziere Uşoare s-a executat de către
arhitectul Mihai Romaşcu, conform contractului din 17 mai
1914. Totodată, s-a cedat un teren de 12 ha, lângă câmpul de
tragere, pentru folosinţa celor două regimente.
Războiul mondial s-a declanşat în 1914 şi, deşi
România a adoptat o poziţie de neutralitate, şi-a luat totuşi
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măsuri de prevedere, astfel că au fost mobilizate mai multe
contingente de rezervişti. Pentru familiile acestora, majoritatea
având o situaţie socială precară, s-au organizat colecte în bani.
Astfel, din plasa Oraşul, cu 12 liste de subscripţie, s-a strâns, de
la 186 de persoane din comunele plăşii, suma de 139,50 lei. De
asemenea, cu decizia nr. 5/1915, a Consiliului comunal, primar
Al. Nica, s-a constituit comitetul Societăţii „Familia
Luptătorilor”, format din Alexandru Tătăranu, Constantin P.
Iorgulescu, farmacistul Al. Iteanu, C.Gr. Gheorghiu, şi G.A.
Antonescu.
Intrarea României în vâltoarea primului război mondial,
la 15 august 1916, a antrenat şi unităţile râmnicene –
Regimentele 9/49 Infanterie, iniţial concentrate în Valea Putnei
şi un batalion al Regimentului 9 Infanterie, mobilizat la
Homorâciu, pentru paza frontierei. La manevrele din iulie 1916
(ordin al Marelui Stat Major nr. 1681 din 15 iulie 1916), a
participat şi Batalionul 4 din Regimentul 9/49 Infanterie,
indicându-se ca zonă de operaţii localităţile Crasna şi Uzumul.
De asemenea, conform planului stabilit, pentru trupele de
acoperire din compunerea Armatei a III-a, s-au stabilit patru
grupuri de acoperire, Regimentul 9 Infanterie, cu o companie
de mitraliere fiind inclus în Grupul de acoperire Bratocea, iar
batalioanele 1 şi 2 în grupul Putna.
În cadrul operaţiunilor din celelalte zone ale ţării,
conform ordinului Marelui Cartier General din 28 august 1916
către Comandamentul Armatei I-a, două batalioane din
Regimentul 49 Infanterie s-au deplasat la Craiova, pentru a
completa rezerva Armatei a I-a ca urmare a transferării Diviziei
a 2-a în Dobrogea. Ordinele de operaţii nr. 5 şi 6 din 30 şi 31
august 1916 ale Corpului Olt stabileau ca Regimentul 49
Infanterie să ocupe poziţii la Boiţa. Pe frontul dobrogean,
regimentele râmnicene au făcut parte din unităţile militare care
au opus o disperată rezistenţă la Topraisar, Muratan, Pereveli şi
lacul Tuzla. Regimentul s-a deplasat apoi la Ianca, pentru
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refacere şi reorganizare, contopindu-se cu ceea ce a mai rămas
din Regimentul 8 Infanterie Buzău, fiind apoi încadrate în
Divizia a V-a, supranumită de germani divizia de fier.
În lunile noiembrie-decembrie 1916, linia defensivă a
frontului din Carpaţi se sprijinea la sud pe alinimentul Râmnicu
Sărat – Viziru – Dunăre. După ce în noaptea de 1/2 decembrie
1916, trupele Diviziei a XIII-a de Cavalerie Bavareză au
ocupat Buzăul, iar linia Cricovului a căzut, trupele române s-au
fixat pe alinimentul Rm. Sărat – Filipeşti – Viziru – Dunăre,
poziţii cu care inamicul intră în contact la 6/19 decembrie
1916.
Comandantul frontului german, generalul Mackensen,
şi-a dat seama, pe baza observaţiilor aeriene şi cercetărilor din
teren, că poziţiile româno-ruse erau bine pregătite, de aceea a
fixat ofensiva, pentru a se pregăti în consecinţă, pe 22
decembrie. Au fost aruncate în luptă 17 divizii, la stânga
Armata a IX-a, comandant generalul Falkenhayn, cu 10 divizii
de infanterie, fixându-se ca axă principală de atac, şoseaua şi
calea ferată spre Râmnic, câmpul de operaţii fiind regiunea de
dealuri şi munţi din nordul judeţelor Buzău şi Râmnicu Sărat.
După câteva zile de pregătire şi tatonări, a început bătălia de la
Râmnic, pentru aniliharea rezistenţei trupelor româno-ruse,
generalul Makensen utilizând toate forţele disponibile. Pe
direcţia Buzău-Râmnicu Sărat, a atacat Armata a IX-a
germană, cu 10 divizii de infanterie, iar între Buzău şi Dunăre,
trupele comandate de generalul Kosch, cu 5 divizii de
infanterie germano-bulgaro-turce şi două divizii de cavalerie.
Trupele române ocupau următorul dispozitiv de apărare:
Armata a II-a între Racoviţeni şi Slănic, pe două grupuri:
a) grupul Râmnic, comandat de generalul Văitoianu, în
zona Racoviţeni – muntele Furul cu diviziile 1, 3 şi 6
în linia întâi şi diviziile 7 şi 12 în rezervă;
b) grupul Vrancea-Oituz, condus de generalul Cristescu
şi Divizia 15 Infanterie, comandată de generalul
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Eremia Grigorescu. Poziţiile defensive erau
acoperite, pe aripa dreaptă, între muntele Furul şi
Racoviţeni (grupul Râmnic al Armatei a II-a) de
români, iar în centru şi pe partea stângă, de ruşi cu
mai multe corpuri de armată şi cavalerie. Din păcate,
ruşii nu şi-au luat în serios misiunea şi chiar de la 16
decembrie, au raportat Regelui şi au transmis
trupelor un ordin de operaţii, prin care se ordona
retragerea pe un aliniament, în spatele Siretului ceea
ce a impus ca şi comandamentul trupelor române săşi fixeze o linie de rezistenţă, în zona Caşin –
muntele Clăbuc-Purceleşti, la nord de Odobeşti.
Au fost totuşi nevoiţi să încerce să reziste pe
aliniamentul de la 16 decembrie, între 22-27 decembrie
desfăşurându-se aprige lupte, bătălie numită de germani
Weihnachtsschlacht (bătălia de Crăciun). Timp de 6 zile, pe
frontul Râmnic au loc lupte crâncene. Atacul principal a fost
declanşat de Armata a IX-a, cu grupul trupelor de munte,
comandate din grupul Krafft, la stânga, cu misiunea de a ataca
diviziile româneşti din zona muntoasă şi de dealuri, iar pe
direcţia şoselei Buzău-Râmnic, erau trupele de cavalerie din
grupul Morgen, cu misiunea de a străpunge liniile ruseşti şi de
a cuceri oraşul Râmnic, iar rezerva era formată din Diviziile 41
şi 89, întregul front german având în dreapta, până la râul
Buzău, grupul Kühne.
Nemţii au început atacul, la 22 decembrie, cu corpul
alpin bavarez din Divizia 73, ce opera în munţi, în intenţia de a
face joncţiunea cu Armata I austro-ungară, de sub comanda
arhiducelui Iosif, ce opera în Vrancea, dar trupele române din
diviziile 1, 3 şi 6, au rezistat eroic timp de 3 zile, în care au
păstrat, cu grele sacrificii, poziţiile de pe apa Câlnăului, ceea ce
a permis ca divizia rusă de cavalerie Zamurskaia să ocupe
satele Vintileasa şi Între Râmnice (Jitia), aflate ca poziţii, în
dreapta trupelor româneşti.
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Din nefericire însă, la 24 decembrie, grupul Morgen, cu
Diviziile 12 bavareză şi 89 au atacat cota 417, la sud-est de
Racoviţeni, pe apa Câlnăului, apărată de ruşi, reuşesc să o
ocupe, o pierd şi iar o reocupă, cu pierderi serioase de ambele
tabere, situaţie în care ruşii decid să se retragă pe poziţii mai în
spate, fără a comunica aceasta şi aliaţilor români. La 25
decembrie, la extremitatea dreaptă a Grupului Râmnic (Divizia
a 3-a Infanterie), trupele de întărire din divizia de cavalerie rusă
Zamurskaia, au lăsat descoperit flancul drept al Diviziei a 3-a
română, astfel că, prin această breşă, s-a infiltrat Corpul Alpin
Bavarez şi Grupul Alpin Austriac, din Divizia 73. Nemţii
înaintează, ocupă Dealul Sării, Vintileasca şi Între Râmnice.
După o rezistenţă cu mari sacrificii, românii au trebuit să se
retragă. O companie din Regimentul 22 Infanterie, a apărat
dealul cu cota 854, până ce a fost decimată. Mai spre sud,
Divizia I română, cu un puternic sprijin de artilerie, a respins
atacurile duşmane, păstrând dealul Marghiloman, Diviziile 1 şi
3 fiind completate cu trupe din Divizia a 7-a. În 26 decembrie,
s-au dus lupte crâncene la Spidele, pe dealurile Şonticari şi
Marghiloman, care sunt cucerite de nemţi, după un uragan de
proiectile de artilerie, astfel că românii s-au retras pe dealul
Ferului, primind ca întăriri, de la Dumitreşti, o brigadă de
cazaci din Divizia Tuzema, cu o baterie de tunuri de munte. Se
retrag însă după primul contact cu inamicul, care pătrunde între
cele două divizii româneşti şi ocupă Spidele şi Dealul Ferului.
După lupte crâncene, Regimentele 4 Vânători şi 27 infanterie,
reocupă dealul Spidele, dar se retrag cu pierderi mari. Pentru a
le opri înaintarea, s-a angajat un puternic baraj de artilerie, sub
focul căreia un batalion din Regimentul 16 rezervă, reuşeşte să
grupeze resturile Regimentelor 4 Vânători şi 27 Infanterie,
atacă şi recuceresc satul Spidele şi apoi dealul Ferului.
Susţinute de artileria Regimentului 21, atacă dealurile Şonticari
şi Marghiloman, situaţie în care cazacii reintră în luptă. astfel
că se recucereşte şi dealul Şonticari.
Luptele decisive s-au dat la 27 decembrie, nemţii
aducând trupe noi de infanterie şi cavalerie, întregul efectiv
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german făcând joncţiunea cu aripa dreaptă a grupului Gerock,
din armata arhiducelui Iosif. Atacul s-a concentrat pe direcţia
apărată de Divizia a 3-a română şi Divizia Zamurskaia, nevoite
să se retragă la est de Jitia, spre Dumitreşti. Până seara, au fost
cucerite din nou, de nemţi, dealurile Şonticari şi Marghiloman.
Retragerea ruşilor din sectorul central al frontului, a facilitat
ocuparea oraşului Râmnicu Sărat, comandantul rus ordonând
retragerea generală, acelaşi ordin, în situaţia creată, primind şi
Divizia a 6-a română. Deşi victorioasă, Divizia 1, ca urmare a
retragerii diviziilor 3 şi 6, a fost nevoită să facă acelaşi lucru.
La 14/27 decembrie 1916, după o confruntare care a fost
considerată ca cea mai mare bătălie din perioada retragerii,
nemţii au ocupat oraşul Râmnicu Sărat. La 28 decembrie,
retragerea grupului Râmnic era generală.
Pe 27 decembrie, la ora 16.00, trupele germane au
pătruns în oraş, prin cele 3 bariere din sud, în timpul luptelor
oraşul fiind bombardat (daune – Palatul Administrativ şi de
Justiţie, Teatrul comunal, Şcoala primară nr. 3). Pe câmpul de
bătălie au rămas nenumăraţi morţi şi răniţi iar conform
comunicatelor germane au căzut prizonieri 10.220 militari.
Ca peste tot, ocupaţia vremelnică a zonei Râmnicului a
însemnat, după cum s-a exprimat unul din intelectualii de vază
ai oraşului, Victor Dimitru, zile de sânge şi de durere. Jafuri,
devastări, distrugeri, violuri, alungarea locuitorilor din case,
confiscări de bunuri (mai ales mobilier şi lenjerie, piane,
covoare, tablouri, scoarţe), rechiziţii forţate de ouă, lapte,
păsări şi vite, a localurilor instituţiilor publice, inclusiv şcolile
şi bisericile (transformate în grajduri şi cazărmi), internarea
locuitorilor în lagăre, amenzi, iar în cazul când opuneau
rezistenţă, deferirea organelor de justiţie militară. Caii au fost
adăpostiţi în prăvălii, case şi Biserica „Sf. Apostoli”, celelalte
lăcaşuri fiind folosite ca magazii, măcelării şi lagăre de
prizonieri, iar biserica „Cuvioasa Parascheva”, folosită la
oficierea slujbelor pentru ocupanţi. Pe strada principală,
imobilele Drogheriei Rădulescu, sucursalei Băncii Agricole,
Cercului Comercial şi Băncii Creditul Râmnicean au fost
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transformate în grajduri pentru cai. În casele Mariei Zamfirescu
şi ale lui Constantin Heraru, contabilul prefecturii, au fost
organizate cazinouri pentru ofiţerii germani. Metoda folosită
era forţa, în unele cazuri dându-se bonuri fără nici un fel de
valoare. S-au confiscat armele de foc, aparatele telefonice şi
fotografice. Ziarele şi revistele, indiferent de orientare, şi-au
încetat activitatea. Clopotele au fost luate şi topite pentru a se
turna tunuri. Din cauza aglomerărilor de trupe, unele sate au
fost evacuate complet. Au bântuit tifosul, gripa spaniolă şi
vărsatul negru.
În cadrul măsurilor de organizare administrativă şi
militară a teritoriului ocupat, judeţul Râmnicu Sărat, considerat
zonă de război, a fost inclus în Comandamentul de Etapă 225,
condus de generalul Falkenheim, aici staţionând rezervele
armatelor inamice, comandamentele şi lagărele de prizonieri.
Totodată, la Râmnicu Sărat a funcţionat şi o poliţie militară –
Militar Polizei Meister Râmnicu Sărat, având în vedere că aici
au fost cartiruite trupe numeroase. După două luni, poliţia
română a fost înlocuită cu cea germană. La nici două zile de la
ocuparea oraşului, s-au cerut 1.500 cămăşi şi 750 perechi
izmene şi ciorapi, drept contribuţie a populaţiei la întreţinerea
trupelor de ocupaţie. Locuitorii (zilnic câte 500-600 persoane)
au fost obligaţi să cureţe zăpada pe şoseaua Râmnicu SăratFocşani, să participe la lucrări de şoseluire şi pavaje, să sape
şanţuri, să încarce şi să descarce vagoane, să participe la
lucrările de întreţinere a parcului de aeroplane de la gară. Toate
aceste corvezi au fost plătite de primărie, care a fost obligată să
achite suma de 171.475 lei. La Dărâmaţi, a fost înfiinţat un
lagăr pentru cei care trebuiau să execute muncă forţată. Între
alţii, aici a fost internat subcomisarul D. Caloenescu, care nu a
executat ordinele comandaturii de a scoate populaţia din
Râmnic la corvezi, consilierul comunal I. Meriu şi contabilul
primăriei, N. Vernescu pentru neexecutarea ordinelor de
rechiziţii şi calomnierea armatei germane. De altfel, din cele
16.570 persoane internate, 277 proveneau din judeţul Buzău,
iar 800 din judeţele Râmnicu Sărat şi Putna. Pentru nerespecta47

rea dispoziţiilor Comandaturii germane, cei vinovaţi au fost
ameninţaţi, bătuţi sau încarceraţi. Au fost puşi la munci grele,
primind ca hrană 250-500 grame porumb sau grâu, alimentele
de primă necesitate fiind speculate de interpuşi ai ocupanţilor.
Ezitările guvernului şi autoconsolarea formulate prin
vestita „neutralitate” nu au fost însoţite şi de măsuri ferme
pentru pregătirea temeinica a unei posibile implicări a
României în acest flagel. Astfel, armata română era (din nou!)
nepregătită, iar primele lupte cu puternica armată germanoungară au însemnat tot atâtea dezastre înainte de retragerea în
Moldova. Voi incheia, prezentand succint câteva din
principalele momente din desfăşurarea războiului, în etapele
hotărâtoare ale acestuia:
• 28 septembrie / 11 octombrie 1916. Are loc prima
bătălie de la Oituz. Trupele române sub comanda generelului
Eremia Grigorescu rezistă eroic, oprind înaintarea trupelor
germane. Ca urmare a stabilizării liniei frontului, distinsul
general lansează ordinul „Pe aici nu se trece”, intrat apoi în
tradiţia de luptă a armatei române.
• 3/16 octombrie. A sosit în ţară misiunea franceză,
în frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot.
• 12/25 noiembrie. Administraţia de stat părăseşte
Bucureştiul şi se mută la Iaşi, urmată la câteva zile de guvernul
condus de I. I. C. Brătianu.
• 23 noiembrie / 6 decembrie. Trupele germane
ocupă Ploieştiul, iar la 14 decembrie are loc bătălia de la
Râmnicul Sărat. Armatele ruse şi române se retrag spre Focşani
şi Siretul inferior.
• Între 5 şi 10 decembrie se retrag din Focşani spre
Moldova părţile sedentare ale regimentelor din Focşani cu
răniţi şi bolnavi. Între 10-15 decembrie luau drumul Moldovei
rămăşiţele Regimentelor 10 şi 16 artilerie din Focşani.
• 18 decembrie. După mărturiile generalului de
infanterie Erich von Falkehayn, comandantul Armatei a IX-a
aflăm: „La 18 decembrie, corpul de cavalerie se afla pe
colinele Est de linia Ciorăşti-Mărtineşti pe linia Râmnic,
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Corpul I rezervă cu primele elemente la Bogza-Gugeşti, la
nord de Plăineşti, Corpul Krafft la sud de linia OdobascaTîrîtu. A plouat necontenit, cu găleata. Lucrul este foarte
semnificativ pentru şosele, deoarece pe şoseaua naţională Rm.
Sărat - Focşani, înnămolirea cailor de tracţiune sau călărie
n-a fost o excepţie, ci o regulă zilnică. La 25 decembrie, un
viscol cu zăpadă teribilă a împiedicat orice activitate de luptă
în câmpie, atât din partea noastră cât şi din partea inamicului
(românii). După o pregătire scurtă şi intensă de artilerie,
diviziile germane von Morgen au pornit la asalt, reuşind să
pătrundă poziţia inamică de ambele părţi ale Păţeştilor:
Divizia 39 Infanterie, la stânga şi Divizia 12 Bavarezi la
dreapta. Divizia 89 Infanterie a trecut pe şoseaua FocşaniBoloteşti. Diviza 73 Infanterie austriacă a cucerit prima poziţie
foarte puternică la Odobeşti. Corpul Alpin a evacuat dimineaţa
de timpuriu, ultimile unităţi inamice (n.n. româneşti), de pe
Măgura Odobeştiului. Seara a pătruns în Boloteşti şi Găgeşti
şi a ajuns mai sus în valea Putnei”.
• 18 decembrie. Din raportul notarului N. Cosor
aflăm: „Comuna Soveja a fost ocupată de nemţi la 18
decembrie 1916. Primele patrule inamice au fost întâmpinate
de preoţi şi oficialităţi care au fost brutalizaţi. Primarul şi
subsemnatul au fost grav bătuţi de către soldaţii unguri
(husari) şi spre bătaie de joc am fost pus să iau un sac de 5
duble de grăunţe în spate şi dus 1 km pe o râpă şi pus să strig
„România Mare!”. Toată populaţia comunei a fost tratată în
modul cel mai barbar, luându-ne tot avutul. Mulţime de femei
şi fete au fost bătaia de joc a soldaţilor unguri şi nemţi, drept
care cauză, copila Maria N.A. Dolan şi o bătrână Zoiţa Gh.
Cristea au şi murit. Nu am reuşit să ascund din actele
primăriei decât tabelele de împroprietărire şi tabloul pentru
caii rechiziţionaţi de armata română. Am ars toate dosarele
privind mobilizarea, după cum am avut ordin. Localul şcolii a
fost folosit drept grajd pentru cai şi au distrus toată averea
şcolii, apoi a fost transformat în spital de ostaşii unguri. Au
luat clopotele de la biserici, au ars clădiri din comună”.
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• 5/28 august - 3 septembrie 1917. Are loc bătălia de
la Varniţa şi Muncelu. Încercarea Corpului 18 german de a
rupe frontul spre a urca pe Valea Suşiţei a fost respins de
armata română, evidenţiindu-se unităţile: Regimentul 2
Vânători, Diviziile 9, 11, 13, şi 14, care înlocuiesc unităţile
ruseşti şi contraatacă pe inamic pe flancuri, oprindu-i
înaintarea. Nemţii au avut pierderi mari, iar generalul
Weinninger, comandantul corpului 18 german a fost ucis. În
cursul acestor bătălii, 22 august, are loc moartea eroică a
Ecaterinei Teodoroiu. „Eroina de la Jii” a căzut pe dealul
Secu între Chetriş şi Poenile Popii, devenită prima femeie
ofiţer al armatei române, rămasă simbolic Ioana d’Arc a
românilor. Comandantul Regimentului 43/59 Infanterie numit
şi Regimentul Lupeni (Olt şi Romanaţi), col. Pomponiu, va
semna ordinul de zi din care reţinem: „Pentru dragostea-i de
ţară, pentru sentimentul rar al datoriei, prin energie şi avântul
cu care şi-a împlinit, ceea ce socotea ea, până la jertfa
supremă, o citez pe ordin de zi pe regiment dînd-o pildă tuturor
ostaşilor”. Eroina a fost înmormântată la Glodu-Varniţa, unde
va sta până la 5 iunie 1921, când rămăşiţele pământeşti vor fi
transportate cu toate onorurile militare şi reînhumată la Târgu
Jiu.
• În septembrie, Wilhelm al II-lea, împăratul
Germaniei, ajunge pe Măgura Odobeştilor, unde a ascultat
raportul feldmareşalului Mackensen şi a generalului von
Morgen, privind operaţiile militare din zonă. Mackensen,
explică cu jenă situaţia înfrângerii de la Mărăşeşti: „Unei
armate, sire îi poţi da armament, ofiţeri, bravuri! Acest ceva
care se cheamă dorinţa de a învinge nu i-l poţi da! Armata şi-l
ia singur”. Cu aceasta, cariera sa militară s-a ofilit, iar un mare
imperiu s-a prăbuşit!
• 26 noiembrie / 9 decembrie. La Focşani, s-au
încheiat tratativele armistiţiului dintre România şi Puterile
Centrale, ca urmare a condiţiilor militare noi intervenite, în
urma armistiţiului ruso-german de la Brest-Litovsk (noiembrie
22/decembrie 5). Delegaţia română a fost condusă de generalul
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Al. Lupescu, fiu al oraşului Focşani, iar cea a Puterilor
Centrale, de generalul von Morgen. Armistiţiul a fost semnat în
casa Gh. Apostoleanu. Mândria noastră nu a fost cu nimic
ştirbită, pentru că semnarea acestui armistiţiu venea în urma
marilor biruinţe româneşti de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
Detalii se găsesc în Darea de seama asupra mersului tratativelor
armistiţiului încheiat la 26 noiembrie / 9 decembrie la Focşani.
• 30 noiembrie. Al. Averescu, arată: „Am pus bazele
Societăţii Mărăşti, cu scopul de a perpetua amintirea victoriei
de la Mărăşti. Prima activitate a societăţii va fi îndreptată în
sensul de a restaura satul Mărăşti şi de a ridica o criptămonument în amintirea biruinţei noastre”.
• Între 1917-1919 a luat fiinţă, pe raza comunei
Bordeşti, un cimitir al eroilor. Aici se află 695 morminte
cunoscute şi 304 necunoscute ale ostaşilor germani, 24 ale
ostaşilor unguri şi 3 ruşi. Se mai află 65 morminte cunoscute
ale ostaşilor români şi 110 necunoscute.
• 7 noiembrie. Marele proprietar Georges G.N.
Negroponte şi-a anunţat oficialităţilor dorinţa de a dona 20 ha
pământ pentru ridicarea Memorialului de la Mărăşeşti, în
valoare de aproximativ 200.000 lei, la Tribunalul Ilfov, secţia
notariat cu nr. 1960/ 9 februarie 1922. Mai târziu a donat şi
suma de 50.000 lei .
Ca urmare a desfăşurării procesului de unitate naţională
şi statală, România totaliza 11.437.000 locuitori.
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Capitolul II

Prima podgorie la porţile Moldovei
2.1. O istorie pe scurt a ţinutului Râmnicului şi a
comunei Tîmboieşti
Comuna Tîmboieşti este atestată documentar din anul
1588, când domnitorii Ţării Româneşti – urmaşii lui Vlad
Ţepeş – se succedau la tron după intrigi, alianţe şi lupte
frecvente. Se pune întrebarea firească: Cine erau aceştia?
Reputatul istoric Constantin C. Giurescu face o analiză
atentă a domnitorilor ce se succed la tronul Ţării Româneşti în
a doua jumătate a secolului XVI, în capitolul sugestiv intitulat
„Decăderea politică a Ţării Româneşti până la Mihai Viteazul”
din monumentala lucrare „Istoria poporului român”.
Mircea Ciobanul (fiul lui Radu cel Mare) între 15
ianuarie 1545 şi 16 noiembrie 1552 şi ulterior, cu întreruperi,
până în martie 1554 când a fost scos din scaun şi surghiunit
„tocmai în Etiopia”.
Pătraşcu cel Bun, fiul lui Radu Paisie, până la 26
decembrie 1557, posibil otrăvit de vornicul Socol.
Mircea Ciobanul a doua oară, din februarie 1558, până
la 21 septembrie 1559.
Petru Vodă cel Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul între 5
noiembrie 1559 şi 2 iunie 1568, când a fost arestat la
Constantinopol după ce predase tributul de 100.000 de galbeni.
A fost surghiunit în Siria şi în Asia Mică, unde a murit la 19
august 1569, posibil prin otrăvire.
Alexandru al II-lea, fiul lui Mircea, frate cu Petru
Şchiopul şi nepotul lui Mihnea cel Rău, între 3 iulie 1568 şi 25
iulie 1577, când a murit de boală.
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Mihnea al II-lea Turcitul, fiul lui Alexandru, de la
moartea tatălui său, sub tutela mamei sale Ecaterina până în
iunie 1583, când sunt surghiuniţi pentru puţină vreme la
Tripoli, pe coasta Africii.
Petru Cercel, fiul lui Pătraşcu cel Bun, între 29 august
1583 şi aprilie 1585 când este arestat şi închis la cetatea de la
Hust, în Maramureş. A rămas aici până în 1587 când a izbutit
să evadeze şi să se ducă la Roma pentru a obţine sprijin.
Mihnea al II lea a doua oară după mazilirea lui Petru,
până în iulie 1589, când este el însuşi mazilit şi schimbat de
Poartă cu rivalul său Petru. Mihnea revine la tron în martie
1590, după ce a plătit un tribut de 60.000 scuzi, obţinând şi
ordinul de executare al rivalului său. Astfel, sub pretextul că e
surghiunit în insula Rhodos, Petru Cercel a fost sugrumat
(decapitat?!) şi zvârlit în mare.
Mihnea şi-a continuat domnia până în februarie 1591,
când a fost mazilit pentru că ar fi refuzat să plătească suma de
1.000.000 de aspri „din datoriile vechi”.
De frică să nu fie omorât de turci a trecut la
mahomedanism.
Despre geneza satelor româneşti, cunoscutul sociolog
H.H. Stahl aminteşte două teme folclorice: tema întemeierii
satului din pustie şi tema originii donative a satului. Prima temă
pleacă de la credinţa că toate locurile sunt iniţial „pustii” şi,
deci, la întemeierea satului nu a fost cazul să se traseze hotare.
Cealaltă temă are în vedere un act de danie (donaţie), de regulă
din partea domnitorului, pentru acte de vitejie sau alte merite
deosebite.
Nu putem spune cu certitudine care temă dintre cele
două, menţionate de H.H. Stahl, poate fi aplicată în cazul
întemeierii comunei noastre. Ideea avansată anterior privind
venirea mocanilor din zona de munte şi aşezarea lor în şesul de
pe Valea Râmnei şi a Râmnicului se raliază mai degrabă
ipotezei privind întemeierea satului din pustie.
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Sensul pe care-l dăm, din mai multe posibile,
termenului „pustie” poate fi cel de „lipsă a oricărei stăpâniri
boiereşti”. Astfel, ne putem imagina, pe baza descrierii
reputatului sociolog, un strămoş al satului, venit nu se ştie de
unde, care „bate parul”, „se aşază”, „cuprinde” un teritoriu
fără stăpân şi „face sat”. Sau, aşa cum apreciază şi Al.I. Gonţa,
bătrânul sau moşul, cap de familie, alegea vatra de sat. Desigur,
nu este locul să aducem în discuţie întreaga analiză făcută de
H.H. Stahl, care-i aminteşte pe N. Iorga, C.C. Giurescu şi alţi
istorici, prezentând opiniile lor despre întemeierea satelor
româneşti.
Simplificând lucrurile, în lipsa unei atestări
documentare timpurii, afirmăm că o realitate general-valabilă
privind geneza şi evoluţia satului românesc de la est şi sud de
Carpaţi reprezintă şi pentru noi baza de analiză. În sudul
Moldovei, ca şi în alte zone, vechile aşezări săteşti au fost
fixate, după refluxul nomadismului, în mod constant, pe
cursurile de ape, la drumuri şi vaduri.
Al.I. Gonţa menţionează existenţa a patru categorii de
sate în societatea românească medievală: sate puse sub
administraţia ţinuturilor, sate mănăstireşti sau episcopale,
slobozii mănăstireşti şi boiereşti.
Între cele patru categorii de sate menţionate mai sus,
Tîmboieştiul care era un sat răzesesc, poate fi încadrat în
categoria satelor puse sub administraţia ocoalelor domneşti.
În ceea ce priveşte numele comunei, am găsit târziu şi
cu destulă greutate o explicaţie, credibilă însă fără nici un fel
de reţinere dacă ţinem cont de sursă. Astfel, reputatul istoric
Constantin C. Giurescu într-una din lucrările de căpătâi ale
istoriografiei româneşti „Istoria poporului român”, în capitolul
„Judeţe, ţinuturi, comitate, districte”, analizând originea
numelor unor judeţe din Ţara Românească, menţionează:
„Întradevăr, Dâmboviţa vine din vechiul slav dâmb,
care înseamnă copac şi stejar. În limba bulgară dâmbovo este
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locul unde cresc stejari. Dâmboviţa înseamnă deci apă ce
curge prin păduri de stejari. Şi întradevăr, acest nume
corespunde situaţiei de fapt, şi mai ales corespundea în vremea
când o mare parte din câmpia şi din dealurile Ţării Româneşti
erau acoperite de codri uriaşi de stejar.”
Că în timpurile mai vechi existau codri de stejar rezultă
fără echivoc din alte denumiri păstrate pentru unele zone ale
comunei, respectiv „La Gârneţi” (gârneaţă – stejar) şi satul
Pădureni. Aşadar, de la slavul dâmb a existat probabil o formă
iniţială, intermediară – Dîmboieşti -, modificată şi transformată
în actualul Tîmboieşti.
Până în anul 1860 locuitorii comunei Tîmboieşti au
lucrat în deplină libertate pe pământurile moştenite din
vechime, pe moşiile marilor proprietari (stolnicul Costache
Suţu, Robescu) sau pe moşiile mănăstireşti.
În luna mai 1860 ia sfârşit un proces început în aprilie
1847, cu impact deosebit pentru moşnenii din zona noastră. În
istoriografie este cunoscut drept procesul Mănăstirii Băbeni cu
paharnicul Alexandru Plaino, pentru călcarea moşiei Răceni,
vecină cu moşia lui, din hotarul Tîmboieştilor (dosar 35/1848,
A.N.I.C., fond Mănăstirea Băbeni).
Povestea începe de fapt cu aproape 150 de ani înainte,
la 1710, când schitul Recea primeşte o danie din partea
moşnenilor. Pe raza satului Cândeşti (azi comuna Dumbrăveni)
schitul Recea a primit danie din partea moşnenilor satului „un
loc în jurul schitului înainte de 1710”. Această danie este
reactualizată schitului Recea la 18 decembrie 1845 - de către
Ion Copcea.
La 13 aprilie 1847, se dă la judecătoria Râmnicul Sărat
prima sentinţă în procesul pentru acest pământ dintre moşnenii
satului Cândeşti şi egumenul grec ce administra schitul Recea.
Sentinţa judecătorească arată disputele pentru acest
pământ dintre moşnenii satului Cândeşti şi egumenul grec ce
administra schitul. În această dispută se află şi boierul
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Alexandro Pllagino, fiul fanariotului Aicachi Pllagino, ginere al
domnitorului Barbu Ştirbei care acaparează moşia schitului şi
pământurile moşnenilor pe care îi va transforma în clăcaşi.
Procesul a durat până în 1860 când Pllagino câştigă procesul
conform sentinţelor judecătoreşti din 13 februarie 1859, 7
noiembrie 1859 şi 6 mai 1860. Pământul boierului Pllagino se
întindea pe 14.000 ha pământ arabil şi 48.000 ha pădure „de la
Tătăranu mergea la Mihăiasca, Gugeşti, Popeşti,
Dragosloveni, pe Râmnic în sus până la Gura Caliţei, Dealul
Bordeştilor, Gurguiata, Moşuroiu, la Tîmboieşti, Cândeşti,
Târgul Cucului, plus pădurile de la Dealul Lung până spre
Carpaţi”. Prin secularizarea din 1863, averea schitului este
preluată de stat. Moşia Pllagino a fost moştenită de Iancu
Fridmann, ginerele moşierului, care a adus multe necazuri
locuitorilor satelor din zonă şi care în final a fugit în Franţa,
rămânând cu mari datorii faţă de săteni.
Membru al unei importante şi influente familii
boiereşti, Alexandru Plagino (Plaino), fost prefect de Bucureşti
şi ministru de finanţe, prezent în Dealul Mitropoliei în ziua de
8 iunie 1862, când a fost asasinat primul ministru Barbu
Catargiu a fost rugat de Nicolae Bibescu, prefectul Capitalei,
să-l ducă pe cel ucis acasă. Tragicul eveniment s-a petrecut în
timp ce trăsura lui Bibescu trecea pe sub arcada clopotniţei de
la patriarhie, unde ţinuse un discurs în legatură cu legea rurală.
Între cele 3 persoane bănuite de asasinat, după ce au fost
audiate peste 200 de persoane suspecte a fost şi un membru al
cunoscutei familii Dunka, cu o ramură şi în zona Buzău Râmnicu Sărat, Dimitrie Dunka, membru al grupării liberalradicale. Un înaintaş al lui Alexandru Plagino a fost şi
polcovnicul Constantin Plaino, cu proprietăţi la Dragosloveni,
plasa Oraşul, iar un alt membru al familiei, Constantin Plaino,
proprietarul moşiei Martineşti, reclama în anul 1834 orânduirii
că nu a primit banii pentru păşunatul cailor soldaţilor ruşi care
au fost cartiruiţi acolo.
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Rezultă fără echivoc faptul că toţi locuitorii din această
zonă a Râmnicului erau oameni liberi, proprietari ai
pământurilor pe care şi le lucrau (moşneni), rămânând neclar
totuşi modul de dobândire a pământului. Personal înclin să cred
că înaintaşii noştri au fost apărătorii dintotdeauna a hotarului
Ţării Româneşti cu Moldova, iar pământurile sunt dăruite de
domnii români ca răsplată a serviciului respectiv.
Al. Pllagino a ridicat o biserică la Plăineşti; după 21 de
ani localnicii vor ridica cu propriile lor forţe actualul local al
bisericii.
La 17 decembrie 1863 se adoptă legea secularizării
averilor mănăstireşti. Moşiile acestora cuprindeau 25-26 % din
suprafaţa ţării, alocându-se 82 milioane lei (din care urma să se
scadă 31 milioane lei datorate României de „locurile sfinte”) de
la buget, pentru acordarea unor compensaţii financiare.
Sub incidenţa acestei legi intră şi pământurile schitului
Recea, care revin proprietarilor de drept.
Comparând suprafaţa totală a României (Moldova şi
Ţara Românească unificate de domnitorul Al.I. Cuza) la
momentul 1860, cu moşiile acaparate de ginerele domnitorului
Barbu Ştirbei (62.000 ha în total, din care 14.000 ha pământ
arabil şi 48.000 ha păduri), rezultă că acestea reprezentau cam
1% din suprafaţa totală şi ne facem o imagine mai exactă a
ceea ce au însemnat domniile străine pentru români.
Tot pentru o analiză comparativă, menţionăm
proprietăţile (limitele) Mănăstirii Râmnicu Sărat la acelaşi
moment.
Moşiile – Jideni, Peleticul, Dragosloveni, Vârteşcoiu,
Lămoteşti (Lămoteasca), sfoara Bălţaţi, Jitia, Jideni, Ciorasca,
Poienile, Gologanul, Risipiţii, Bălăneştii, Herăştii, Amara
(balta), Dragomireşti, Găojani, Pepeneşti, Buneşti, Balta Albă,
Călimăneşti, Cârligele (arabil şi vie), Floristineşti (Florişteni),
Dălhăuţi, Costeştii, Floreştii, Bordeştii, Trăisteni (şi vie), dealul
Gârbovi (vii), Muceşti, Orzăneşti, Pâclenii şi Clinul, Hornăşeşti
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(Costieni), dealul Zăplazilor, Topliceni, Tigoi, Urecheştiu,
Zgârciţi.
Heleştee – Horjăneşti şi Amara.
Case – în Râmnic şi Focşani.
Fâneţe – Horjăneşti, Jitia şi Urecheşti.
Păduri – Dălhăuţi, Jideni, Hereşti, Vârteşcoiu.
În privinţa Râmnicului Sărat, informaţiile sunt
numeroase şi amănunţite, dată fiind importanţa deosebită a
oraşului până spre anul 1600, toate sursele indicând fără
echivoc Râmnicul ca al treilea oraş important, după Buzău şi
Bucov. Menţionat documentar la 9 septembrie 1439 în
privilegiul de comerţ dat de Vlad Dracul negustorilor poloni,
ruşi şi moldoveni, târgul Râmnicului a luat fiinţă pe valea
râului cu acelaşi nume, într-o zonă locuită din timpuri
străvechi, un argument în acest sens fiind, pe lângă
nenumăratele dovezi arheologice şi configuraţia geografică şi
economică a regiunii.
Vad de trecere din Muntenia spre Moldova, loc de
popas în jurul căruia s-a înfiripat o aşezare devenită cu timpul
târg, Râmnicul Sărat (Slam Râmnic), a cărui importanţă este
dovedită şi de desimea satelor din jur, consemnate de
documente în secolele XVI-XVIII, a avut loc în decursul
vremii un însemnat rol strategic şi politic ca târg de margine al
Munteniei. Apărut la întâlnirea dintre dealurile subcarpatice şi
câmpie, târgul Râmnicului a evoluat şi s-a dezvoltat şi din
nevoia asigurării şi apărării limitei de nord-est a Munteniei,
cunoscând în timp toate vicisiunile luptelor de apărare. Vechi
centru comercial şi meşteşugăresc cu atribuţii deosebite în evul
mediu, derivate tocmai din aşezarea sa la limita Munteniei cu
Moldova, târgul Râmnicului (menţionat ca atare şi în
catagrafiile din 1831 şi 1835, spre deosebire de Buzău,
catalogat ca oraş) topic a cărei etimologie este explicată de
Nicolae Iorga ca derivând din ”râbnic” şi ”slam” (Slam Rîbnic)
– Lac Sărat, regiune bogată în sare, era condus de un căpitan de
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graniţă ajutat de şase căpitani mai mici, oşteni pentru paza
hotarului spre Moldova (până în 1862 reşedinţa judeţului a fost
Focşani Munteni, iar ”graniţa” pe Milcov) fiind recrutaţi din
satele din împrejurimi.
Judeţul Râmnicu Sărat este atestat documentar ca
unitate administrativă, apariţia şi dezvoltarea sa fiind impusă de
necesităţile timpului şi de nevoia ce au simţit-o primii
domnitori pentru organizarea acestei regiuni, la 15 martie 1481,
deşi sunt mărturii care confirmă existenţa judeţelor din secolul
al XIV-lea ca subîmpărţiri administrative contemporane
întemeierii statului feudal – formate în general de-a lungul
râurilor de la care şi-au luat şi numele. Din perioada mai veche
a existenţei judeţului Râmnicu Sărat, un document din 1506
aminteşte pe Ştefan „judeţul de Râmnic”, în corespondenţă cu
pârgarii Braşovului pentru afaceri de comerţ, iar hrisovul de
confirmare emis de Matei Basarab pentru o ocină la Cârlige,
întărită lui Ghinea vameşul din Focşani (Focşanii Munteni) şi
un teren cu vie menţionează ca limită cadastrală via lui
„Tănasie căpitanul de Râmnic” confirmându-se astfel şi
existenţa punctului de vamă amintit în 1439.
În documentele din 1614-1615 şi 1633 întâlnim un
Oprea pârcălab căruia i se întăresc ocine în Bădiceşti şi pe un
Dobre căpitan din Buneşti cu ocine la Pepeneşti, în actul de
vânzare datat (1632 septembrie 1 - 1633 august 31), figurează
Zaroschi „căpitanu de Râmnic”, în faţa căruia s-a făcut
„această tocmeală”. Mai sunt amintiţi Ion Nemeteaţă, fost
iuzbaşă (ofiţer inferior ce comanda 100 de oşteni; în secolul al
XVII-lea comanda un steag de curteni sau slujitori), Bosance,
iuzbaşă şi doi „cupeţi” (negustori), a căror prezenţă în acte
oficiale denotă importanţa activităţilor negustoreşti, preponderente în evul mediu faţă de cele meşteşugăreşti.
Într-un act datat 17 iulie 1633 figurează şi Toia iuzbaşa
din Bălţaţi, frecvenţa menţiunilor documentare a acestui rang
dovedind existenţa unui însemnat număr de conducători
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militari în zonă ce comandau acţiunile de pregătire a oştenilor
şi la nevoie de apărare a regiunii. Un alt document emis la 9
martie 1636 de Matei Basarab face referiri la „roşii din judeţul
Râmnicu Sărat”, curteni denumiţi astfel în secolele XVI-XVII,
militari ce ocupau dregătorii mărunte, dar exercitau şi atribuţii
mixte (civile şi militare).
Din secolul al XVI-lea sunt scoşi de sub ascultarea
curţilor şi cetăţilor domneşti şi puşi sub comanda marelui vătaf
de judeţ. Existenţa acestei categorii militare, întâlnită la cetăţile
şi curţile domneşti, ne face să credem în existenţa la Râmnicul
Sărat, aşa după cum vom argumenta şi cu alte dovezi
documentare, coroborate cu cele reieşite în urma investigaţiilor
arheologice a unei cetăţi mai vechi, pe planul căreia se ridică în
anii 1691-1697 ansamblul brâncovenesc, în care greutatea o are
fortificaţia de apărare evidenţiată ca atare de Radu Greceanu şi
remarcată cu acest atribut şi de Nicolae Iorga. După 1631 când
judeţele erau conduse de căpitanii mari (vel căpitanii), mai
însemnaţi erau socotiţi cei de la Râmnic şi Mehedinţi. Fiecare
din cele 17 judeţe ale Munteniei erau conduse, după reforma
administrativă a lui Constantin Mavrocordat (1740) de
ispravnici ce aveau în subordine numeroşi slujitori organizaţi
de căpetenii – unitatea cu cel mai mare număr de slujitori.
Documentar, alături de Buzău, Râmnicul era căpitănie din
secolul al XVII-lea, Mihail Cantacuzino indicând trei căpitănii,
în timp ce Atanasie Comnen face referiri la nouă cu 364
slujitori şi 226 menzili (deservenţi ai poştelor), dintre
„menziluri” făcând referiri la Crucea Comisoaiei cu 25 slujitori
şi Râmnic cu 10 slujitori şi 50 menzili.
După 1542 când judeţul Brăila este desfiinţat şi
transformat în raia – baza de atac a aşezărilor din judeţele
limitrofe în secolele XVI–XVIII o parte din localităţile
mărginaşe sunt incluse la judeţul Râmnicu Sărat. Precizăm că
populaţia creştină a fostului judeţ Brăila rămâne sub
„protecţia” religioasă a eparhiei Buzăului, hrisovul lui Radu
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Paise din 17 septembrie 1543 incluzând fostul judeţ, alături de
Buzău, Râmnicu Sărat şi Săcuieni în aria de competenţă
juridică a Episcopiei Buzăului (dreptul de judecată
duhovnicească şi de hirotonie).
În cursul istoriei sale, zona Râmnicului a fost, nu de
puţine ori, teatru de operaţii militare, ceea ce, aşa cum remarca
Nicolae Iorga, nu este o întâmplare, Râmnicul fiind „vadul
învrăjbirilor” – locul unde se încrucişau iataganele turceşti şi
tătărăşti cu săbiile oştenilor austrieci, poloni, ruşi...”. Se pare
că în vremuri mai îndepărtate malul dinspre Moldova era mai
înalt, albia mai largă şi sinuoasă, ceea ce oferea rapide
posibilităţi de repliere şi retragere. Condiţii naturale de apărare
ce au fost luate în calcul atunci când s-a gândit ridicarea unei
fortificaţii în această zonă, ipoteză ce poate fi verificată
confruntându-se atât planul ansamblului brâncovenesc cât şi
zona în care a fost amplasat.
Acţiunile voievodului Ştefan cel Mare pentru coalizarea
forţelor politico-militare româneşti împotriva imperiului
otoman (aşa după cum reiese din scrisoarea din 29 noiembrie
1474 către papa Sixt al IV-lea) sunt legate şi de zona
Râmnicului Sărat. Intenţionând să-l înlocuiască pe Radu cel
Frumos sprijinit de Mahomed al II-lea, cu Laiota Basarab, fiul
lui Dan Voievod, la 8 noiembrie 1473 oastea moldoveană se
strânge pe Milcov şi începe deplasarea spre Râmnicu Sărat.
După zece zile, oastea munteană, întărită şi cu un corp
de ieniceri şi spahii, ajunge pe malul dinspre Râmnic al
Buzăului. Lupta începe în vadul apei – „cursul apei” – joi 18
noiembrie 1473 şi după o situaţie incertă în primele zile, pe 20
noiembrie oastea munteană se retrage, moldovenii conduşi de
Luca Arbore luând cu asalt şi cucerind cetatea Dâmboviţei.
Reîntors în Moldova, nu mai înainte de a interzice jefuirea
Râmnicului, Ştefan trimite meşteri care ridică în 1474 o
biserică din piatră cunoscută ca Biserica „Piatra” sau
„Domnească” cu hramul Sfintei Paraschiva, o ctitorie modestă
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într-o zonă de mare seismicitate. Se strică repede, este refăcută,
dar suferă noi degradări în timp. În 1704 este refăcută de
Constantin Brâncoveanu „de la ferestre în sus”, dar în 1898
este demolată, gest ce declanşază un adevărat scandal public,
preluat şi amplificat de presa centrală. Se mai păstrează doar
pisania brâncovenească şi portalul.
Tot la Râmnicu Sărat are loc confruntarea dintre Ştefan
cel Mare şi oastea condusă de Basarab cel Tînăr (Ţepeluş)
sprijinită de Ali beg şi Schender beg, în ideea scoaterii
Munteniei din sfera de influenţă otomană. După moartea
hatmanului Şendrea, cumnatul domnului moldovean, pe locul
mult timp numit „Movila Şendrii”, la 8 iulie 1481 se desfăşoară
bătălia decisivă câştigată de Ştefan. Deşi situat la marginea
Ţării Româneşti, deşi aici au avut loc dese confruntări militare,
până târziu în secolul al XIX-lea, anumite considerente
îndreptăţesc afirmaţia că în pofida multor dificultăţi Râmnicul
se impune de la o vreme la alta în viaţa politică a Munteniei.
Un argument poate fi şi cutezanţa cu care râmnicenii răspund
scrisorii din 1481 a lui Ştefan cel Mare, care le propunea ca
domn pe unul din apropiaţii săi. Continuând politica tatălui său,
domnitorul Bogdan al III-lea (Bogdan Vlad) se confruntă în
1507 cu Radu cel Mare în apropierea Râmnicului la locul ce se
cheamă „Retezaţi” sau ”Movila Căiata”. Ştefăniţă Vodă trece şi
el hotarul spre a lupta cu Radu de la Afumaţi care nu respectase
hotărârea lui Neagoe Basarab şi o luase în căsătorie pe cea de a
doua fiică a acestuia – frumoasa Ruxandra, la mâna căruia
râvnise şi Ştefăniţă.
Râmnicu Sărat – târg sau judeţ este frecvent menţionat
în documente cu referiri la sate, proprietăţi dăruite sau
confirmate diverşilor beneficiari, mai ales Mănăstirii Râmnic
(terenuri arabile, vii, păduri, fâneţe, închinarea unor schituri,
etc.). Între acestea documentul din 9 iulie 1519 emis de Neagoe
Basarab prin care întăreşte lui Stan Mucea (de aici numele
satului Muceşti) ocine la Urlandaşi, pe Râmnic, balta Porcului,
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Epureşti şi Răceni, indicându-se ca limite de delimitare „gura
Văii Călugărilor ... pe Râmnic în sus”. Interesant în legătură cu
ceea ce intenţionăm să argumentăm cu privire la începuturile şi
evoluţia Mănăstirii Râmnic, este şi documentul emis de Radu
Paisie la 17 septembrie 1543 prin care se întăreşte Episcopiei
Buzăului dreptul la judecată asupra judeţelor Buzău, Râmnicu
Sărat, Brăila şi Săcuieni, în care apare expus precizarea „după
cum au aşezat şi au întocmit foştii domnitori dinaintea
noastră” – indicându-se astfel întinderea eparhiei Buzăului ce
fusese stabilită aşa după cum se precizează în document cu
mult înaintea datei amintite.
Documente emise de Mircea Ciobanul (22 mai 1548),
Petru cel Tânăr (23 mai 1562), Alexandru Mircea (29 ianuarie
1569), cele din 18 octombrie şi 30 decembrie 1614 – ce includ
între martori pe Stan din Bărăşti (azi cartierul Bărasca al
oraşului), Tudoran, Oprea şi Iarca din Homeşti, Stanislav din
Domireşti, Ureche din Urecheşti şi Radu din Râmnic – 23
decembrie 1619, 10 septembrie 1620, 8 iulie 1622, 2 iulie
1624, 8 ianuarie 1627, 10 şi 20 martie şi 28 mai 1630, 13
martie 1631, 12 august 1634, 9 iulie 1639 fac referiri la
proprietăţi întărite în cuprinsul judeţului cu indicarea limitelor
cadastrale şi a localităţilor de care aparţineau – Cândeşti,
Tîmpeni, Tîmboieşti, Urseşti, Găujani, Epureşti – plasa
Cuceşti, Bărăşti, Speetri, Ţigăneşti, Perieţi, Vărăşti,
Cârlomăneşti, Sumărăşti, Topliceni (loc cumpărat de Iane
Topliceanu) – date care coroborate cu alte informaţii
documentare vin în sprijinul argumentaţiei ipotezelor emise
privind vechimea târgului Râmnicean. Mai mult, hrisovul de
întărire dat Mănăstirii Glavacioc de către Alexandru II Mircea
pentru ocină în Călineşti, a fost scris de Tatul logofăt chiar în
„oraşul Râmnicu Sărat”, în răstimpul oferit de odihna oştilor
muntene care se deplasează spre Moldova pentru înscăunarea
fratelui domnitorului, anume Petru Voievod, ceea ce este alt
posibil argument al ipotezei că Râmnicul a fost reşedinţă
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domnească provincială la fel ca şi Buzăul. Semnificativ este şi
hrisovul de întărire emis de Mihnea Turcitul la 3 iulie 1579 din
care reiese că doi dintre cei menţionaţi, Mandea şi Dragomir
(care au fugit cu haraciul peste Dunăre) „au fost birari în
judeţul Râmnicu Sărat”.
În lucrarea ”Documente privind Istoria României”
(D.I.R.), B, Ţara Românească, veacul XVI, vol. V (15811590), Editura Academiei, 1952, p. 373-374, document 399/22
noiembrie 1588, Mircea Ciobanul întăreşte lui Negre ocina din
gura Râmnicului Sărat şi până la izvorul Cătăuţului şi până la
izvorul Văiei Rele, cumpărată de la unchii săi, Farga şi
Negre...şi ocini la Tâmpeni, Tîmboeşti, cu vii şi locul de casă.
Acesta este documentul în care se face pentru prima
oară referire la existenţa localităţii Tîmboieşti şi reprezintă
aşadar prima atestare documentară.
Făcând o analiză comparativă vis-à-vis de domnitorii
Ţării Româneşti la momentul respectiv, aşa cum am arătat în
partea introductivă a acestui capitol, ar rezulta că în 1588
domnitor era de fapt Mihnea al II lea Turcitul (a doua oară),
domnia acestuia sfârşindu-se în februarie 1591 când a fost
mazilit pentru refuzul de a plăti în totalitate birul datorat Porţii.
O explicaţie ar fi aceea că actul de danie fusese făcut anterior,
pe timpul domniei lui Mircea Ciobanul (şi acesta domnind în 2
rânduri între 1545 şi 1559) şi întărit în 1588.
Referiri ulterioare la Tîmboieşti întâlnim în documentul
189/10 iunie 1613 (veacul XVII, vol. II, pag. 203-296) de unde
aflăm că Radu Mihnea întăreşte popii Anghel din Moceşti
(Muceşti) şi la alţii, ocina în Bogdănel (sat lângă Jideni): lui
Bădica din Scărişoara (sat lângă Valea Largă) şi lui Mirăuţă
vătaf, ocina în Gârbovi (sat lângă Poşta Câlnău), partea
Udreasca: lui Grama, ocina în Moceşti şi un pogon de vie
cumpărat de la Badea din Tâmboieşti; lui Mâine, ocină în
Biceşti; lui Dragomir şi Muşa, ocini în Chiojdeni şi Ţigănie (sat
lângă Dediuleşti); lui Balce şi Dragomir, ocină în Pleşeşti.
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În documentul 1/2 mai 1713 (Achiziţii noi, Tribunalul
Slam Râmnic, pachet MMDCI), domnitorul Constantin
Brâncoveanu porunceşte la 12 boieri hotarnici să aleagă părţile
de moşie de la Dragosloveni, ale spătarului Costandin, fiul lui
Costin şi la o moşie din Tîmboieşti.
În secolul al XVI-lea, mai precis în primăvara anului
1595 sau 1596, Mihai Viteazul, din motive de ordin strategic,
derivate din aşezarea judeţelor din partea de răsărit a
Munteniei, aşa-zise judeţe de margine, înfiinţează bănia
Buzăului şi Brăilei, de banul din această zonă ascultând
judeţele Buzău, Brăila şi Râmnicu Sărat. Această instituţie este
menţionată de Mihai Viteazul într-o scrisoare pe care o
adresează principelui Transilvaniei, făcând referiri la „banul
nostru de Buzău şi Brăila” (banus noster bozanarienses et
brailensis).
Referirile din documente sunt completate şi de relatările
unor călători străini (curieri, soli, misionari, etc.), în trecere sau
care au stat o perioadă în Râmnic – relatări ce uneori reflectă
impresia subiectivă sau de suprafaţă a unor străini în contact
pentru prima oară cu altfel de realităţi decât cele cunoscute de
ei şi care redau unele sau altele din aspectele cotidiene ale unui
târg medieval.
Jerzy Krasinsky, sol polon la Poarta Otomană în trecere
prin „orăşelul Râmnic”, la 1636, aprecia că „nu este nimic
(deosebit n.n.) de văzut”, în timp ce negustorul italian
Bartolomeo Locadello în a sa descriere pe scurt a Ţării
Româneşti (redactată în 1641) menţionează Râmnicul ca al
treilea oraş ca mărime din Muntenia, după Gherghiţa şi Buzău.
Solul polon Voicieh Miascowski ajunge la 19 mai 1640 la
Râmnic „pe un ger mare şi un vînt rece”, iar Achacy Taszyki
remarca „vinurile bune ca miedul şi berea bună”.
Arhiepiscopul Petru Bogdan Bacsic, vicar apostolic, în
călătorie prin Ţara Românească, pe la 1640, menţionează
Râmnicul şi face aprecierea că a fost: „odinioară catolic, apoi
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a ajuns schizmatic (ortodox, n.n) din vina unui episcop care
punea pe credincioşi să plătească dări”, informaţie deformată,
după părerea noastră, cu precizarea că referirea ar putea fi
făcută în legătură cu credincioşi catolici ce trăiau la acea dată
în Râmnic. De altfel şi Grigore Dănescu în dicţionarul său
tipărit în 1898, făcând referiri la populaţia judeţului, aminteşte
şi germani, evrei, greci, bulgari, unguri, italieni, turci, etc.
Călugărul franciscan Francesco Maria Spera semnala în
1652 la Râmnicu Sărat „o biserică stricată” ce avea câteva
bunuri în stăpânirea unor „schizmatici”, precizând că „nu mai
sunt catolici acolo de mulţi ani încoace”. Râmnicul este amintit
şi în scrisoarea lui Coloman Mikeş, trimisul lui Gheorghe
Rakozy II la domnitorul Gheorghe Ştefan, care precizează că la
23 iunie 1655 şi-a aşezat tabăra lângă Râmnic, iar Ioan Boroş,
comandantul oastei transilvane rămas lângă Constantin Şerban
după bătălia de la Şoplea, face referiri la „căpitanul de
Râmnic”.
Paul de Alep apreciază Râmnicul ca „un târg mare”, iar
Evlia Celebi (1659) participant la expediţia otomană împotriva
lui Mihnea al III-lea, aminteşte sosirea „în marele oraş Râmnic
care a fost incendiat”, motiv pentru care nu sunt găsite prăzi şi
robi. După o călătorie „prin munţi acoperiţi cu păduri” –
probabil dealurile împădurite din zonă – se ajunge la Buzău,
„oraş foarte înfloritor”, şi acesta incendiat şi prădat. În drumul
de întoarcere spre Râmnic sunt capturaţi robi, „cai de
herghelie” (în vechea stemă a Râmnicului figura un cal în
galop), vite, oi, etc. indicând cifre ce par totuşi a fi exagerate.
Giovanni-Battista Del Monte Santa Maria, autorul unor
scrieri despre Ţara Românească (1687-1688) cataloghează
Râmnicul ca schizmatic, deci ortodox, indicând şi familii
catolice, dar fără preot. Aproape de Obrejiţa, la Slimnic, unde a
locuit un timp, a ridicat o capelă unde veneau circa 30 de
familii. Un alt călător străin, De la Croix, secretarul
marchizului de Nointel, pe care l-a însoţit la ambasada din
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Constantinopol, amintea în 1676 Râmnicul ca unul din oraşele
importante ale Munteniei.
Într-o descriere din 1757 a Ţării Româneşti realizată la
cererea expresă a autorităţilor imperiale austriece, este inclus
şi judeţul Râmnicu Sărat cu 10.000 de familii, cotat printre
judeţele slab populate, consecinţă a confruntărilor militare în
această regiune. Sunt de asemenea amintiţi căpitanii de
Râmnic, Caloian şi Vasile Scarlat.
Şi războiul din anii 1787-1791 a cauzat serioase
distrugeri, locuitorii fiind siliţi să se evacueze, în Râmnic
casele fiind distruse. Ioan Christian Struve, ataşat al ambasadei
ruse la Poarta Otomană, relatează că în 1793, ambasada înainta
prin judeţ: „prin ţinuturi abia ridicându-se după grozăviile
războiului”, locuitorii fiind sărăciţi de jafuri, iar câmpurile
„numai buruiene sălbatice”.
Făcând o descriere a Valahiei, contele Alexandru de
Langeron, emigrant francez ajuns general al armatei ruse, ce a
călătorit prin Principate în 1810-1812 şi apoi în 1828,
aminteşte ca principale oraşe, Buzăul şi Râmnicul, socotind, cu
aroganţă şi sarcasm că în Franţa ar putea fi socotite ca „nişte
tîrguri mai mari”. Ignatii Iakovenko, funcţionar al consulatului
rusesc în Muntenia, ce a călătorit la 1812, 1820-1828 şi prin
zona noastră, arată că în Râmnic a văzut „zece case ca lumea”
şi 300 case tărăneşti. Scriitorul militar Alexandru MihailoviciDanilvski, autorul unui studiu despre războiul ruso-turc din
1806-1812, ocoleşte Râmnicul din cauza epidemiei de ciumă,
târgul fiind menţionat în corespondenţă către mama sa şi către
Vsevold Garşin, voluntar în războiul din 1877-1878.
Judeţul Râmnicu Sărat (Slam Râmnic), care şi-a luat
numele de la apa râului omonim, a fost unul din cele 32 unităţi
administrativ-teritoriale ale ţării. Era situat în partea de nord-est
a Munteniei, la 24O18’ şi 25O28’ longitudine estică şi 45O4’ şi
45O48’ latitudine nordică. Se învecina cu judeţele Putna (la
nord şi nord-vest), Buzău (la vest), Brăila (sud-vest), Tecuci şi
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Covurlui (la nord-vest). Graniţa cu judeţul Buzău era formată
de muntele Furu, supranumit Vârful la trei Hotare (Buzău,
Putna şi Râmnicu Sărat), culmile Hârboca, Câmpulungeanca,
Bisoca şi Pârâul Recea. De judeţul Putna era separat prin
culmile Onu, Steicu şi râul Milcov, de Tecuci prin râul Siret,
iar de Brăila prin râul Buzău.
În capitolul sugestiv intitulat Generalităţi, dintr-o
lucrare a lui Octavian Moşescu, ni se prezintă foarte sugestiv
linia de demarcaţie a fostului judeţ: din muntele Furul Mare, în
sus, până la Muntele Prelung, spre est, către stâncosul munte
Onu şi culmea Fundul Milcovului, de unde izvora Milcovul, pe
cursul acestuia, spre nord-est, prin culmile Alunului, Lacului,
Kitschoarei din cuprinsul judeţului şi culmea Zăbalei din
judeţul Putna, până la satul Şindrilari. Continua, spre est, tot pe
Milcov, pe lângă satele Vâlcăneasa, Valea Largă, Valea Rea,
Pituluşa şi Broşteni, localităţi Râmniceni şi Şindrilari, Mera şi
Capelanu din judeţul Putna. Din dreptul satului Broşteni, spre
sud-est, peste râul Milcov, în apropierea satului râmnicean
Pânticeşti, pe vechea albie a Milcovului, înconjura Focşanii
Munteni, capitala judeţului până la 1862, pe la sud, spre est,
până la comuna Maluri, spre sud, când se întâlnea iar cu
Milcovul şi Râmna şi apoi, pe o linie sinuoasă, spre sud-est, pe
lângă comunele Maluri şi Măicăneşti. Graniţa judeţului
intersecta râul Râmnic, pe cursul căruia urca până la cătunul
Gârleşti, unde se vărsa Râmnicul în Putna, încheindu-se astfel
linia de 60 km ce forma graniţa cu judeţul Putna. De la
Gârleşti, hotarul mergea spre est, ajungea la râul Siret, în
dreptul comunei Corbu, însumând 13 km de graniţă cu judeţul
Tecuci. De aici, urma cursul Siretului, până la gura Buzăului,
pe o distanţă de 12 km, graniţa cu judeţul Covurlui. Apoi, spre
sud-vest, pe cursul Buzăului, hotarul trecea pe lângă comunele
Domniţa, Racoviţa, Grădiştea, Câineni, Vişani şi Nisipuri, până
la Movila Episcopului, pe 70 de km, graniţa cu judeţul Brăila.
Se continua spre nord, prin apa Costeiului, până în dreptul
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comunei Cochirleanca (Pârliţi). Spre vest, peste calea ferată
dintre Boboc şi Zoiţa, la km 145, făcea o mică curbă spre nordvest, peste şoseaua naţională, ajungea la pârâul Câlnău, în
dreptul satului buzoian Fundeni, urca dealurile Clociţi şi
Hârboca, trecea peste muchiile dealurilor Richiţele, Motohani,
Gărdoaia, Licoi şi Dimiana, spre nord, pe muchia
Câmpulungeanul, Cărătnăul, Tătarul, Goicelul, Cumătra,
Carpenul şi Dinul (Ţuţuiul), spre sud, pe culmea Ulmuşorul,
prin piscurile Mândra şi Locusta, de unde ajungea în masivul
Bisoca. Hotarul mergea apoi în sus, pe pârâul Bisoca şi pe
muchia Şindrila-Pleşii, atingând râul Râmnic în punctul numit
Podul Caliţei, se îndrepta spre vest, având spre stânga pârâul
Sărăţelul, muchea Bisericuţei, Găvanul şi Curcubeta Mică,
până la punctul Urzicările, spre nord, pe la poalele muntelui
Curcubeta Mare, pe cursul pârâului Recea, numit şi Fundul
Râmnicului, de unde, din izvoarele Râmnicului, având la
dreapta vârfurile Piatra Penei şi Carâmbul, se ajungea la un
defileu numit Belciul, de unde izvora Recea. Descriind o mică
curbă spre vest, hotarul urma cursul pârâului Martin, pe la
poalele muntelui Furul Mare, atingând punctul iniţial din vârf,
încheind astfel linia de demarcaţie de 80 km, către judeţul
Buzău.
Darea de seamă asupra activităţii economice şi
industriale pe anul 1943, prezentată de Camera de Comerţ şi
Industrie, menţiona că judeţul avea forma unui trapez neregulat
cu o înclinare nord-vest-sud-est, din dreptul marelui cot al
lanţului Carpatic, până în valea râului Buzău, care forma la sud
hotarul cu judeţul Brăila. La nord şi parte în est, se mărginea cu
judeţul Putna de care-l despărţea istorica vale a Milcovului,
situat în est, până la vărsarea Buzăului în Siret, hotarul cu
judeţul Covurlui fiind format de cursul inferior al râului Siret.
La vest, era despărţit de judeţul Buzău printr-o linie ce trecea
peste culmile dealurilor dintre râurile Slănic, Râmnic şi Câlnău.
În 1940, avea o suprafaţă de 3274 km2 (3340 km2 în 1892 şi
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3324 km2 în 1937), din care cca. 500 km2 era regiune
muntoasă, 550 km2, de deal şi 2224 km2 de şes, motiv pentru
care agricultura a fost componenta principală a ocupaţiilor
locuitorilor. Ca densitate, se menţionau 53 locuitori pe km2, în
zona de munte, 105 locuitori în zona de deal şi 55 la câmpie. În
jurul capitalei de judeţ, pe terasa râului Râmnic şi în altele
câteva zone, densitatea era de 200 locuitori pe km2. Lucrarea
lui Octavian Moşescu, menţionează că regiunea muntoasă
cuprindea o mică parte din zona de vest a judeţului, cu înălţimi
de până la 973 m, însumând 400 km2 (a opta parte din suprafaţa
judeţului, în plaiul Râmnic şi jumătatea vestică a plăşii Oraşul).
Zona dealurilor avea o suprafaţă de 550 km2, iar şesul, în partea
de est, se întindea pe 2500 km2.
O descriere sumară dintr-o publicaţie locală prezintă
astfel judeţul: format aproape egal din munte, deal şi câmpie,
cu bogăţiile specifice fiecăreia din aceste regiuni, parcurgând
toată gama climaturilor, pitorescurilor şi structurilor
economice, cu petrol, sare şi lemn de munte, cu podgorii şi
livezi la deal, cu unul din cele mai renumite grânare la şes, ar
putea servi drept ministructură a României.
Zona de munte era formată din munţii Vrancei,
componenţi ai Carpaţilor Curburii. Cel mai important, atât ca
dimensiuni cât şi ca altitudine (1415 m), era partea sudică a
Masivului Furu Mare, de sub care izvorăşte râul Râmnic,
alături de care amintim culmile Pietrile Fetei, Piatra Penei,
Carâmliu, Onu, Stejicu etc. dar mai mici ca altitudine. Munţii
Vrancei sunt alcătuiţi din roci sedimentare friabile (gresii,
marne, calcare, pietrişuri etc.) cunoscute sub denumirea
generalizată de flis, au un relief montan fiind, în general, sub
forma unor culmi uniforme.
Zona de deal, care face parte din unitatea de relief
cunoscută sub numele de Subcarpaţii Curburii este formată din
două şiruri de depresiuni (interne, la contactul cu munţii şi
externe) printr-o mediană de culmi semeţe, intens cutate –
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trăsătură specifică a acestui sector subcarpatic. Se deosebeşte
depresiunea Bisoca-Neculele, situată la poalele zonei
muntoase, care este parte componentă a şirului depresiunilor
interne. Această depresiune, este fragmentată de o serie de văi
transversale într-o serie de culmi deluroase, ale căror altitudini
variază între 500-750 m. Către sud-est, depresiunea BisocaNeculele este străjuită de culmi deluroase, mai importante fiind
Bisoca (970 m) şi Gurbăneasa (974 m). Cel de al doilea şir
depresionar, care face parte din depresiunile subcarpatice
externe sau intercolinare, cuprinde Depresiunea Dumitreşti,
axată pe râul Râmnic, închisă spre sud-est de o serie de culmi,
printre care se remarcă Dealul Deleanu şi partea vestică a
Depresiunii Mera, situată pe apa Milcovului.
Zona de câmpie corespunde arealului cu altitudini
cuprinse între 20–110 m. Trecerea de la zona deluroasă se face
prin intermediul câmpiilor piemontate, alcătuite predominant
din depozite sedimentare mai grosiere (pietrişuri şi nisipuri).
Zona de câmpie joasă este constituită din sedimente moi,
dominând la suprafaţă formaţiunile de luturi loesoide,
nisipurile marnoase fosile, iar în adâncime: argilele,
pietrişurile, marnele nisipoase. În cadrul fostului judeţ, zona de
câmpie se divide în două subunităţi: Câmpia Râmnicului, cea
mai extinsă, care coboară de la nord-vest spre sud-est şi partea
central-sudică a Câmpiei Siretului Inferior.
În anul 1830, judeţul Slam Râmnic avea 7 plăşi, 195 de
sate cu 12.305 familii impuse la taxe şi 1352 scutite (parţial sau
total) – aproximativ 60-70.000 de locuitori. Din impozite s-au
încasat 183.405 lei în 1831 şi 369.150 lei în 1832. Pe plăşi
situaţia era următoarea: plasa Bălţii (mai târziu a trecut la
Brăila) cu 44 sate, 2864 familii contribuabili şi 263 familii
scutite; plasa Râmnicului de Jos cu 29 sate, 1687 familii
contribuabili şi 115 scutite; plasa Oraşului cu 16 sate, 1075
familii contribuabili şi 152 scutite; plasa Marginii de Jos cu 26
sate, 1345 familii contribuabili şi 102 scutite; plasa Marginii de
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Sus cu 36 sate, peste 3000 familii din care 350 scutite; plasa
Râmnicului de Sus cu 36 sate, 2090 familii din care 261 scutite
şi plaiul Râmnicului cu 10 sate, 908 familii din care 109
scutite. Satul Ulmu avea 163 familii, Puţineii – 317, Racoviţa –
175, Vâlcenii Maziliţi – 175. Peste 100 de familii erau în satele
Sălcioara, Măcrina, Bălăceanu şi Boldu din plasa Râmnicului
de Jos; Ciorăşti, Băleşti, Guţeşti (Gugeşti), Slobozia Ciorăşti,
Bolboaca, Tătarul, Slobozia Belciugul, Măxineni, Cotul Lung,
Râmniceni, Creţeni, Adunaţii Puţu-Ariciului (locuitori veniţi
din alte zone şi adunaţi în jurul staţiei de poştă de aici),
Adunaţii Podu Gurgueţi, Mândreşti, Lămoteşti (plasa Oraşul);
Vâlcănea, Goleşti, Coteşti, Cârligele, Dudeşti, Popeşti,
Dragosloveni (Marginea de Sus); Bordeşti, Tâmboeşti,
Cândeşti, Adunaţii-Grebăn (Râmnicul de Sus); Chiojdeni,
Dumitreşti, Buda, Lăstuni, Jitia (plaiul Râmnic). O serie de sate
fie au fost înglobate în aşezările învecinate fie au dispărut:
Dătunatu, Cătunu Surda, Cotu Jirlău, Slobozia Baba Vişa,
Slobozia Perişoru, Slobozia lui Bagdat, Lamba, Gârleşti,
Creţenii, Adunaţii Odobasca, Slobozia Tîmboeşti, Slobozia
Băbeni. În 1830, la reşedinţa judeţului de la Focşani Munteni
erau 6 biserici, mănăstirea „Sf. Ioan”, 7 mahalale şi staţie de
poştă de unde se pleca, fie spre capitala Ţării Româneşti, fie
spre Moldova; s-a cerut mărirea numărului de dorobanţi
deoarece un aşa judeţ de mare ca acesta .... nu se poate sluji
«fără de» cel puţin 90 dorobanţi;
Un an mai târziu, în 1831, judeţul Slam Râmnic avea 8
plăşi, 195 sate şi 12.305 familii, în judeţ erau 38 boieri
caftanlâi şi 26 fii de boieri din care 22 domiciliau la Focşanii
Munteni, 3 la Râmnicu Sărat, 4 la Topliceni, 9 la Coteşti, 3 la
Slobozia Bradului şi restul la Grebănu, Vârteşcoi, Olteni,
Băleşti, Coroteni etc.. Plăşile erau conduse de zapcii, ajutaţi de
slujbaşii daţi de sate. Plasa Oraşul era condusă de logofătul
Panait, Marginea de Sus, de armaşul Bărbunceanu, iar plasa
Marginea de Jos de către Constantin Zăgănescu. Sunt
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menţionate şi sate formate din locuitori veniţi din alte locuri,
cunoscuţi sub denumirea generică de adunaţi: Adunaţii de la
Malu Buzău, cu 201 familii; Adunaţii de la Piscul Negru, cu 70
familii; Adunaţii de la Puţu Ariciului (staţie de poştă), cu 17
familii; Adunaţii de la Podu Gurgueţi, cu 24 familii; Adunaţii
de la Grebănu, cu 60 familii, dar şi sate cărora stăpânirea le-a
acordat scutiri de obligaţii, sau slobozenii de unde şi numele de
slobozii, în total 36, între care Slobozia Băbenilor, Slobozia
Costieni, Slobozia Deduleşti, Slobozia Amara. Mai sunt
înregistrate 170 familii de dorobanţi, din care 90 în slujbă şi 30
de familii de căprari, din care 10 în slujbă. La 10 aprilie, dr.
Antonie Paleologu a fost numit medic pentru judeţele Buzău şi
Slam Râmnic; judeţul avea 12.305 locuitori.
În anul 1890 s-a înregistrat un număr de 115.014
locuitori în judeţ şi 10.533 (5248 bărbaţi şi 5285 femei) în oraş,
grupaţi în 2389 familii; 8961 ortodocşi, 1306 evrei, 203
catolici, 1 armean, 2 mahomedani, 77 austrieci, 99 unguri, 1
german, 68 greci, 5 sârbi, 82 bulgari, 1 rus, 12 italieni, 2 turci,
14 alte naţionalităţi.
Judeţul Râmnicu Sărat avea în componenţă zone de
munte, deal şi câmpie; era împărţit în 6 plăşi (Oraşul,
Grădiştea, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Marginea de Sus
şi Marginea de Jos) şi un plai (plaiul Râmnic); 3 judecătorii de
ocol: Balta Albă, Râmnicu Sărat şi Plăineşti, un tribunal şi 89
judecătorii comunale (de pace sau împăciuire).
În anul 1892, judeţul avea 122.114 locuitori si era
împărţit în 6 plăşi şi un plai; o comună urbană şi 83 comune
rurale; se învecina cu judeţele Putna, Tecuci, Covurlui, Brăila
şi Buzău. Pe plăşi, repartiţia populaţiei se prezenta astfel:
Plasa Grădiştea, cu 13.804 locuitori;
Plasa Marginea de Jos, cu 20.055 locuitori;
Plasa Marginea de Sus, cu 24.400 locuitori;
Plasa Oraşului, cu 18.222 locuitori;
Plaiul Râmnicului, cu 11.440 locuitori;
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Plasa Râmnicu de Jos, cu 12.504 locuitori;
Plasa Râmnicu de Sus, cu 12.891 locuitori.
Mănăstiri: Coteşti, Dălhăuţi, Poiana Mărului şi
Rogozu;
Plasa Grădiştea: comunele Amara, Balta Albă,
Câineni, Domniţa, Drogu, Galbenu, Grădiştea de Sus,
Grădiştea de Jos, Jârlău, Nisipurile, Racoviţa, SloboziaGalbenu, Vâlcelele, Vişani;
Plasa Marginea de Jos: Băleşti, Ciorăşti, Corbu,
Gulianca, Hânguleşti, Măcsineni, Malurile, Măicăneşti (sediul
subprefecturii), Mărtineşti, Obileşti, Râmniceni, Slobozia –
Mihălceni;
Plasa Marginea de Sus: Andreiaş, Bogza, Bordeşti,
Dealu-Lung, Dragosloveni, Lacu-lui-Baban, Odobasca,
Plagineşti (sediul subprefecturii), Popeşti, Sihlele, Tîmboeşti,
Urecheşti, Voetinu;
Plasa Oraşului: Blidarele, Bonţeşti, Broşteni, Budeşti,
Câmpineanca, Cârligele, Coteşti (sediul subprefecturii),
Faraoanele, Goleşti, Gologanu, Mândreşti, Risipiţi, SloboziaCiorăşti, Vârteşcoiu;
Plaiul Râmnicu: Bisoca, Buda, Câmpulungeanca,
Chiojdeni, Dănuleşti, Dumitreşti (sediul subprefecturii), Jitia,
Valea Salciei;
Plasa Râmnicu de Jos: Bălăceanu, Bălţaţi, Boldu,
Costienii de Jos, Costienii Mari, Ghergheasca, Măcrina,
Nicoleşti, Obidiţi, Pueşti, Râmnicu
Sărat (sediul
subprefecturii), Sălcioara, Socariciu, Ştiubeiu;
Plasa Râmnicu de Sus: Băbeni (sediul subprefecturii),
Dediuleşti, Grebănu, Jideni, Mărgăriteşti, Pardoşi, Putreda,
Racoviţeni, Sgârciţi, Slobozia, Valea Raţei.
Fiind judeţ de margine al Ţării Româneşti, capitala nu a
fost fixată în târgul Râmnicului, ci a fost necesar ca acesta să
fie chiar pe linia de demarcaţie cu Moldova, formată de râul
Milcov, la Focşanii Munteni sau Focşanii Valahiei.
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Plaiul Râmnic era situat în partea de vest a judeţului,
cu un relief muntos şi multe plaiuri. În vest erau munţii Bisoca,
Pietrile Fetei, Piatra Penei, Carâmliu, Onu, Furu şi Stejicu. La
est, culmea Lupău şi dealurile Măgura, Roşu, Chiojdenilor şi
Dumitreştilor. Prin mijloc era udat de râul Râmnic, care
izvorăşte din muntele Martin, trecând apoi pe lângă Jitia,
Chiojdeni, Dumitreşti şi Buda. Are pe partea stângă afluenţii
Cerbul, Martin, Măluşel, Corbul, Turburea, Tocitoarea şi
Săritoarea, iar pe partea dreaptă: Recea, Foltea, Ulmuşor,
Schitul, Cătăuţ, Valea Rea şi Buda. În 1982, cuprindea 7
comune: Bisoca, Chiojdeni, Jitia, Dumitreşti, Dănuleşti, Buda
şi Valea Salciei. Zona era acoperită cu păduri şi, în parte, cu
terenuri arabile. Se găseau însemnate zăcăminte de sare, unele
topice fiind concludente: Dealul Sării, loc cu multă sare în
comuna Jitia, pe pârâul Sări şi sat în comună (vechea denumire
a satului Jitia de Vale, a fost Dealul Sării); pârâul Sările
(Sărăţel), în plaiul Râmnic ce izvorăşte din lacul Sări, desparte
Bisoca de Jitia şi se varsă în râul Râmnic, pe partea dreaptă;
Lacul din Sări, comuna Jitia, la hotarul cu Bisoca, pe o poiană
din dealul Sări, existent pe un masiv de sare; Sări Foltea,
vechea denumire a cătunului de reşedinţă al comunei Bisoca,
pe pârâul Foltea (zonă cu multă sare); Valea Sări, pârâu în
comuna Andreaşi, ce izvăreşte din vârful Chitila sau Titila şi se
varsă în râul Milcov, în apropierea fostului pichet de graniţă nr.
5, de la poalele muntelui Furul, comuna Bisoca; Lacul Sărat,
comuna Vişani cu apă sărată şi amară şi însuşi râul Râmnic.
Locuitorii se ocupau cu creşterea vitelor, prelucrarea
lemnului şi agricultura (pe mici suprafeţe). Achiziţionau
cereale, produse manufacturate şi alimentare şi vindeau vite,
lapte, brânză şi caş, lemne pentru construcţii şi foc etc.
Plasa Grădiştea era situată la şes şi avea reşedinţa în
satul Grădiştea. Se învecina cu plăşile Marginea de Sus,
Marginea de Jos, la sud-est, cu judeţul Brăila, despărţită de râul
Buzău, plăşile Râmnicului de Sus şi de Jos. La est era dealul
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Suligatu, zona fiind acoperită cu multe movile, distruse în timp
de lucrările agricole. Era udată la nord de râul Râmnic şi la sud
de Buzău, în cuprinsul plăşii fiind lacurile Balta Albă şi Amara
şi bălţile Glod, Ghergheasa şi Ciulniţa. Cuprindea comunele
Amara, Balta Albă, Boldu, Câineni, Domniţa, Grădiştea de Jos,
Grădiştea de Sus, Măcrina, Nicoleşti, Pueşti, Racoviţa, Ştiubeiu
şi Vâlcelele, locuitorii se ocupau cu agricultura-creşterea
vitelor, iar în zonele cu bălţi şi cu pescuitul (ocazional).
Plasa Oraşul, cu reşedinţa la Coteşti (în 1831, era la
Focşanii Munteni) îngloba aşezări din zonele de munte
(culmile Lacului şi Alunului cu Peleticu, Dealu Lung, Scoruş şi
Deleanu), deal (Teiuş, Capia, Hoja, Priveghiu, Perişoru,
Corniţe, Petreanu şi Picioru Nucului) şi câmpie. Udată de
Milcov, cu afluenţii săi, Vâlcăneasa, Valea Largă, Valea Rea,
Pituleasa, Badea, Faraoane, Petrosu, Seaca, Dălgăuţ şi Dâlgov
şi râul Râmnic cu afluenţii Valea Neagră, Mahriu, Peleticu cu
Strâmba, Valea Raşca şi Oreavu cu Cârceiu. Plasa Oraşul era
acoperită cu păduri întinse, păşuni şi vii (renumitele vinuri de
la Coteşti şi Urecheşti). Cuprindea comunele: Andreaşi,
Blidarele, Bonţeşti, Budeşti, Câmpineanca, Cârlige, Coteşti,
Faraoane, Goleşti, Mândreşti, Odobasca, Risipiţi şi Vârteşcoi.
Locuitorii se ocupau cu agricultura (în principal cultivarea
cerealelor), creşterea vitelor, viticultura (producerea de vinuri
şi rachiuri şi implicit, dogăria). Comercializau vinuri, rachiuri,
vite şi cereale şi cumpărau produse manufacturate.
Plasa Marginea de Sus, situată în bazinul Râmnicului
şi Slimnicului, în regiunea de dealuri, în parea de mijloc, spre
judeţul Putna. Reşedinţa sa era la Plaineşti. Se învecina cu
plasa Oraşul, judeţul Putna, plaiul Râmnic, plăşile Râmnicu de
Sus, Grădiştea şi Marginea de Jos. În cuprinsul plăşii erau
dealurile Turculeţ, Măgura Căpăţânii, Jinurul, Coţatcul,
Trăisteni, Peleticu, Costandoiu şi Măgura. Ca elemente de
hidrografie se remarcau balta Robeasca sau Voetin şi râurile
Râmna şi Slimnic. Râmna intra în cuprinsul plăşii prin comuna
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Lacul lui Baban, trecea prin comunele Bordeşti, Dragosloveni,
Plaineşti, Slobozia Ciorăşti, Gologanu, cu afluenţii Oreavul cu
Cârceiul şi Caliţa. Slimnicul trecea prin comunele Tîmboieşti,
Sihlea, Bogza, cu afluent pârâul Dulcea. Cuprindea comunele:
Lacul lui Baban, Urecheşti, Popeşti, Slobozia, Veotin, Bogza,
Gologanu, Slobozia Ciorăşti, Bordeşti, Dragosloveni, Plaineşti,
Tîmboieşti şi Sihle (Sihlea). Era acoperită cu păduri, vii, cât şi
terenuri arabile, locuitorii ocupându-se cu agriculturaviticultura-creşterea vitelor.
Plasa Marginea de Jos, situată în regiunea de câmpie,
în marginea de nord-est a judeţului şi avea reşedinţa la
Măicăneşti. Se învecina cu judeţele Putna, Tecuci şi Covurlui,
de care era despărţită prin râul Siret, la est cu judeţul Brăila (de
care o despărţea râul Buzău) cu plăşile Grădiştea şi Marginea
de Sus.
Râul Râmnic trecea prin comunele Ciorăşti, Slobozia
Mihălceni, Mărtineşti, Râmniceni şi Măicăneşti, în partea de
est, râul Siret trecea prin comunele Corbu şi Măxineni, fiind
udată şi de pârâul Buzoiel. Avea şi 3 lacuri: Leica, Puturosu şi
Măxineni. Cuprindea comunele Hânguleşti, Maluri, Mărtineşti,
Ciorăşti, Slobozia Mihălceni, Râmniceni, Gulianca, Corbu,
Măxineni şi Măicăneşti. Locuitorii se ocupau cu agriculturacreşterea vitelor.
Plasa Râmnicul de Sus, plasată într-o regiune de
dealuri, în bazinele Râmnicului şi Câlnăului, era udată la est de
râul Râmnic şi avea reşedinţa la Sgârciţi (Topliceni). Se
învecina cu plaiul Râmnic, judeţul Buzău, de care era despărţită
prin culmea Câmpulungeanca, plăşile Râmnicu de Jos,
Marginea de Sus şi Grădiştea. Zona deluroasă cuprindea
culmea Câmpulungeanca, cu vârfurile Licoi, Dimieni şi
Hârboca şi dealurile Câlnăul, Baba, Două Coae, Fântâna
Turcului şi Străjeşti. Râul Râmnicu Sărat, cu afluenţii Valea
Dediuleştilor, Mocana, Bădila, Căprăria, Izvorul Baba,
Grebănu, Oreavu şi Putreda, trecea pe lângă Dediuleşti,
Băbeni, Sgârciţi, Jideni.
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Câlnăul, cu pâraiele Cărpiniş, Hârboca, Pardoşi şi
Ermatica, trecea pe la Câmpulungeanca, Valea Raţei şi
Racoviţeni.
Cuprindea
comunele
Câmpulungeanca,
Mărgăriteşti, Valea Raţei, Racoviţeni, Pardoşi, Grebănu,
Putreda, Dediuleşti, Băbeni, Sgârciţi, Jideni, Bălţaţi şi Obidiţi.
Era acoperită cu păduri, vii şi terenuri arabile, locuitorii
practicând agricultura, viticultura, creşterea animalelor.
Plasa Râmnicul de Jos, cu reşedinţa la Bălăceanu, era
plasată în partea de sud-vest a judeţului, învecinându-se cu
plăşile Râmnicu de Sus, la est, Grădiştea, la sud, cu judeţul
Brăila, de care era despărţită prin râul Buzău şi judeţul Buzău,
la vest. Era zonă de câmpie, cu multe movile. Râul Buzău
trecea prin comunele Nisipuri şi Vişani, iar prin mijloc trecea
pârâul Valea Boului, pe lângă Costieni, Bălăceanu şi Galbenu.
Având în drumul său câteva heleşteie, se vărsa apoi în balta
Jirlău sau Văceni. Plasa cuprindea comunele Sălcioara, Ghergheasa, Costienii Mari, Costienii de Jos, Socariciu, Nisipuri,
Vişani, Drog (Drogu), Jirlău, Bălăceanu şi Galbenu. Locuitorii
se ocupau, în principal, cu agricultura şi creşterea vitelor.
Prin mijlocul judeţului curg râurile Râmnic şi Râmna, la
hotarul spre judeţul Buzău, râul Buzău, iar la cel cu judeţul
Putna, râurile Milcov, Putna şi Siretul. Principalul curs de apă
este Râmnicul, care traversează judeţul prin mijloc, de la nordvest la sud-est, intră în judeţul Putna (azi Vrancea) şi se varsă
în Siret, pe partea dreaptă, în dreptul comunei Fundeni
(Nămoloasa), din fostul judeţ Tecuci. Izvorăşte din muntele
Furul (1414 m), vârful Martin, din judeţul Buzău, prin 3
pârâiaşe care se unesc la poalele muntelui Curcubăta-Măluşel,
Martin şi Curcubăta. Traversează plaiul Râmnic prin comunele
Bisoca, Jitia, Chiojdeni, Buda şi Dănuleşti, partea de est a
plăşii Râmnicul de Sus, prin Băbeni, Dediuleşti Jideni, Sgârciţi,
Grebănu, Putreda, Bălţaţi şi Obidiţi, partea de nord a plăşii
Grădiştea, prin Ştiubeiu, Măcrina, Nicoleşti şi Pueşti şi apoi
prin plasa Marginea de Jos, comunele Ciorăşti, Slobozia
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Mihăilceni, Mărtineşti, Râmniceni şi Măicăneşti (Bolboaca).
Prima localitate din judeţ pe care o întâlneşte, este satul Între
Râmnice (Jitia), apoi satul Biceşti, Dediuleşti, oraşul Râmnicu
Sărat, Ciorăşti, Tătăranu, iar ultima, satul Bolboaca. Pe partea
dreaptă, are ca afluenţi Recea, Moldovanu, Sări, Schitul Cătăuţ,
Valea Rea Sărat cu Buda, Dediuleşti, Baba, Oreavu cu Grebănu
şi Putreda, iar pe partea stângă: Purcel, Cerbul, Corbul,
Turburea, Săritoarea, Motnău, Dumitreşti, Mocana, Bădila şi
Căprăria. Avea, ca deviaţie, cinci iazuri ale morilor (cu cca. 40
mori), la Jideni, Râmnicu Sărat, Bălţaţi, Obidiţi şi Ştiubeiu.
Când debitul Râmnicului creştea, alimenta bălţile Negru, din
comuna Obileşti şi Coada Gârlei, din comuna Râmniceni.
Buzăul izvorăşte la poalele muntelui Tezla, din
Transilvania, în judeţ intrând pe la Movila Episcopului, în
partea de miazăzi despărţind Râmnicul de judeţul Brăila, pe o
lungime de 80 km, trece pe lângă comunele Nisipuri, Vişani,
Câineni, Grădiştea de Sus şi de Jos, Racoviţeni şi Domniţa ce
sunt pe malul drept şi apoi se varsă în Siret, lângă satul
Sârbeşti, comuna Măxineni.
Câlnăul izvorăşte din dealul Fundul Cârnăului, plaiul
Râmnic, comuna Valea Salciei, trece pe lângă satele Modreni,
Costomiru, Murgeşti, Mocani, Sudiţi, Motohani, Nisipeni,
Racoviţeni, după care intră în judeţul Buzău. Afluentul său este
pârâul Hârboca, cu Cărpiniş, comuna Hârboca.
Milcovul izvorăşte din muntele Fundul Milcovului,
trece prin comuna Vârteşcoi, făcând graniţă între judeţele Putna
şi Râmnicu Sărat şi iese din judeţ pe teritoriul comunei Risipiţi.
Până în secolul al XVII-lea, a curs prin Focşani, care era
despărţit în Focşanii Moldoveni şi Focşanii Munteni, apoi şi-a
schimbat cursul spre nord. Traversa comunele Andreaşu,
Broşteni, Vârteşcoi, Câmpineanca, Goleşti, Mândreşti şi
Risipiţi.
Fiind judeţ de margine al Ţării Româneşti, de-a lungul
liniei de demarcaţie cu Moldova au existat pichete
grănicereşti, la sfârşitul secolului al XIX-lea, cele mai multe
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fiind identificate şi semnalate de Gr. Dănescu, ca locuinţe
izolate sau hanuri. În 1837–1838, Obişnuita Obştească Adunare
a Ţării Româneşti, a aprobat câte 180 lei pentru cancelariile
pichetelor de graniţă de la Focşani şi Vârteşcoiu. Într-o
hotărnicie din 1884 pentru moşia Vlăduleasa, vecină cu
Lacurile şi Gologanul, se preciza că acestea reprezentau vechea
linie de demarcaţie cu Moldova, înainte de secolul XVI, când
râul Putna avea alt curs, graniţele judeţului fiind formate de
Milcov, Râbna, Râbnic şi Buzău. De asemenea, şi localitatea
istorică Soci, locul bătăliei de la 7 martie 1471, dintre Ştefan
cel Mare şi Radu cel Frumos, este menţionată în harta rusă de
la 1835, ca sat la marginea judeţului Slam Râmnic. La
începutul secolului al XVII-lea, era în stăpânirea lui Donie,
mare căpitan de margine al Ţării Româneşti, căsătorit cu sora
cronicarului Neculce. Totodată, într-o statistică din 1835.
Pentru fixarea capitaţiei în satele judeţului, Soci apare cu 45
familii, menţionat între satele Gologanu şi Besligeni. Cu
timpul, deşi menţionată ca târg, aşezarea va decade şi apoi,
datorită aflării în aproprierea graniţei, va dispărea ca efect al
atacurilor şi distrugerilor. Alt catastif, cu satele din zona de
baltă, menţionează la graniţă şi satul Gârleşti (Gârleasca).
O dispoziţie din 1834, privind paza hotarului cu
Moldova, atenţiona că potecile din munţi şi alte puncturi,
trebuiau supravegheate de locuitori din satele cele mai
apropiate. Aveau şi obligaţia de a construi pichetele, de a le
aproviziona cu lemne, de a cumpăra şi întreţine caii folosiţi în
patrulare. Documente din 1833, se referă la situaţia potecilor de
trecere în Austria (Transilvania n.n.) şi în special spre
Moldova, numărul potecaşilor angajaţi pentru supravegherea
circulaţiei persoanelor, dar mai ales a mărfurilor, menţionânduse folosirea cantoanelor ca sediu al pichetelor: 3 posturi mari la
Focşani, Nămoloasa şi Vârteşcoiu şi 5 mici, la Slobozia,
Pânteceşti, Corbu, Racabetu, Jugueşti şi Măxineni. După
desfiinţarea vămilor dintre Moldova şi Muntenia, grănicerii
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aveau ca sarcină controlul mărfurilor prohibite şi verificarea
paşapoartelor. La 26 martie 1862, se hotărăşte desfiinţarea
graniţei, raportul ce stabilea această măsură fiind semnat de
domnitor abia la 24 mai 1862.
Analizând situaţia la zi, rezultă că în privinţa
numărului de locuitori, între comune, cele cu peste 4.000
locuitori deţin ponderea. În rândul acestora s-a situat
dintotdeauna şi comuna Tîmboieşti, situaţia actuală (când se
înregistrează doar circa 3.600 de locuitori) fiind una de dată
recentă, urmare a desprinderii în anul 2004 a unuia din satele
componente, Obrejiţa, sat numărând în jur de 2.000 de
locuitori, devenit comună.
Sub raportul distribuţiei pe teritoriu, din cele 331
localităţi vrâncene, 53% sunt situate în zona de câmpie, 45%
sunt în zona dealurilor şi depresiunilor şi numai 1,5% la munte.
Satele mai mari sunt situate în nord-vestul judeţului, în
vest, în câmpie şi în zona podgoriilor, iar satele mici sunt
răspândite în zonele depresionare, pe malurile Putnei,
Milcovului, Râmnei şi Râmnicului Sărat, urmare directă a
spaţiilor relativ limitate în care se pot construi locuinţe ferite de
pericolul inundaţiilor.
Din punct de vedere al structurii pe sate şi al fondului
construit, se constată că există 4 comune cu peste 10 sate
(Dumitreşti, Paltin, Gura Caliţei, Tănăsoaia), 9 comune cu câte
8-9 sate (Bogdăneşti, Chiojdeni, Corbiţa, Garoafa, Nistoreşti,
Poiana Cristei, Reghiu, Ţifeşti, Vidra) şi 11 comune cu câte 6-7
sate (Andreiaşu, Boloteşti, Ciorăşti, Măicăneşti, SloboziaCiorăşti, Tâmboieşti, Tulnici, Vintileasca, Vînatori,
Vîrteşcoiu, Vrâncioaia). Acest fapt se datoreşte cadrului natural
care a influenţat aşezarea satului şi specificul ocupaţiilor
tradiţionale ale populaţiei.
Forma vetrelor de sat este diferenţiată în raport cu
rezultanta tuturor factorilor care influenţează aşezările (relief,
confluenţa apelor, expunerea la soare). Astfel, se remarcă
următoarele grupări de aşezări (în judeţul Vrancea):
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• fără contur şi structură risipită sau răsfirată a
gospodăriilor în depresiunile Vrancea, Neculele, Dumitreşti,
Mera, exemple concludente găsindu-se printre cele mai vechi
sate vrîncene. Dintre acestea notăm pe cele de tip risipit:
Ploştina, Nereju Mic, Nereju Mare, Ţipău.
• de tip răsfirat:
- de terasă: Podul Nărujii, Podurile, Valea Sării,
Bîrseşti,Colacu, Tichiriş. Vidra;
- de coastă: simplu Spineşti, Hăulişca, Podul Stoichii,
Ghebari, Prahuda şi Spulber.
• de tip răsfirat înşirat:
- de coastă dublu (Păuleşti, Bodeşti) şi riveran
(Topeşti, Coza, Năruja, Ungureni, Româneşti,
Bîtcani) şi de terasă (Vrîncioaia).
Aşezările de tip tentacular şi structură răsfirată se află în
zona podgoriilor Vrancei, cele mai semnificative exemple în
acest caz fiind satele Jariştea, Vîrteşcoiu, Blidari, Coteşti,
Urecheşti, Tercheşti, Tîmboieşti, Sl. Bradului.
Satele cu dispunere areolară şi structuri rectangulare,
adunate sau compacte în zona de câmpie şi luncă, exemple
tipice fiind: Sihlea, Gugeşti, Slobozia – Ciorăşti, Gologanu etc.
Materialele din care au fost construite clădirile şi anexele sunt:
lemnul – în satele comunei Soveja, Cîmpuri, Răcoasa, Vizante,
Vrîncioaia, Nistoreşti, Paltin, Reghiu, Andreiaşu, Jitia,
Vintileasca, Tulnici, cărămida – casele comunelor: Broşteni,
Ciorăşti, Dumbrăveni, Poiana Cristei,Tîmboieşti, Vîrteşcoiu,
piatra – în celelalte sate ale judeţului.

2.2. Despre geografia comunei
Situată în partea de sud-vest a judeţului Vrancea,
comuna Tîmboieşti este în fapt prima podgorie însemnată la
intrarea în judeţul Vrancea dinspre Râmnicu Sărat, la nord de
D.N.2 (E85). Şoseaua principală este situată cu aproximaţie pe
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directia N-S, distanţa de la intrarea în comună până la primărie
fiind de circa 4 km, iar până la ieşirea spre Bordeşti circa 5 km.
Cu aproximaţie, aceeaşi distanţă este şi între
extremitatea vestică (fântâna de la Ionel Chiriac din Slimnic) şi
cea estică, reprezentată de crucea (troiţa) de la Mândroiu.
Relativ izolat de restul comunei este satul Trestieni, situat pe
dealurile subcarpatice ce domină de la înălţimea de peste 200
m restul comunei, oferind în zilele senine vizibilitate până spre
Gugeşti şi Focşani. Suprafaţa totală a comunei este de aproape
300 ha (287,86 ha), incluzând cele 4 sate:
- Tîmboieşti, cca. 140 ha;
- Slimnic, cca. 40 ha;
- Pădureni, cca. 90 ha;
- Trestieni, cca. 30 ha.
În comună există şi subunităţi administrative mai mici
(fostele cătunuri) care şi-au păstrat denumirile: Ruget,
Pietroasa, Valea Tîmboeştilor, Mărăcini ş.a.
Partea din comună dinspre „Şoseaua Mare”, în special
porţiunea până la Vasile Antonache („Balabaia”), respectiv
Dumitru Leica, este ocupată cu un număr redus de case, fapt
explicabil prin:
- existenţa loturilor individuale de vie şi arabil ale
locuitorilor comunei, dar în special a marilor proprietari (in
special proprietarul Robescu);
- politica partidului comunist de sistematizare a
localităţilor şi interdicţia construirii de case în această zonă;
- numărul relativ constant de locuitori până la 1940 şi
posibilităţile de construire a unei case în vatra satului.
Comuna este atestată documentar încă din secolul XVI,
iar existenţa locuitorilor a fost clar influenţată de relieful
diversificat, roditor, dar şi de situarea în apropierea unei căi de
comunicaţie care a funcţionat de secole şi a făcut legătura între
Ţara Românească şi Moldova.
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Comuna este una de tip radial, din şoseaua principală ce
pleacă de la Obrejiţa din D.N.2 (E.85) şi traversează comuna pe
direcţia nord-sud (până spre Bordeşti) desprinzându-se uliţe ce
străbat cele patru sate componente. Pe o fotografie făcută de
satelit, comuna pare o imensă frunză de tei, „codiţa” fiind
drumul ce pleacă de la Primărie spre Bordeşti, iar „nervurile”
sunt reprezentate de uliţele comunei. Desprins de restul
comunei este doar Trestieniul, la o distanţă mărişoară (2,5-3
km) de centrul comunei şi izolat în special în perioada de
toamnă-iarnă-primăvară datorită drumurilor proaste. Abia după
anul 2000 s-a reuşit realizarea unei şosele corespunzătoare ce
pleacă de la Şcoala Slimnic şi ajunge până în acest sat .
De la Obrejiţa, D.N.2 oferă legături rapide spre
Moldova (prin Focşani), spre Muntenia şi zona de sud-est a
României (prin Râmnicu Sărat şi Buzău respectiv Râmnicu
Sărat – Ianca). Prin Obrejiţa se ajunge repede la staţia de cale
ferată Sihlea, situată pe magistrala Buzău–Adjud.
Din centrul comunei, prin Bordeşti sau Cândeşti se
poate ajunge la Dumbrăveni şi Focşani sau la Râmnicu Sărat,
pe la Dumitreşti. La Dumitreşti (judeţul Buzău) se poate ajunge
relativ repede şi din Treisteni, folosind drumurile forestiere
existente în zonă.
Din Slimnic se poate ajunge în satele şi comunele
învecinate: Cornetu, Lieşti, Coroteni, Valea Beciului, Slobozia
Bradului. Prin Slobozia Bradului se poate ajunge din nou la
D.N.2, cu legătură spre Râmnicu Sărat respectiv Focşani.
Aminteam mai devreme că suprafaţa totală a comunei
este în prezent de aproape 300 de ha dar s-a micşorat după ce –
în linia generală post decembristă – Obrejiţa, sat aparţinător s-a
desprins şi a devenit comună.
Suprafaţa totală agricolă a celor aproape 4.000 de
tîmboieşteni (3.565 mai exact, la începutul anului 2009) este de
1.513 ha, defalcată astfel:
 arabil
426 ha;
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 păşune
312 ha (din care 264 ha. ale primăriei);
 vie
726 ha;
 fâneaţă
49 ha;
 pădure
607 ha (din care 30 ha ale primăriei).
După numărul de gospodării existente (1.378), rezultă
că situaţia este asemănătoare celei de la cooperativizare.
Pentru punerea în posesie s-au eliberat tîmboieştenilor
2.522 de titluri de proprietate. Suprafeţele deţinute nu sunt
spectaculoase, chiar media fiind modestă (0,4 ha/locuitor,
respectiv 1.513 ha la 3.565 locuitori). Cele mai mari suprafeţe
deţinute de o familie nu depăşesc 10 ha de vie şi teren arabil
(pădurea nu este un element edificator, exploatarea acesteia
făcându-se mai puţin de proprietari, iar tăierile fiind simbolice).
Sunt destule familii (ţiganii aproape toţi) care nu deţin deloc
pământ, astfel şi justificându-se acordarea de către Primărie de
ajutoare sociale la peste 350 de săteni din peste 125 de familii.
Situaţia socială proastă a unora din locuitori este
evidentă, dar nu ridică încă probleme întrucât forţa de muncă
este încă angrenată pe plan local la întreţinerea plantaţiilor de
viţă de vie, dar în perspectivă consecinţele nu pot fi anticipate.
Relieful este unul specific zonei, făcând trecerea de la
cel specific zonei de câmpie, în partea de sud şi sud-est (spre
D.N.2) la cel de deal, dealuri mai domoale spre est şi mai
abrupte şi mai înalte spre vest şi nord.
Reţeaua hidrografică este slab reprezentată în toată
zona, cele mai reprezentative cursuri de apă fiind Râmna, la
aproximativ 5 km. (la Dumbrăveni) şi Râmnicul, la 10 km. spre
sud-vest.
În Tîmboieşti, Slimnicul este singurul curs de apă,
izvorând de undeva din N-V Dealului Gurguiata.
Traversează comuna de la nord la sud, prin Pietroasa,
Valea Tîmboieştilor, Slimnic apoi intersectează D.N.2 şi-şi
urmează curgerea spre sud prin Obrejiţa. Debitul său este
nesemnificativ, albia fiind secată mai ales în cursul inferior în
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majoritatea anului. Doar în anii normali din punct de vedere
climatic şi pluviometric Slimnicul este suficient de alimentat şi
este vizibil.
Din Cornetu izvorăşte un firicel de apă – Dulcea – cu
un parcurs de circa 1 km, curgând prin spatele caselor
aparţinând lui Emil Cărjan, Ion Roşu şi Măndica Nistoroiu şi
vărsându-se în Slimnic.
În partea de răsărit a comunei a existat deasemeni un
pârăiaş ce izvora de undeva dinspre Cândeşti, traversa
Pădureniul şi locurile C.A.P.-ului şi ale I.A.S.-ului („Valea
Conii”), traversa D.N.2 şi-şi continua prin Obrejiţa curgerea
până la vărsarea în Slimnic.
Astfel, lipsa cursurilor de apă mari a făcut posibilă
construirea locuinţelor aproape de albia acestora, lipsind
pericolul inundaţiilor. Ultimele ieşiri din matcă şi stricăciuni
ale Slimnicului au fost între 1975 şi 1980.
Vegetaţia este una bogată şi diversificată dar a suportat
mutaţii profunde de-a lungul timpului.
Pădurea este reprezentată aproape în totalitate de
foioase. Întâlnim deci fagul, stejarul, plopul, salcâmul, teiul,
castanul, alunul, jugastrul, arinul, nucul, cireşul sălbatic şi pe
alocuri conifere (molidul, bradul, tuia). Există elemente
suficiente care explică modificările survenite în privinţa
vegetaţiei. Astfel, partea de sud-est a comunei, respectiv zona
adiacentă D.N.2 este cunoscută din vechime sub denumirea
“La Gârneţi”. Putem afirma fără a greşi că aici au existat în
vechime păduri de foioase (stejar=gârneaţă), dispărute în timp.
Unul din sate se numeşte Pădureni, întărind astfel afirmaţia
anterioară privind existenţa în vechime a unor păduri până spre
sud, spre comuna Sihlea („sihlă” însemnând în vorbirea veche
tot pădure deasă, codru neatins de om).
Despre cum era odinioră vegetaţia în zona comunei
Tîmboieşti ne amintesc alte două zone ale comunei, cunoscute
şi acum ca Mărăcini şi Ruget.
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Modificarea vegetaţiei a fost influenţată evident de
înfiinţarea culturilor agricole şi folosirea insecticidelor şi
pesticidelor. Astfel, vegetaţia spontană a rezistat mai mult de-a
lungul albiei Slimnicului şi în zonele neexploatate, unde
întâlnim măceşul, cătina, salcâmul, arinul, plopul, pipirigul,
lintiţa, lipanul, mătasea broaştei şi plante precum muşeţelul,
coada şoricelului, pătlagina, gălbenelele dar şi plante
dăunătoare (coada vacii, turiţa, volbura, ştirul, costreiul, pirul,
mohorul ş.a).
Fauna este foarte diversificată, date fiind posibilităţile
nelimitate de hrană şi existenţa unui ecosistem echilibrat.
Lumea păsărilor este reprezentată de vrabie, sticlete,
piţigoi, privighetoare, cinteză, cuc, ciocănitoare, mierlă, gaiţă,
graur, guguştiuc, cioară, corb, pupăză, codobatură, rândunică,
lăstun, prigorie, erete, uliu, prepeliţă, ş.a.
Dintre animalele sălbatice vom întâlni iepurele,
popândăul, şoarecele de câmp, dihorul, nevăstuica, ariciul,
şerpii, şopârlele, viperele, veveriţa, vulpea, căprioara, mistreţul,
lupul ş.a.
Existenţa unui microclimat benefic şi a numeroase surse
de hrană este ilustrată de existenţa unui număr mare de lilieci.
În ape trăiesc broaşte şi peşti comuni de dimensiuni
mici („fâţele”).
Clima este temperată, dar pe fondul multiplelor
modificări climatice temperatura medie anuală creşte, seceta
este o prezenţă constantă, precipitaţiile sunt puţine, atât ploile
cât mai ales zăpezile fiind de la an la an mai rare.

2.3. Despre administraţia locală şi slujbaşi
Primarii comunei au fost, cu trei excepţii, localnici. Voi
aminti excepţiile: Bîcîin Dumitru (1970-1973) şi Ardeleanu
Toader (1985-1989) înainte de Revoluţie, numiţi pe criterii de
partid şi actuala primăriţă - Mihalcea Daniela (vrânceancă), în
funcţie de la alegerile din 2008.
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Voi enumera doar acei primari despre care am putut
obţine informaţii de la bătrânii comunei, fără a putea preciza cu
exactitate succesiunea lor şi perioada de mandat, astfel:
- Mateescu Costică (1926);
- Costache Panţuru;
- Tudorică Ţigănuş;
- Dumitru Ciocoiaş;
- Georgică Neacşu (1968-1970);
- Ilie Predan (1973-1979);
- Bîrhală Iordanţa (1979-1985);
- Livică Ponea;
- Virgil Nistoroiu;
- Marcel Alexandrescu.
Din datele furnizate de autorităţile locale, în prezent
Primăria are o schemă de funcţiuni modică şi un număr de 21
de angajaţi salarizaţi, după cum urmează:
- 1 primar;
- 1 viceprimar;
- 1 secretar;
- 2 consilieri superiori;
- 1 inspector asistent;
- 2 contabili;
- 2 asistenţi sociali;
- 1 şef pază PSI;
- 2 referenţi;
- 1 bibliotecar;
- 1 director cămin;
- 1 guard;
- 2 paznici ai primăriei;
- 3 paznici comunali.
De la Primarie primesc unele drepturi specifice şi cei 13
consilieri locali, care la data realizării acestei lucrări
reprezentau următoarele partide politice:
- P.S.D. – 4 persoane;
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- P.C. – 2 persoane;
- P.D.L. – 5 persoane;
- P.N.L. – 2 membrii.
Vom aminti de doctorii, asistentele, felcerii şi moaşele
care au contribuit la menţinerea unei stări corespunzătoare de
sănătate a populaţiei, începând chiar cu moaşele multora dintre
noi.
Până spre 1965, au funcţionat două maternităţi, una pe
Valea Tîmboieştilor, iar cealaltă în centrul comunei, în
locuinţele deţinute de Tache Belea (Emil Ivănescu), respectiv
Săndel Răducanu. Dispensarul uman a funcţionat începând din
anul 1950 în casa naţionalizată a familiei Fendu, iar
maternităţile s-au desfiinţat, naşterile având loc la Dumbrăveni,
la Râmnicu Sărat, la Focşani sau la casa mămicii, în caz de
urgenţă.
Moaşa Irina, moaşa Veta, dar şi asistenta Valerica
Dobrinescu au moşit sute de copii născuţi într-un interval de
25-30 de ani.
Dintre medici se fac încă referiri elogioase la adresa
medicului pediatru Svetanov, care a lucrat până spre anii 1965,
alţi medici care şi-au desfăşurat activitatea în comună fiind
doctorii Dumitrescu, Gherghel, Farcaş, Albu ş.a.
Dintre asistente vom aminti activitatea deosebită
desfăşurată de doamnele Zena Tudor, Maria Chiriac şi altele.
Natalitatea a fost mai ridicată până spre anul l970, când
se înregistrau circa 50-60 de nou născuţi pe an, iar la cele 3
şcoli (Valea Tîmboieştilor, Slimnic şi Obrejiţa) se înfiinţa anual
câte o clasă de boboci. Ulterior numărul de nou născuţi s-a
micşorat de la an la an, în prezent înregistrându-se 25-30 de
naşteri pe an.
Este o mare nerealizare faptul că timp de 40-50 de ani
după terminarea războiului nu s-a reuşit să se construiască o
unitate medicală (dispensar) nouă cu dotarea corespunzătoare,
pentru o populaţie de câteva mii de persoane.
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În comună a existat dintotdeauna post de jandarmi,
devenit ulterior post de miliţie. În anii 1975-1980 s-a amenajat
un sediu nou pentru postul de miliţie şi locuinţă de serviciu
pentru lucrători, în centrul comunei. Până în anul 1989 la
postul de miliţie au fost încadraţi de regulă 2 miliţieni, cel mai
reprezentativ fiind cu siguranţă domnul Sasu, originar din
judeţul Ilfov. Alături de acesta şi-a desfăşurat activitatea ca
ajutor al şefului de post domnul Satnoianu, brăilean de origine.
Activitatea acestora a fost una sinuoasă, dar benefică în
general, pentru că în afara unor fapte antisociale mărunte
(furturi, bătăi, încăierări) au avut de rezolvat destule cazuri
grave de crimă, unde în majoritatea situaţiilor au fost implicaţi
ţigani. După 1989 miliţia s-a metamorfozat în poliţie, iar
lucrătorii s-au succedat aproape de la an la an, fie pentru
apropierea de familie, fie pentru neajunsuri în activitate, ca
măsură disciplinară. Nu este un secret pentru nimeni faptul că
perioada postdecembristă a însemnat o creştere exponenţială a
faptelor antisociale, în special a furturilor din avutul personal,
aceasta desigur şi pe fondul accentuării sărăciei şi a lipsei
locurilor de muncă. Se fură din locuinţe (în special de la
persoanele în vârstă), din vii sau din pădure şi aproape orice
(bani, bunuri, animale, struguri, porumb, material lemnos ş.a.),
majoritatea cazurilor fiind clasate ca A.N. (autor necunoscut).
Căminul cultural a avut un rol important în viaţa
comunităţii, activităţile desfăşurate fiind multiple. Până în anul
1989 la cămin se desfăşurau serbările şcolare de sfărşit de an,
diverse concursuri cultural-artistice tematice şi cu regularitate
difuzarea de filme româneşti sau străine. Până spre anul l980,
săptămânal se organizau baluri, cu un rol important în
socializarea tineretului şi în întemeierea viitoarelor căsnicii.
Muzica era asigurată de instrumentiştii din Cornetu,
predominând muzica populara românească, valsul, tangoul, dar
şi muzica uşoară. După anul 1980 balurile au dispărut cu
desăvârşire, locul acestora fiind luat de discoteci iar lăutarii
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fiind înlocuiţi cu magnetofoanele (casetofoanele) şi
amplificare (boxe, microfoane ş.a.).
La Căminul Cultural se organizau majoritatea nunţilor,
dat fiind spaţiul suficient şi adecvat pentru astfel de activităţi.
În Căminul Cultural funcţionează cu bune rezultate o
Bibliotecă Comunală, care asigură fondul de carte necesar în
special elevilor din comună, dar şi altor persoane cu aplecare
spre lectură.
În perioada de apogeu a epocii comuniste aici se
desfăşurau săptămânal întrunirile comisiei de împăciuire, un
surogat al epocii respective, în care erau discutate cazurile
minore conflictuale apărute între locuitori, în vederea împăcării
părţilor şi evitarea promovării dosarului la instanţa de judecată.

2.4. Despre locuitori
Personal am convingerea că întreaga zonă subcarpatică
a României, începând din judeţul Vâlcea şi până la Târgu
Neamţ - Fălticeni au fost şi au rămas zone cu potenţial şi
dezvoltare economico-socială peste medie, datorită bogăţiei
solului şi subsolului, dar şi a calităţii factorului uman.
În privinţa locuitorilor comunei Tîmboieşti, în urma
documentării pentru editarea acestei lucrări, am constatat
lucruri interesante, multe dintre ele fiind probabil noutăţi şi
pentru cei ce vor citi cartea.
Un prim aspect îl constituie vechimea, puritatea şi
continuitatea locuitorilor comunei. Făcând un inventar al
familiilor, am constatat că toate numele de familie sunt neaoş
româneşti, fără nici un fel de influenţă, nefiind alterate deloc în
timp. La data realizării cărţii ar comporta discuţii doar câteva
nume de familie „atipice”, Mirghiş şi Sdrobici, persoanele şi
numele de familie respective apărând în comună în urma
căsătoriei .
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În privinţa prenumelor, constatările privesc în special
perioada până la colectivizare. Astfel, atât la bărbaţi cât şi la
femei erau predominante prenumele de sfinţi respectiv
diminutive ale acestora: Ion (Ionel, Ionică, Jan), Constantin
(Costică, Costantin, Costache), Nicolae (Neculai, Culiţă),
Gheorghe (Gică, Gigel), Mihai, Dumitru (Mitică, Titel),
Vasile, respectiv Ioana, Maria, Constantina (Costandina),
Vasilica, Dumitra, Georgica, dar şi Smaranda, Niculina,
Safta, Ileana, Uţa, Anica, Iordana, Mariţa, Zamfira, Săndica,
Marghioala, Despina, Măndica (Manda, Măndiţa), Tudoriţa,
Nedelea.
Este foarte adevărat că, aproape fără excepţie, copilul
primea prenumele naşului sau al naşei de botez, astfel
explicându-se prenumele feminine puţin forţate (Dumitra,
Vasilica, Georgica, Constantina, ş.a.).
Prenumele rar utilizate sunt deci puţine: Anghel, Călin,
Dobre, Gavrilă, Pantazi, Radu, Stanciu, Stroe, Şerban, Tănase,
Tudor, Zaharia, Vasilache pentru bărbaţi, respectiv Galifiţa,
Niţa, Rădiţa, Sultănica pentru femei, dar la fel de vechi ca şi
cele amintite anterior.
Am întâlnit forme unice ale prenumelor bărbăteşti, cu
acelaşi iz arhaic: Anghelică, Bădica, Bălan, Grama, Guniţă,
Lăzărică, Marcu, Nedelcu, Neculică, Panait, Petrea, Răduţă,
Titus, ş.a.
Asfel, până spre anul 1965, nu vom întâlni prenume
„orăşenizate” sau preluate „din filme” precum: Sorin, Cozmin,
Eduard, Claudiu, Alin, Cătălin, Robert, Pompiliu, Mădălin
respectiv Mihaela, Angela, Luminiţa, Carmen, Diana, Delia,
Bianca, Luiza, Mimi, Manuela ş.a.
„Gura satului” a creat în timp o multitudine de porecle,
unii locuitori fiind chiar mai uşor de identificat după acestea.
Poreclele au fost generate fie de un defect fizic, fie de un viciu
sau chiar de localitatea de origini. Într-o ordine alfabetică
aproximativă, spre aducere aminte şi pentru descreţirea
frunţilor cititorilor, amintim aici despre:
92

-

Amărâtu (Ghe. Antonache)
Bulei (fam. Mihalcea)
Bufetaru (Ionel Niculescu)
Burel (fam. Popescu)
Beşleagă (Ion Olteanu)
Breazu (fam. Bucurescu)
Băţău (fam. Temelie)
Bogzaru (fam. Popescu)
Balabaia (Vasile Antonache)
Boroiu (fam. Mihălceanu)
Bocioacă (fam. Paraschiv)
Babarez (fam. Zaharia)
Ciulu (Ion Mihălceanu)
Camion (Gheorghiţă Ion)
Ciolan (Ion Hozoc)
Corotineanu (Ion Tănase)
Dărlău (fam. Paraschiv)
Flici (Costică Andrei)
Gemaru (Neculai Dinică)
Ghiliftoiu (Gigel Vlad)
Iepure (Postelnicu)
Mărgărit (fam. Ioniţă)
Nănău (Albei)
Obrejanu (Vasile Munteanu)
Opriş (fam. Guţu)
Peştaru (fam. Panţuru)
Potcovaru (Dinu Gheorghe)
Potroacă (Ion Fodoroiu)
Păduchele (Lemnaru)
Răpăţescu (Victor Stamate)
Şoarece (Sandu Fănică)
Ţapu (Zaharia Merişor)
Talpac (Costică Vlad)
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Familiile străine de comună, dar legate temporar de
aceasta prin căsătorie au dispărut. Enumerăm aici familiile
Bucurescu („Breazu”), Olteanu („Beşleagă”), Asănăchescu,
Pârvulescu („Marghidan”), Covăcescu („Loe”), Bălănică,
Belea, Albei, Son, Swarz, Svetanov, Dragoncea, ş.a.
Am întocmit un inventar al familiilor din Tîmboeşti
actualizat, acesta oglindind în mare măsură cele afirmate
anterior în privinţa păstrării numelor de familie din generaţie
în generaţie.
FAMILII
A:
B:
C:
D:
F:
G:
H:
I:
L:
M:
N:
O:
P:
R:
S:
T:
U:
V:

Andrei,
Antonache,
Alexandru,
Alexandrescu,
Asănache
Barbu, Bălan, Botezatu, Birhala, Botea
Capmare, Cîrjan, Cărădan, Cernat, Catargiu, Ciocoiaş,
Chiriac, Coman, Costache, Chirtoc
Dinică, Dobrin, Dobrinescu, Drăguş, Dinică
Fănică, Filimon, Florescu, Fodoroiu, Fulga, Fendu
Gavrilescu, Guţu, Geală, Grebănaş, Gheorghiţă
Hozoc, Hotar
Ionescu, Irimia, Iordachescu
Lăzărică , Lovin, Lazăr, Leica, Lâlă
Manea, Mănăilă, Mihalcea, Mihălceanu, Merişor,
Munteanu, Mincu, Moldoveanu
Neagu, Neacşu, Nedelcu, Nistoroiu, Nicoară
Olăreanu
Panait, Păduraru, Paraschiv, Pleşea, Pandăruş, Popovici,
Ponea, Porumboiu, Postelnicu, Puiu, Popescu, Puiescu
Ralea, Rădulescu, Roman, Rotaru, Răducanu
Stamate, Stoinoiu, Stăvărache
Tacu, Tachici, Tănase, Temelie, Tocmelea, Tudor,
Tusluc
Ungureanu
Vărzaru, Vlad, Vlase
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Am reuşit să reconstitui situaţia proprietăţilor şi a
locuitorilor comunei Tîmboieşti undeva la nivelul anului 1940,
înainte de începerea războiului. Am găsit toate datele pentru
porţiunea cuprinsă între Şoseaua Naţională şi sediul Primăriei
(şoseaua principală a comunei) şi pentru Uliţa Fodoroilor, până
la crucea de la Mândroiu.
Aşadar, de la Obrejiţa spre moara lui Loe, terenul era
ocupat în cea mai mare parte de vii, doar de la Vasile Balabaia
şi Dumitru Leica începând casele grupate compact. Imediat
lângă Şoseaua Naţională erau pământurile aparţinând
locuitorilor din Obrejiţa, după care începeau pământurile
tîmboieştenilor. Pe partea dreaptă deţineau pământ Neculai
Bîrhală, Neculai Hotar şi Gheorghe Andrei.
Pe partea stângă existau proprietăţile aparţinând lui
Anghelică Pleşea, Ionel Geală, Culiţă Geală, Anton Dragoncea,
Emil Ivănescu, Vasilache Vlad, Vasile Iedu, Tache Belea,
Costică Ioniţă şi Costică Negru iar spre gârlă pământurile
proprietarului Robescu.
Din centrul comunei, de la Primărie în jos, proprietarii
erau următorii:
Primăria: - Pantazi Predan
- Mitică Lâlă
- Alecu Pardos
- Iancu Ionescu
- Nae Fulga
- Constantin Turcu
- Neculai Poenaru
- Gheorghe Militaru
- Fane Dumitrescu
- Ion Mărculescu
- Ion Mărculescu
Uliţa:
- Gică Grebănaş
- George Priftis

95

Uliţa Fodoroilor: - Gheorghe Lazăr
- Costică Postelnicu
- Dumitru Postelnicu
- Gheorghe Dedulescu
- Alexandru Botezatu
- Gheorghe Mihalcea
- Ghiţă Mihalcea
- Pantazi Guţu
- Radu Bogzaru
- Ion Dinică
- Lică Ivănescu
- George Olăreanu
- Dumitru Olăreanu
- Vasile Florescu
- Anton Dragoncea (propr.)
Uliţa: - Neculai Pătraşcu
- Constantin Pătraşcu
- Paraschiv Vlad
- Neculai Pîrlivie
- Neculică Fodoroiu
- Zaharia Merişor
- Alexandru Paraschiv
- Costache Ciocoiaş
- Dumitru Leica
- Tudor Bratu
- Constantin Zaharia (propr.)
- Titu Zaharia (propr.)
Drum: - Constantin Antonache
Tot de la Primărie înspre Obrejiţa, pe partea dreaptă,
situaţia proprietarilor era următoarea:
- Cîmpeanu
- Tudorică Ciribaşa
- Ion Ciribaşa
- Constantin Ciribaşa
- Neculai Lâlă
- Mitică Lâlă
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- Alexandru Olăreanu
- Dumitru Ciribaşa
- Andrei Alexandru
- Ion Alexandru
- Stanciu Hozoc
- Radu Tacu
- Vasile Hozoc
- Stan Ciocea
- Dumitru Hozoc
- Mihai Toma
- Leonida Lazăr
- Lazăr Rotaru (propr.)
- Alexandru Drăguş (propr.)
- Lică Ivănescu
Uliţă: - Anton Dragoncea
- Ion Bratu
- Tudose Dobrinescu
- Iorgu Coman
- Dumitru Mihalcea
- Alexandru Munteanu
Uliţă (Slimic): - Şcoala Slimic
- Ion Paraschiv (propr.)
- Vasile Leica
- Dumitru Filimon
- Petrea Vlad
- Gheorghe Vlad
- Grigore Guţu
- Anghele Merişor
- Ion Tocmelea
- Costică Muşat
- Dumitru Mihalcea
- Ion Bucurescu (Breazu)
- Dârlău (propr.)
- Nicolae Covăcescu (propr.)
- Lazăr Rotaru (propr.)
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Uliţă (Cornetu): - Moară
- Nicolae Covăcescu
- Mihai Antonescu
- Vasile Antonache
- Simion Ion
Drum: - Costică Negru
- Costică Ioniţă
- Tache Belea
- Vasile Iedu
- Vasilache Vlad (propr.)
În cei 70 de ani scurşi constatăm că absolut toţi cei
enumeraţi sunt decedaţi, unele familii dispărând complet.
Au apărut în schimb multe case noi, în special între
moara de la Slimic şi Obrejiţa, iar case bătrâneşti au mai rămas
doar accidental.
Pe actuala „uliţă a Fodoroilor” existau în perioada la care
ne referim 6-7 familii din neamul Fodoroiu, fapt ce
îndreptăţeşte denumirea dată acestei uliţe.
De la prăvălia lui Gheorghe Lazăr, pe partea dreaptă erau
10–12 case, proprietarii acestora fiind:
- Gheorghe Lazăr
- Dumitru Roman
- Constantin Ungureanu
- Ion Fodoroiu
- Gheorghe Fodoroiu
- Tănase Fodoroiu
- Matei Paraschiv
- Ştefan Ponea
- Aurică Temelie
- Ion Fodoroiu
- Petrea Fodoroiu
şi Lazăr Rotaru, după şanţ.
Pe partea stângă erau un număr dublu de case şi
proprietari, aceştia fiind:
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- Priftis
- Gheorghe Roman
- Gheorghe Fodoroiu
- Pantazi Roman
- Anghele Olăreanu
- Temelie Olăreanu
- Călin Olăreanu
- Ion Olăreanu
- Vasile Burduşel
- Lazăr Guţu
- Preotul Ion Popovici
- Vlase Malacu
- Ion Fendu
- Vasile Guţu
- Grebănaş
şi după şanţ:
- Ion Fendu
- Petruş Antonache
- Dumitrache Antonache.
Trecerea timpului a însemnat dispariţia de pe această
uliţă a familiilor Priftis, Popovici şi Burduşel.
Undeva în cuprinsul cărţii afirmam că munca la colectiv
a fost una abrutizantă şi a dus la dispariţia majorităţii
locuitorilor şi la îmbătrânirea populaţiei. Ca un argument
suplimentar am intocmit o listă a celor mai vârstnici consăteni,
concluzia fiind că la o populaţie de aproape 4.000 de locuitori,
doar ceva mai mult de 1% sunt persoane care au depăşit vârsta
de 80 de ani.
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BĂTRÂNII COMUNEI
la începutul anului 2009
BĂRBAŢI
1. Andrei Mihălceanu
2. Mitică Botezatu
3. Sandu Fănică
4. Vasile Panţuru
5. Ion Lovin
6. Ungureanu Mihai Costică
7. Cornel Gavrilescu
8. Bârhală Pavel (Filică)
9. Nicu Antohe
10. Alexandru Paraschiv
11. Vasile Rădulescu
12. Rotaru Vasile (Gigel)

15.07.1920
11.11.1921
11.11.1921
10.12.1921
26.11.1922
27.04.1923
28.04.1923
02.09.1924
24.02.1925
02.11.1925
22.03.1926
10.05.1927

FEMEI
1. Cârjan Galifiţa
2. Nistoroiu Măndica
3. Popovici Niculina
4. Alexandru Alexandrina
5. Postelnicu Vasilica
6. Guţu Niculina
7. Geanete Georgica
8. Costache Anica
9. Pleşea Ioana
10. Fodoroiu Tanţa
11. Antonache Aurica
12. Tudor Zena

08.09.1910
21.04.1914
29.08.1919
11.09.1920
22.09.1921
18.10.1921
24.02.1922
26.04.1923
13.08.1923
12.09.1924
18 .10.1927
21.07.1928

O explicaţie a remanenţei, respectiv constanţei numelor
de familie, ar fi căsătoriile, care cel puţin până spre anii 19651970 s-au făcut între persoane din comună şi din comunele
limitrofe, fiind foarte rare excepţiile (amintind aici căsătoriile
celor plecaţi cu şcoala şi serviciul în alte localităţi sau a
cadrelor didactice, inginerilor, medicilor repartizaţi în comuna
noastră).
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Deşi prezenţa elementului evreiesc a fost o constantă a
perioadei ante şi interbelice în România, aceştia au lipsit cu
desăvârşire din viaţa comunei, făcându-se în schimb simţită
masiv prezenţa acestora la Focşani (în 1940 existau aici 6
sinagogi, inclusiv un Mare Templu Coral) şi la Râmnicu Sărat
(unde în 1937 existau 3 sinagogi).
Legăturile cu mediul urban nu au fost spectaculoase, în
ciuda situării comunei în imediata apropiere a târgului
(oraşului) Râmnicu Sărat (cca. 10 km distanţă). Viaţa comunei
a fost legată totuşi de acest orăşel prin existenţa celor 3 licee
(„Alexandru Vlahuţă”, „Ştefan cel Mare” şi Liceul Agricol),
dar şi a unei judecătorii, a unor unităţi de producţie industrială
şi astfel au captat atât absolvenţii şcolilor generale cât şi o parte
din forţa de muncă calificată. În perioada 1970-1980 existau 67 autobuze dus-întors spre Râmnicu Sărat, cea mai aglomerată
fiind cursa de dimineaţă, când plecau elevii şi muncitorii. Cu
toate acestea, căsătoriile cu orăşeni au fost foarte rare.
Legăturile cu Focşaniul au fost mult mai reduse, în
primul rând datorită distanţei mai mari (cca. 25 de km) la care
este situat, dar şi a mijloacelor de transport (mai puţine) şi chiar
a obişnuinţei (uşurinţei), în condiţiile în care se putea ajunge
mult mai repede la Râmnicu Sărat. Trecerea comunei la judeţul
Vrancea în anul 1968 a fost cu siguranţă artificială, întrucât
niciodată locuitorii comunei nu au avut legături de natură
economică ori socială şi nici sentimentul apartenenţei la
Moldova. Voi arăta în cuprinsul lucrării că nimic din obiceiuri,
vorbă, port nu i-a legat şi nici nu-i leagă pe tîmboieşteni de
Moldova, în pofida frumuseţilor naturii şi caracterului deschis
al moldovenilor. Astfel, şi căsătoriile cu moldoveni sunt foarte
rar întâlnite.
În lucrare a fost însă necesar să fac referire şi la judeţul
Vrancea, ţinând cont că Tîmboieştiul a fost înglobat împreună
cu alte comune în judeţul Vrancea, la înfiinţarea acestuia, în
anul 1968 şi aşa a rămas.
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Încercările de reînfiinţare a fostelor judeţe, inclusiv a
judeţului Râmnicu Sărat, nu au avut succes, invocându-se
cheltuielile foarte mari necesare pentru organizarea şi
funcţionarea administraţiei.
Aşa cum aminteam ceva mai înainte, factorul
determinant pentru stabilitatea populaţiei a fost bogăţia zonei şi
posibilitatea de a-şi lucra pământurile, roadele obţinute fiind de
regulă îndestulătoare pentru a asigura traiul familiei.
În egală măsură apreciez că bunătatea şi omenia
locuitorilor au condus la o stabilitate a populaţiei, eu personal
necunoscând vreun caz de familie care să plece din comună ca
urmare a vreunui conflict.

102

Capitolul III

Satul românesc – vatra existenţei
românismului
3.1. Despre lumea satului de altădată
În catagrafia din 1831 cu plăşile, satele, moşiile,
proprietarii de moşii şi numărul familiilor din fiecare sat,
Tîmboieştiul se regăseşte la Plasa Râmna cu următoarele date
statistice:
- Linţii, moşia Tâmboiasca, postelnicul Costache Plaino
- 29 de familii;
- Obrejiţa, moşia Obrejiţa, beizadea Dumitrache Moruzi
- 40 de familii;
- Bordeşti, moşiile Bordeasca, Măxineanca şi
Tîmboiasca, schitul Bordeşti, mănăstirea Măxineni şi moşneni
şi postelnicul Costache Plaino - 141 de familii;
- Tîmboeşti, moşia Tîmboeşti, postelnicul Costache
Plaino, Avram Filimon, Asanache, fiul popei Mihu şi moşneni
- 191 de familii;
- Slobozia Tîmboeşti, moşia Tîmboeşti, Asanache, fiul
popei Mihu şi moşneni - 4 familii;
- Slimnicu, moşiile Obrejiţa şi Gârbovii de Munte,
Dumitrache Moruzi, moşnenii Chiriţoi şi Liicoi şi alţii - 62 de
familii.
În tabelul cu satele judeţului Slam Râmnic, din iulie
1831, la Plasa Râmnicu de Sus găsim următoarele date:
• Tîmboeşti, 147 de familii;
• Slimnic, 54 de familii;
• Slobozia Tîmboeşti, 8 familii;
• Obrejiţa, 38 de familii.
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Nu am reuşit să clarific ce este cu această slobozie
cuprinzând 8 familii, dar înclin să cred că este vorba de nucleul
satului Trestieni, probabil fostă slobozie mănăstirească sau
boierească, ambele variante fiind plauzibile.
Tîmboeştiul era comuna cu cel mai mare număr de
familii din plasă, următoarele comune fiind Cândeşti (Târgul
Cândeşti) cu 133 de familii, Bordeşti, cu 109 familii şi
Grebănu, cu 102 familii. În timp, după aproape două secole, la
data când scriu cartea, Tîmboieştiul are 1.378 de gospodării,
adică de zece ori mai multe decât în urmă cu 180 de ani.
M-am referit la o parte din instrumentarul agricol
folosit în podgoriile vrâncene până spre anul 1965.
Detaliind, vom face o prezentare a întregului instrumentar agricol, a ocupaţiilor locuitorilor şi a obiceiurilor acestora.
La începutul secolului XX, mijloacele tehnice lipseau
aproape cu desăvârşire. Într-un inventar întocmit în anul 1927
(la 1 iulie 1927 a decedat Regele Ferdinand I) existau în Plasa
Plăineşti doar 21 de mijloace din zona „micii industrii”,
respectiv brutării, fierăstraie (motoare) şi mori cu benzină.
În Tîmboieşti (satul Slimnic) deţinea o moară cu
benzină de 18 cai putere Neculai Covaci (Loe), iar Zaharia
Nicolescu avea o brutărie la care producea 300 de pâini pe zi.
Moara, modificată, există şi astăzi, nu şi proprietarul, familia
Covaci fiind una din multele dispărute.
Să amintim că, în perioada respectivă, primar la
Tîmboieşti era Costică Mateescu.
În afara viticulturii, se cultivau pomi fructiferi, iar gama
ocupaţiilor strict agricole era completată de cultivarea grâului,
porumbului, orzului, ovăzului, lucernei, parângului, inului,
cânepii, tutunului, fasolei, borceagului, mazării, cartofilor ş.a.,
pământul fiind foarte roditor. Pământurile tîmboieştenilor se
întindeau până la Sihlea (spre sud), unde deţineau, în principal,
terenul arabil, spre Slobozia Bradului („La Pietriş”) spre sudvest şi până spre Cândeşti („Plainos”, „La Cândeşteni”, „La
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Gârneţi”) spre sud-est şi est, unde deţineau plantaţiile de viţă de
vie.
Pământul se muncea cu caii sau cu boii. În fiecare
gospodărie exista deci căruţă (pentru cai) sau car (pentru boi),
sanie şi celelalte unelte obligatorii (plug, prăşitoare,
semănătoare pentru 2 cai, grapă, rariţă, respectiv furcă, coasă,
seceră, topor, cosor, secure, briceag, cazma, sapă, greblă simplă
şi greblă de strâns fânul, foarfece pentru tăiat via ş.a).
Producţia agricolă era depozitată în amenajări separate
(„leasă”), în pod, în cămară sau în beci.
Luând drept criteriu numărul de încăperi şi planul de
dispunere al acestora, în satele din zona Râmnicului se
întâlneau mai multe tipuri de case:
a) case cu o singură încăpere, foarte rar întâlnite, la
sătenii cei mai săraci, care era de fapt ceva mai mult
decât un bordei;
b) case cu o încăpere şi tindă, care se întâlnea
deasemeni mai rar, pentru că în cele mai multe
cazuri gospodarii au intervenit şi au adăugat una sau
două încăperi;
c) casa cu două încăperi şi tindă, care reprezintă tipul
cel mai frecvent în mediul rural antebelic românesc.
Una din încăperi este folosită pentru locuit, iar
cealaltă încăpere „casa de dincolo” sau „casa mare”
îndeplineşte funcţia de cameră curată, de oaspeţi;
d) case noi cu numeroase încăperi, cu o dispoziţie
variată şi cu funcţii bine stabilite.
La multe case întâlnim „chilerul” sau „polata”,
încăpere îngustă, care nu se află sub acoperişul casei, ci sub
prelungirea acestuia şi în care gospodarul îşi improviza fie o
bucătărie de vară, fie o cămară (magazie) pentru alimente sau
pentru a depozita diverse unelte agricole.
Interiorul locuinţei ţărăneşti din zona Râmnicului se
încadrează armonios în marea unitate a interioarelor locuinţei
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ţărăneşti de pe tot cuprinsul ţării. Este un interior simplu, dar
deosebit de frumos, a cărei structură de organizare se bazează
pe schema tradiţională, dar în acelaşi timp prezintă unele
trăsături specifice.
Spaţiul fiecărei încăperi este bine împărţit. Mobilierul,
ţesăturile, obiectele gospodăreşti sunt grupate după funcţia pe
care o au, utilitară, sau decorativă, astfel că în încăpere se
formează „colţuri” („colţul patului”, „colţul vetrei”), fiecare cu
piese şi funcţii bine stabilite.
Casa cu planul format din două încăperi („casa mare” şi
„odaia de locuit”) şi tinda reprezentau tipul de casă cel mai
răspândit în judeţele Buzău si Vrancea.
Tinda este o încăpere dreptunghiulară, de dimensiuni
mai mici, care serveşte drept cameră de trecere şi în care sunt
ţinute diferite obiecte de gospodărie. În unele cazuri, în tindă se
afla o vatră de foc cu horn, ce dă în „casa mare” unde se află
prelungirea sobei din cealaltă încăpere, numită şi ”sobă oarbă”.
La sărbători gospodina punea în tindă unul sau două ştergare
frumoase. „Odaia de locuit” sau „casa mare” avea în colţul
format de peretele median şi cel longitudinal din spatele casei o
sobă de cărămidă cu plită, iar lângă aceasta o poliţă din lemn
pentru vase. Pe peretele opus intrării este aşezat patul, de obicei
fixat pe ţăruşi, iar la fereastră lipită de perete masa, tip dulap,
cu două uşi. În casele bătrâneşti se mai foloseşte, încă masa
rotundă, joasă, cu scăunele.
În odaia de locuit se punea războiul de ţesut.
Ţesăturile, în număr mic, au funcţii predominant
utilitare. Pe peretele de deasupra patului se pune un păretar cu
decor linear şi alesături. Peste salteaua din paie era aşternut un
cearşaf din cânepă, un ţol sau un strai, folosit în timpul nopţii la
învelit. Pe pat erau aşezate două sau trei perne din pânză de
casă învărgată. Perdeaua este făcută într-o singură fâşie, lungă
cât fereastra, iar faţa de masă este scurtă. Ştergarele numite
„merindee”, erau făcute din pânză de casă învărgată din cânepă
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sau bumbac mai gros. Gospodinele ţeseau de obicei trâmbe
întregi de astfel de pânză, din care faceau apoi ştergare, faţe de
masă, cearşafuri, feţe de pernă, perdele. Numai la icoană este
pus un ştergar frumos decorat. Pe jos erau puse preşuri, făcute
la război din „coade”, resturi din imbrăcamintea membrilor
familiei, tăiate în fîşii subţiri şi cusute între ele.
„Casa mare” constituie încăperea în care erau primiţi
oaspeţii gospodarului sau ai fetei de măritat, de aceea
gospodina îi acordă o mare atenţie. În această încăpere se
găsesc piesele cele mai frumoase de mobilier şi ţesături şi se
păstra zestrea fetei de măritat, aşezată în teanc pe pat.
Încăperea reprezintă o oglindă a hărniciei şi a gustului pentru
frumos al femeii.
Camera este de dimensiuni mai mari, cu ferestre în
două caturi, cu intrare direct din tindă. Soba cu coloane este
făcută din cărămidă în unghiul format de peretele median şi cel
longitudinal din spatele casei. De-a lungul peretelui este
amplasat patul cu ramă, fără tăblii. În unele familii, mai
înstărite, se găseau şi paturi mari, late, ele constituind piesele
cele mai voluminoase din încăpere.
„Colţul patului” este colţul cu cea mai mare greutate în
ansamblul decorativ al încăperii. Desupra patului este pusă o
scoarţă cu o compoziţie ornamenală şi cromatică de un mare
rafinament, scoarţa constituind piesa cu rolul cel mai important
în realizarea ansamblului decorativ.
Peste salteaua din paie şi foiţa din zdrenţe este aşternut
un cearşaf şi un ţol cu frumoase alesături. Ţolul este pus în aşa
fel încât registrul de ornamentaţie al cearşafului să se vadă.
Rezemate de perete sunt aşezate pernele „de colţ” sau
de „perete”, unele de formă pătrată din pânză de casă albă
frumos decorată cu diverse motive lucrate cu arnici, altele de
formă dreptunghiulară din ţesătură de lână cu alesături.
La capetele patului este pusă lada de zestre cu capacul
drept şi decorată cu motive geometrice crestate. În majoritatea
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caselor se întâlneau şi lăzi de zestre pictate cu motive florale,
de proveninţă transilvăneană.
Teancul de ţesături de pe pat este format din scoarţe,
straie, ţoluri şi perne de teanc. Înălţimea lui este legată direct de
puterea economică a gospodarilor. Ţesăturile sunt puse într-o
anumită ordine, cele grele, straiele şi scoarţele, sunt puse la
baza teancului.
În ansamblul decorativ al teancului pernele ocupă un
loc de prim ordin, datorită frumoaselor registre cu motive
geometrice şi florale, lucrate cu arnici şi mărgele colorate sau
cu dantelă şi dispuse la capete şi pe una din lungimi. Piesele de
teanc fac parte din zestrea fetelor.
Ştergarele ocupă un loc important în cadrul interiorului.
Sunt puse sub formă „de fluture” cu capetele întinse sau uşor
lăsate în jos, încreţite la mijloc, pe scoarţa de deasupra uşii şi a
dulapului, sau asociate cu icoane, fotografii, oglindă, busuioc.
În zilele de sărbătoare numărul ştergarelor creşte.
În unele gospodării se confecţionau şi se foloseau iţe
pentru împodobitul pereţilor şi ştergare de dimensiuni mai
mici, numite ştergărele; acestea erau puse pe perete acolo unde
spaţiul liber era mai mic sau pe scoarţă, ca nişte „roiuri de
fluturi”. Locul ştergarelor erau luat de multe ori de batiste,
încreţite la mijloc.
La fereastră, lipită de perete, este aşezată masa, înaltă,
cu picioare drepte şi scaune cu spătarul drept. Faţa de masă,
lungă până la jumatatea înălţimii mesei, era împodobită cu
motive brodate cu arnici sub formă de registre dispuse pe
margini.
În unele case exista obiceiul ca în zilele de sărbătoare
peste faţa de masă învărgată să se pună una mai scurtă cu o
ornamentaţie bogată.
Perdelele cu rol decorativ apar în componenţa
interiorului mai târziu. În vechile interioare cu ferestre mici şi
înguste se foloseau simple ţesături albe. Odată cu evoluţia
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interiorului când una din încăperi a devenit camera curată, de
oaspeţi, perdelelor li se acordă o atenţie sporită; sunt făcute din
pânză albă din bumbac subţire, brodată cu motive
asemănătoare cu cele de pe ştergare. Perdelele sunt formate din
două fâşii verticale şi una orizontală, mai îngustă, pusă sub cele
două verticale, numită de localnici „funduleţ”.
Sub ferestre era fixat un păretar cu un decor obţinut prin
învărgare şi ales.
În colţul opus sobei se găsea un dulap triunghiular,
numit „colţar”. După primul război mondial locul lui a fost luat
treptat de un dulap înalt, care în partea de sus avea geamuri. Pe
podeaua din scânduri se puneau preşuri învărgate, lucrate din
zdrenţe sau lână.
În casele bătrâneşti, în „casa mare” găsim fixată
deasupra patului „culmea”, pe care gospodarii îşi ţineau hainele
de sărbătoare.
Un alt element de construcţie pe care îl găsim în casele
bătrâneşti este „coarda”, grinda de susţinere fixată mai jos de
tavan şi care dă posibilitatea ca pe ea să fie păstrate în siguranţă
mici obiecte: acte, bani, etc.
Vasele din ceramică (străchini, căni, ulcioare) nu sunt
folosite ca piese cu caracter decorativ.
Interiorul ţărănesc tradiţional din zona Râmnicului se
caracterizează prin simplitate, dar şi frumuseţe. Mobilierul cu
decor geometric crestat, ţesăturile cu o ornamentaţie şi o
cromatică armoniasă creează în cadrul interiorului o atmosferă
caldă şi primitoare, la această contribuind şi albul strălucitor al
pereţilor, roşul aprins al muşcatelor din ferestre, mirosul
îmbătător al gutuilor şi al busuiocului.
Casele ţărăneşti mai păstrează linia tradiţională, dar
sunt mai mari, mai spaţioase. Cărămida, cimentul şi tabla sunt
principalele materiale de construcţie. Planul casei s-a
modificat, numărul încăperilor a crescut, iar funcţiile lor sunt
bine determinate (sufragerie, dormitor, bucătărie, cămară etc.).
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Imaginea interiorului a suferit modificări substanţiale; piesele
de mobilier tradiţionale (masa rotundă, joasă, colţarul, lada de
zestre) au dispărut, fiind înlocuite cu piese de mobilier
moderne, dar ţesăturile continuă să deţină un rol important în
realizarea unui interior confortabil.
Analizând zona de podgorie, vom constata că
gospodăria ţărănească cuprindea câteva compartimente
funcţionale distincte:
- casa de locuit (inclusiv crama şi beciul) şi curtea;
- acareturile pentru păsări şi porci;
- grajdul şi fânăria pentru animale;
- oborul pentru furaje;
- spaţiul pentru căruţă şi celelalte unelte agricole.
Casele vechi nu sunt spectaculoase, fiind comune
pentru multe zone ale României, cuprinzând „casa mare”, hol
(sală) şi o cameră comună (odaie), cu pridvor (prispă) inclus şi
scară. Casele erau construite pe tălpi de lemn de esenţă tare
(salcâm, stejar, fag), stâlpi, pereţi de paiantă (lut cu paie) şi
„lipite” pe jos cu pământ (foarte rar, duşumele din lemn). Erau
numite şi „case pe un rând”, dată fiind existenţa unei
construcţii extrem de simple, cu un singur rând de camere.
Podul era izolat cu pământ (pe stuf sau pe scândură), iar
acoperişul a evoluat de la stuf la şindrilă, ţiglă, „eternită”, tablă
neagră, tablă galvanizată.
În simplitatea lor, casele din paiantă prezentau două
avantaje: costurile mici de construcţie şi izolarea bună
realizată, respectiv păstrarea căldurii pe timp rece.
Postdecembrismul românesc a obligat mulţi locuitori să
revină la casele din pământ (din paiantă şi chirpici).
În cadrul interiorului locuinţei ţărăneşti ţesăturile
deţineau un rol important în crearea unui ansamblu unitar care
să răspundă cerinţelor de confort şi estetică. Prin frumuseţea
motivelor şi a culorilor, ţesăturile stabilesc un echilibru
cromatic între nuanţele închise ale pieselor de mobilier şi
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ansamblul strălucitor al pereţilor. Constituind adevărate pete de
lumină, ele creează în cadrul interiorului o atmosferă caldă,
primitoare.
Ţesăturile au fost considerate întotdeauna piese de mare
valoare; unele erau păstrate din generaţie în generaţie. Cele mai
frumoase ţesături, lucrate cu mare grijă de gospodină,
constituiau zestrea fetelor. Erau ţinute în „casa mare” în teanc
pe pat şi trecute în foile de zestre.
Scoarţele din zona Râmnicului fac parte prin material,
tehnică de lucru, compoziţie ornamentală şi cromatică din
categoria scoarţelor munteneşti.
Scoarţele sunt ţesute într-o singură foaie (urzit cânepă şi
bumbac, bătut lână), de aproximativ 150/300 cm cu
ornamentaţie obţinută prin „ales”. Motivele sunt dispuse în
câmpul central în şiruri paralele sau sunt raportate la un motiv
principal. Pe margini prezintă unul sau două chenare. Pe
scoarţe întâlnim o gamă variată de motive geometrice (romb,
dreptunghi, pieptanul, coarnele berbecului, S-uri, X-uri, racul,
furca, drumul robilor, linia în zig-zag etc.) şi vegetal-florale
(flori diferite, crenguţe cu flori, boboci, etc.). Motivele
tradiţionale „pomul vieţii”, „femeia cu rochii clopot în horă”,
„călăreţi pe cai” le găsim în diferite variante.
Piesele de la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX sunt ţesute în două iţe (urzit cânepă, bătut lână)
cu un decor liniar (dungi „în toiage” sau simple, intercalate cu
mici alesături geometrice) sau cu decor geometric şi vegetalfloral stilizate, obţinut prin ales „în găurele”(„pişcătură”).
Cele mai răspândite scoarţe în zona noastră, a
Râmnicului şi Râmnei sunt cele „în roată”, cu o compoziţie
realizată printr-o reţea de romburi cu marginile în trepte,
crenelate sau dinţate în culori diferite, dispuse în joc de fond
continuu.
De asemenea, găsim scoarţe „în icoane”, care prezintă
în câmpul central două sau trei motive mari, cel mai adesea
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romburi concentrice despărţite prin alesături mici geometrice
sau vegetale şi cu un chenar continuu pe cele două laturi lungi
şi scoarţe „în val” sau „cu muntele” cu decorul obţinut prin
dispunerea în zig-zag pe întreaga suprafaţă a unor benzi cu
marginile în trepte, în culori diferite.
Cromatica scoarţelor vechi este obţinută cu coloranţi
naturali, din plante: roşu din frunze de broci, sau rădăcină de
roibă, galben din coji de ceapă, de soc sau rădăcină de ştevie,
verde din frunze de dud sau oţetar, negru din frunze de scumpie
sau coajă de arin, galben-portocaliu din frunze de gutui, maro
din scoarţă de nuc, etc.
Folosirea coloranţilor chimici a făcut gama cromatică să
devina mai vie, mai puternică, dominată de roşu, verde,
albastru, maro, galben, mov.
Păretarul, ţesătură lungă şi îngustă, de aproximativ
250/60 cm, constituie în vechile interioare principala ţesătură
ce se punea în jurul patului. Treptat în „casa mare” locul lui a
fost luat de scoarţă; păretarul era pus numai sub ferestre în
dreptul celui de-al doilea pat. Este ţesut în două iţe (urzit
bumbac sau cânepă, bătut lână) cu un decor realizat din dungi
de diferite mărimi, lăţimi şi culori, ce se succed la diferite
distanţe egale pe întreaga suprafaţă. Dungile sunt simple sau
crenelate „în toiage” sau cu mici alesături geometrice. Pentru
peretare gospodinele folosesc lâna ţurcană „dârstina”, lâna
obţinută prin pieptănarea straielor şi părul de capră.
După primul război mondial sub influenţa oraşului
încep să fie ţesute covoare, piese de mari dimensiuni (180220/300-400 cm) cu o compoziţie ornamentală bogată. Alături
de motive geometrice, pe covoare găsim motive vegetal-florale
(flori, crenguţe cu flori, ghivece, ghirlande, vase cu flori,
buchete, trandafiri, etc.), avimorfe (păsări, păuni, cucul),
zoomorfe (câini, cai, căprioare) şi antropomorfe (vânătorul cu
puşcă, femei „în horă”, călăreţi); motivele sunt redate naturalist
şi dispuse „în scene” ce sunt încadrate de două sau trei chenare
cu motive mici.
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Motivele pentru covoare erau luate în general din cărţi
şi albume, ce au circulat în acea perioadă. Un exemplu îl
reprezintă covorul „cu papagal” (un papagal mare în culori vii
pe un câmp negru), pe care îl întâlnim frecvent.
Carpetele sunt piese asemănătoare covoarelor, în ceea
ce priveşte materialul, tehnica, ornamentaţia şi cromatica, dar
de dimensiuni mai mici.
O piesă caracteristică satelor de câmpie este cearşaful
de părete. Astăzi îl întâlnim rar şi numai în casele bătrâneşti.
Este o ţesătură de cânepă sau bumbac, de circa 250/150 cm,
făcută din două bucăţi cusute pe lungime. Ornamentaţia este
realizată prin învărgare şi ales (dungi subţiri încadrate de
alesături). Cearşaful de perete era pus deasupra patului, atunci
când gospodina nu avea scoarţă sau era pus pe peretele opus
patului şi pe el erau agăţate în cuie „hainele de flăcău şi fată
mare”, cearşaful îndeplinind un rol utilitar.
Alături de scoarţă, ştergarele ocupă un loc important în
amenajarea interiorului. Fac parte din categoria ştergarelor „de
cui” şi sunt puse pe perete sub formă „fluture”. Ştergarele sunt
ţesute în două iţe, mai rar în patru iţe, din bumbac albit sau
borangic, cu dimensiunile de circa 200/50 cm, uneori mai mari
în satele de câmpie. Ornametaţia este concentrată sub formă de
registru la capete; câmpul central este alb, nedecorat.
Piesele vechi au compoziţie ornamentală bazată pe
învărgare şi ales: dungi intercalate cu mici alesături geometrice.
Pe ştergare găsim, ca şi pe ţesăturile din lână, o
ornamentaţie bogată: motive geometrice (romb, X-uri, S-uri,
furca, drumul robilor, crucea, linia în zig-zag, etc.), florale
(flori diverse, căliţe ocolite, buchete), avimorfe (cucul, pupăza,
cocoşi, lebede, păuni), zoomorfe (cai, câini), antropomorfe
(femei cu rochii clopot în horă, călăreţi). Motivele ştergarelor
se înscriu în ornamentaţia tradiţională, dar se caracterizează
printr-o notă specifică de execuţie. Sunt lucrate cu arnici în
„punct muscă”, „punct butuc”, „punturi”, „punct în urma
113

acului” sau sunt realizate prin „scripţuit” şi „ales peste fire”.
La capete ştergarele au un mic tiv cu găurele, franjuri sau
dantele (din fire înnodate sau lucrate cu croşeta).
Cromatica ştergarelor din zona Râmnicului se bazează
pe roşu, negru, galben-portocaliu şi alb. Este o cromatică
simplă, dar gospodinele prin numeroase combinaţii reuşesc să
creeze compoziţii de un mare rafinament.
În odaia de lucru ştergarele au un rol predominant
utilitar fiind folosite în diverse treburi gospodăreşti. Sunt
cunoscute sub numele de „merindee” şi sunt ţesute din cânepă
sau bumbac, de dimensiuni mai mici şi decorate prin învărgare.
Pentru diferite ocazii (botez, nuntă, înmormântare) erau
lucrate ştergare cu o ornamentaţie şi o cromatică adecvată
momentului.
Ţesăturile pentru organizarea şi împodobirea patului
sunt diferite în funcţie de cameră.
Pe pat se punea o saltea din paie sau foi de porumb a
cărui „faţă” sau ”dos de saltea” era ţesută din cânepă sau
bumbac mai gros în patru iţe „în coaste”, ca să „reziste”. După
primul război mondial încep să fie folosite „saltele de târg
cusute cu ciubuc învelite în preş de coadă nouă”, adică preş
nou de zdrenţe.
În „casa mare” cearşaful de pat constituie o piesă cu
funcţie decorativă. Este ţesut dim bumbac în două iţe, decorat
cu dungi subţiri roşii sau albastre sau cu un registru cu motive
geometrice sau florale pe lungimea care se vede de sub ţol.
Uneori găsim motivul antropomorf „femeia cu rochie clopot în
horă”. Motivele sunt lucrate cu arnici în „punct de masă”,
„punct butuc”, „punturi”. De tiv este prinsă o dantelă lată cu
colţişori, lucrată cu croşeta din bumbac.
În vechile interioare peste saltea se punea o foiţă de
zdrenţe şi un ţol, care ţinea loc de cearşaf. Pentru camera de
lucru, ceaşaful este confecţionat din pânză de cânepă sau
bumbac şi nu este decorat.
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Ţolul (velinţa, cum spun locuitorii de la munte sau
foiţa, cum spun cei de la câmpie) este o ţesătură care
îndeplineşte în cadrul locuinţei întrebuinţări diverse.
În „casa mare” peste cearşaful de pat se pune un ţol
frumos decorat; câteodată este fixat de perete deasupra patului
în locul scoarţei. În camera de lucru este întins pe pat ca
aşternut sau este folosit la învelit.
Ţolul este confecţionat din două foi, unite între ele pe
lungime, cu decorul realizat prin dungi simple sau dinţate
„dinţi de fierăstău” sau „în toiege”, intercalate cu motive
geometric sau/şi florale.
În interioarele bătrâneşti mai găsim ţoluri ţesute din
cânepă, din zgreburi, cu un decor în tablă de şah în culorile alb
şi albastru, numite „ţoluri în lacre”.
Tot din cânepă se făceau „ţoluri mari de car”, „albe ca
neaua”.
Macatul sau cuvertura este o ţesătură din lână care a
luat treptat locul ţolului, îndeplinind atât o funcţie utilitară, cât
şi una decorativă.
Macatele sunt ţesute în mai multe iţe, motivele, în
general geometrice, sunt alese cu vergeaua şi dispuse în joc de
fond continuu; sunt mono sau bicolore, culorile preferate sunt
albastru, roşu, verde, galben, negru, maro. De multe ori
gospodina ţese câte trei foi la fel, două pentru a forma macatul,
cea de-a treia pentru a fi pusă pe perete ca păretar.
Straiul este o ţesătură din lână cu fire lungi, lucioase,
folosită mai ales în satele de munte şi deal. În „casa mare” în
teancul de ţesături de pe pat găsim două, trei straie.
Sunt ţesute în două iţe din lână toarsă gros, sunt date la
vâltoare şi apoi pieptănate. În zona Râmnicului erau ţesute
straie albe, seine (în culoarea naturală a lânii) sau vopsite într-o
singură culoare, roşu sau portocaliu. Găsim şi straie învărgate,
cu dungi roşii, verzi, albastre sau galben-portocaliu; efectul
artistic este realizat prin alternanţa dungilor.
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După primul război mondial în casele ţărăneşti îşi face
loc tot mai mult plapuma. Faţa este ţesută din lână, în patru iţe
„în coaste” în culorile roşă şi albastru închis; este umplută cu
lână de calitate inferioară.
Pernele sau căpătâiele au în cadrul interiorului
locuinţei un rol utilitar şi decorativ.
În „casa mare” pe pat sunt aşezate frumoase perne „de
perete” sau „de colţ”. De formă pătrată, de circa 40/40 cm, sunt
făcute din pânză albă de casă, decorată numai pe o faţă, cel mai
des cu un motiv central încadrat de un chenar. Motivele sunt
asmănătoare cu cele de pe ştergare şi sunt brodate cu arnici
roşu, negru şi galben-portocaliu.
În majoritatea satelor erau folosite perne de formă
dreptunghiulară de circa 80/40 cm, a căror faţă era făcută din
ţesătură de ţol sau scoarţă.
În teancul de pat găsim şi perne de teanc de formă
dreptunghiulară; sunt confecţionate din pânză de casă albă,
decorate la capete şi pe una din lungimi cu motive geometrice
şi florale lucrate cu arnici şi mărgele colorate. Uneori la capete
prezintă dantelă şi colţişori.
Căpătâiele sau pernele de uz sunt aşezate la capătul
patului în odaia de locuit; sunt piese dreptunghiulare
(80/50cm), umplute cu lână şi înfăşate cu pânză albă decorată
cu dungi roşii şi albastre sau cu pânză „încadrilată” cu pătrate
albe şi albastre.
În perioada interbelică în satele de câmpie s-au folosit
în „casa mare” perne mici, pătrate, cu faţa din catifea neagreă
decorată cu motive florale (crenguţe cu flori, buchete, boboci),
cusute cu mătase de diferite culori. S-au folosit şi perne cu
broderie spartă şi dantelă pe margine, numite „perne cu
bagadele”. Motivele erau luate din cărţi şi albume.
Dosul de pernă sau tocul este ţesut din cânepă sau
bumbac „ţesut tort în tort în patru iţe, ca să ţină”. Tocul este
dat cu făină ca să nu iasă fulgii.
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Tot în satele de câmpie s-au folosit şi sulurile de
perete. Acestea se puneau pe pat la perete, erau lungi cât patul
şi umplute cu paie. Faţa era făcută din ţesătură de ţol sau
macat. Asemenea piese se găseau de cumpărat la târgurile
săptămânale din zona.
Ţesăturile pentru masă sunt numite simplu „faţă de
masă”. Sunt piese dreptunghiulare a căror mărime este legată
de tipul de masă înaltă folosită în „casa mare”; sunt făcute din
două foi unite printr-o cheiţă sau dantelă. Feţele de masă sunt
ţesute din bumbac albit sau cânepă de calitate bună, mai rar din
borangic. Sunt decorate pe întreaga suprafaţă prin învărgare cu
dungi subţiri roşii şi albastre sau sunt decorate pe margini cu
registre cu motive geometrice şi florale.
Pentru odaia de locuit feţele de masă sunt albe sau
învărgate, ţesute din cânepă sau bumbac mai gros. În
gospodăriile înstărite se ţeseau feţe de masă din borangic „în
ochiuri” cu mici alesături geometrice. Dantela de pe margini
era croşetată tot din borangic.
Teşlaifărul este o piesă decorativă de interior
confecţionată din pânză albă de casă, de formă dreptunghiulară,
de circa 70-80 cm, cu registre de ornamentaţie geometrică şi
florală lucrate cu arnici sau mulineuri. Teşlaifărul se pune peste
faţa de masă din „casa mare”.
La ferestre se pun perdele din pânză albă din bumbac
subţire, învărgată şi cu alesături mici sau decorată cu registre
cu motive geometrice şi florale, dispuse pe margini sau la
mijloc. La capete se pun franjuri. Rar întâlnim perdele din
pânză albă, subţire, cu dungi obţinute prin introducerea în
bătaie a unui fir mai gros. Sub influenţa oraşului s-au folosit şi
perdele din bumbac croşetate.
În „casa mare” sunt puse preşuri din zdrenţe (coade),
ţesute în două iţe în culorile materialului sau învărgate
(zdrenţele sunt ordonate după culori). Sunt ţesute şi preşuri din
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cânepă şi păr de capră sau din lână, învărgate în culori închise
(maro, negru, roşu, verde, albastru).
Ţesăturile de interior din zona Râmnicului, prin
frumuseţea compoziţiei ornamentale şi a cromatici ocupă un
loc distinct în cadrul tesăturilor ţărăneşti tradiţionale din ţara
noastră.
Încălzirea se asigura cu sobe din cărămidă sau teracotă,
combustibilii folosiţi variind între beţe de floarea soarelui,
coceni de porumb, viţă de vie uscată, lemne, rumeguş, cărbuni.
„Combustibilii alternativi” (beţe de floarea soarelui, coceni
uscaţi, viţă uscată) se foloseau preponderent pe timpul călduros
(aprilie-octombrie), la prepararea hranei, obţinându-se în timp
scurt o temperatură ridicată.
Paturile erau din lemn, iar saltelele din deşeuri textile.
Până în 1965 existau şi paturi „construite” din scânduri prinse
pe 4 pari bătuţi în pământ şi saltea umplută cu paie.
Pentru iluminat, cam până la aceeaşi dată, s-a folosit
lampa cu gaz sau candela. Electrificarea s-a realizat după
înfiinţarea C.A.P., finalizându-se spre anii 1964-1965.
În puţine cazuri se construiau case cu temelie din beton
şi zidărie (cărămidă), în general de locuitorii cu resurse peste
medie.
În fiecare gospodărie se creşteau animale şi păsări.
Existau animale folosite la muncă (boi, cai), animale ale
căror produse (carne, lapte, unt, brânză,) erau folosite pentru
alimentaţie (vaci, porci, oi, capre) şi păsări (găini, gâşte, raţe).
Animalele erau crescute în mod individual (în
gospodărie), dar şi în comun, respectiv la cireadă (vacile) sau la
stână (oile şi caprele). În schimbul serviciului respectiv,
proprietarii plăteau o sumă fixă pentru fiecare animal şi
produse (alimente, legume, cereale).
Animalele erau astfel în grija văcarilor sau a ciobanilor
de la Sf. Gheorghe sau Sf. Paşti până la Sf. Dumitru (sfârşitul
lunii octombrie).
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Vitele mari (vacile) erau duse dimineaţa de proprietar la
locul convenit de unde le preluau văcarii. Seara erau luate
acasă din acelaşi loc, doar oile şi caprele fiind ţinute fără
întrerupere la stână.
Pentru oi şi capre, proprietarii primeau o cantitate de
produse (caş, urdă, brânză), conform înţelegerii cu ciobanii.
Producţia agricolă era folosită preponderent pentru
nevoile proprii, pentru obţinerea unor produse deficitare, prin
troc în târgurile de la Plăineşti sau Râmnicu Sărat sau pentru
valorificare contra cost.
În privinţa ocupaţiilor agricole altele decât viticultura,
am constatat cu surprindere că gama ocupaţiilor locuitorilor a
fost una foarte bogată, existând meşteşugari „cu mâini de aur”
în toate timpurile, acoperind în jur de 20-25 de meserii
(ocupaţii), spre aducere aminte enumerând aici pe cele de:
brutari (covrigari), croitori, cojocari, cismari, dogari, frizeri,
felceri (moaşe), geambaşi de cai, morari, măcelari, constructori
de case, tâmplari universal, tinichigii învelitori, tâmplari
tapiţeri, plăpumari, rotari, confecţioneri coşuri răchită, zidari,
zugravi.
În privinţa portului specific perioadei inter şi postbelice,
se poate aprecia că acesta era unul comun satului românesc
pentru întreaga zonă de vest a Munteniei.
În cazul bărbaţilor, principalele articole erau căciula de
miel („Astrahan”) sau pălărie, palton sau scurtă cu guler de
miel, pantalon ( pantalon „pană” iarna, cu cisme model militar,
respectiv pantalon drept în restul anului, cu pantof sau gheată)
camaşă de in sau bumbac, vestă sau pulover de lână ori bundă
cu sau fără mâneci, obiele sau ciorapi de lână şi izmene de
bumbac.
Îmbrăcămintea femeilor conţinea obligatoriu broboada
sau baticul, fustă sau rochie din materiale de culori sobre, ghete
sau pantofi de piele, ciorapi de lână sau de bumbac, bluză sau
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camaşă din mătase, in sau bumbac, pulover din lână şi palton
sau bundă.
În privinţa limbajului şi a lexicului, vom constata că se
vorbeşte o limbă românească foarte curată, nealterată de
influenţe româneşti regionale (moldoveneşti, olteneşti ori
ardeleneşti) sau străine. Astfel, un orăşean se va înţelege
imediat cu un localnic, nefiind nevoit să filtreze unele cuvinte,
aşa cum ar fi nevoit să facă dacă ar fi în Moldova sau în
Maramureş. Există însă şi în prezent foarte multe cuvinte
utilizate doar în zona Râmnicului, al căror înţeles poate stârni
zâmbete, chiar şi în cazul cuvintelor cu semnificaţii multiple,
fără a afecta însă limbajul
În comună exista moară, aparţinând unui străin de sat Nicolae Covaci (Covăcescu) - „Loe”, brutărie şi măcelărie. O
moară a fucţionat şi la intrarea în comună dinspre Obrejiţa, la
Hotar.
Către sfârşitul secolului al XIX-lea existau hanuri
amplasate pe direcţia căilor de acces între localităţi unele
funcţionând în clădirile fostelor pichete grănicereşti, înfiinţate
în scopul de a asigura paza şi controlul la graniţa cu Molodova.
La Tîmboieşti exista un astfel de han în satul Mărăcini, pe
drumul spre Bordeşti, probabil undeva în zona în care au
existat până în 1989 Şcoala de viţă şi magaziile C.A.P.-ului:
alte hanuri se găseau la Slobozia şi Grădina Sârbului, pe
drumul spre Plăineşti şi Viile Obrejineanului şi în cătunul
Obrejiţa, spre Sihlea şi Bogza.
Se mai aminteşte de Drumul Grecilor, ce pornea de la
Râmnicu Sărat, prin Crângul Ursului, Voetin şi Bogza, despre
care se afirma că era folosit de boierii şi arendaşii greci cu
moşii în zona şi despre ruinele unui palat construit de Gh. Duca
pe la 1676, în cătunul Obrejiţa, comuna Slobozia. La Coroteni
a existat o cişmea construită de către Iordache Niculescu în
anul 1808.
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Evenimente (nunţi, botezuri, baluri) se făceau în câteva
locaţii specializate, respectiv în casele aparţinând lui Gheorghe
Lazăr, Alexandru Lâlă, Ionel Tocmelea, Neculai Chiriac, Petre
Filimon ş.a., muzica fiind asigurată de orchestrele alcătuite în
totalitate din ţigani instrumentişti din satul Cornetu, limitrof
Tîmboeştiului.
Cea mai frumoasă desfăşurare o avea desigur nunta.
Lăutarii erau împărţiţi aproape egal între casa mirelui, naşului
şi a miresei. În jurul prânzului alaiul pleca de la casa mirelui la
naşi, după care ajungeau la casa miresei. Deplasarea nuntaşilor
se făcea cu căruţele trase de cai frumos împodobiţi, iarna
folosindu-se săniile.
Împreună, toţi nuntaşii plecau la biserică pentru
parcurgerea formalităţilor specifice, după care se mergea direct
la „salon”. Nunta se făcea duminica, abia după 1975 mutânduse sâmbăta. Toată masa era organizată de socri, dar de
organizarea propriu-zisă (sacrificarea animalelor, tranşarea şi
pregătirea bucatelor) se ocupau persoane specializate. O bună
perioadă de timp exista obiceiul întrajutorării mai ales pentru
servitul mesenilor, activitate la care obligatoriu participau 1015 femei măritate, vecine sau prietene (când nu exista
posibilitatea angajării de ospătari).
În săptămâna nunţii avea loc transportul zestrei miresei
la casa viitorului soţ, în căruţe sau sănii trase de cai. Zestrea
diferea de la o familie la alta, dar cu cât era mai bogată familia
miresei, cu atât era mai voluminoasă zestrea şi mai multe
căruţele cu care era transportată.
Botezul se organiza la casa părinţilor, fiind invitate un
număr limitat (20-30) de persoane. În mod identic se proceda şi
la „tăierea moţului”, dar de această dată petrecerea era mult
mai amplă. Pe o tavă se puneau câteva obiecte reprezentând tot
atâtea posibile ocupaţii sau vicii (bani, cărţi de joc, piaptăn, ruj,
cărţi şcolare) alegerea făcută de copilaş fiind motiv de multe
comentarii hazlii şi de distracţie.
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Aminteam undeva în cuprinsul cărţii despre cutuma
păstrată până spre anii 1970, potrivit căreia copilul purta
prenumele unuia din naşi. Să consemnăm o alta, respectiv
atribuirea la nou născuţi a unor prenume ale sfinţilor ce se
sărbătoreau în perioada adiacentă naşterii copilului. Asftel,
consultând actele de stare civilă emise în perioada respectivă,
vom constata că aproape toţi cei născuţi în perioada 20
decembrie – 10 ianuarie poartă prenumele sfinţilor Ştefan,
Vasile sau Ion ori diminutive ale acestora.
Înmormântarea reprezenta un moment la care
participau majoritatea membrilor comunităţii, indiferent de
gradul de înrudire cu persoana decedată. Cortegiul funerar
pleca de la casa defunctului.
La răspântii cortegiul se oprea pentru a marca ultima
trecere a răposatului prin locul respectiv, obiceiul fiind de a se
arunca monede metalice („ortul”).
Dacă cel decedat nu era bătrân, până spre 1965-1970
exista obiceiul ca familia să tocmească lăutari, care prin muzica
interpretată accentuau dramatismul momentului.
Urma slujba de la biserică şi cimitir, înmormântarea şi
parastasul (pomenirea). În această privinţă vom constat că
regulile s-au păstrat foarte bine, astfel încât şi în ziua de azi se
respectă rânduielile pomenirii morţilor.
În privinţa obiceiurilor, vom remarca faptul că acestea
s-au moştenit dintr-o generaţie în alta aproape neschimbate
până spre anul 1970, când din diverse motive s-au estompat, în
prezent fiind aproape de dispariţie. Dacă în prima fază a fost
vorba de politica fermă a partidului comunist de eliminare a
dogmelor religioase, ulterior au apărut alţi factori,
complementari, dar cu acelaşi rol distructiv: plecarea
tineretului la şcoală la oraş şi desprinderea de obiceiurile din
casa părintească, îmbătrânirea populaţiei şi scăderea natalităţii,
apariţia unor secte care pe fondul unor convingeri religioase
apropiate de cele ortodoxe nu solicita bani pentru serviciul
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religios, aşa cum din păcate a procedat şi procedează în
continuare cvasimajoritatea slujitorilor bisericii ortodoxe şi,
mai nou, migrarea unei importante părţi a populaţiei în
străinătate, unde nu în toate cazurile beneficiază de asistenţa
religioasă.
Prima sărbătoare mare din anul calendaristic era Anul
Nou şi Sfântul Vasile, zile de mare sărbătoare în toate
comunităţile rurale şi nu numai. Slujba de pe 1 ianuarie este
una din cele mai importante în cadrul bisericii ortodoxe
romane.
Cu o zi înainte, pe 31 decembrie, în ultima zi a anului,
copiii mergeau de dimineaţa cu „Pluguşorul”, când primeau
drept răsplată din partea gazdelor covrigi, mere, nuci,
bomboane şi în puţine cazuri bani. Seara se mergea cu „Plugul
Mare”, în cete de colindători (tineri cu vârste între 14-15 şi 1022 de ani). Colindătorii îşi începeau periplul prin sat odată cu
lăsarea serii şi se retrăgeau la casele lor mai devreme - cei mai
mici - şi după miezul nopţii - cei mari. A dispărut în timp
obiceiul colindării de către cetele de mascaţi, cu siguranţă un
obicei păgân venind din negura istoriei. Mascaţii erau flăcăi
organizaţi în cete de câte 15-20 de persoane, reprezentând
personaje diverse (mireasă, turc, locotenent, moş, babă ş.a.),
îmbrăcaţi adecvat (măşti alegorice, piei de animale) şi însoţiţi
şi de un lăutar, de regulă acordeonist. Pentru „Plugul Mare”
gazda îi răsplătea pe urători cu bani şi îi omenea cu produsele
specifice (preparate din carne de porc, cozonac, vin),
deopotrivă pe cei mici ca şi pe cei mari.
Tot pe 1 ianuarie, de Anul Nou, se mergea cu sorcova,
protagoniştii fiind copii mici, cam până la vârsta de 10 ani. Cu
Sorcova se mergea doar prin vecini sau la rudele apropiate şi de
regulă individual.
Cei sărbătoriţi de Sfântul Vasile organizau mici
petreceri cu prietenii şi rudele, acasă la cel sărbătorit.
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Urmau alte două sărbători mari, Boboteaza şi Sfântul
Ion, sărbători la fel de importante în rândul ortodocşilor. La
biserică erau din nou slujbe deosebite, la care participau
majoritatea enoriaşilor, ţinând cont că era şi o perioadă de
repaus în activităţile agricole. La Bobotează se scoteau icoanele
şi se sfinţea apa, fiecare locuitor luând din apa sfinţită pentru a
stropi acasă vitele, acareturile şi casa, ca garanţie a unui an
agricol îmbelşugat şi cu câştiguri în familie.
Până spre sfârşitul lunii ianuarie, copiii mergeau cu
„Steaua”, obicei rememorând Naşterea Domnului.
Postul Paştelui era un prilej de curăţenie sufletească şi
trupească pentru ortodocşi şi era ţinut cu sfinţenie de adulţi, iar
în Săptămâna Mare ţineau post şi copiii. Se mergea la Denii, iar
copiii erau împărtăşiţi. În Săptămâna Mare se mergea la cimitir,
se curăţau ierburile uscate de pe morminte şi se semănau flori,
se aprindeau lumânări pentru cei răposaţi. De joi începea
agitaţia printre gospodine, care aveau griji mari până vopseau
ouăle, făceau cozonacul şi pasca şi găteau borşul, drobul şi
friptura de miel, care compuneau meniul obişnuit pentru ziua
de Paşte.
La slujba de Înviere participa aproape toată comuna,
fiecare enoriaş luând şi ducând acasa Lumina Sfântă.
Cea mai mare bucurie o aveau cu siguranţă cei mici,
existând obiceiul ca înainte de Paşte fiecărui copil să i se
cumpere ceva nou de îmbrăcat sau de încălţat.
La paşte ţiganii umblau cu Vălăritul, un obicei dispărut
de peste 25 de ani, aruncând în curţi cu grâu, pentru sporul
producţiilor agricole.
Ziua de Paşti era una deosebită pentru toţi locuitorii,
terminându-se o perioadă de abstinenţă (Postul) dar venind şi
timpul frumos. Se împărţea în vecini şi la rude, pentru membrii
de familie morţi, oferindu-se cozonac, pască, ouă roşii şi o cană
cu vin. La masa de Paşti participau toţi membrii familiei,
inclusiv o parte din cei plecaţi la oraş. Este o regulă care s-a
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păstrat în timp, aceea ca de Paşti şi de Crăciun familia să fie
intregită şi să servească masa împreună.
Ca importanţă urmau Sf. Constantin şi Elena, Moşii de
vară, Sf. Petru şi Pavel, Sf. Ilie şi Sf. Maria. Pe 8 septembrie,
de Sf. Maria, se organizau bâlciuri aproape în toate comunele,
cu tiribombă, popice, dansuri populare, iar seara se organiza
bal. La ţigani sărbătoarea avea şi mai mare fast, la hora ce se
organiza în Ţigănie aranjându-se şi viitoarele căsătorii.
De la Sf. Marie şi până la Sf. Dumitru întreaga
comunitate era angrenată în activităţile agricole specifice, aşa
că următoarea sărbătoare de referinţă se prăznuia deci pe 25-26
octombrie - Sf. Dumitru, respectiv Sf. Dimitrie cel Nou
(Basarabov).
La Sf. Dumitru erau luate acasă animalele din turmă şi
se lichidau obligaţiile cu ciobanii, iar turmele mari erau
coborâte de la munte pentru iernat .
Dintre sărbătorile ulterioare, cea mai importantă era
sărbătoarea Crăciunului, precedată de postul Crăciunului. De
Ignat se taiau porcii şi începea pregătirea produselor pentru
Crăciun, Anul Nou şi chiar pentru lucrările agricole de
primavară. Porcii erau tăiaţi în gospodărie şi pârliţi cu paie sau
cu lemne la groapă, în mijlocul oborului. Mărimea (greutatea)
porcului arăta clar şi prosperitatea gospodarului, asta fiind una
din explicaţiile pentru care în partea câmpului porcii se taie şi
în prezent la poarta fiecarei gospodării. Pe timpul tranşării
gazda servea ajutoarelor sale ţuică fiartă, la final având loc
vestita „pomană a porcului”, udată din belşug cu vin din
recolta nouă.
De Crăciun se mergea cu „Bună Dimineaţa”, respectiv
cu Colindul. Grupuri mici de copii mergeau din casă în casă cu
„Bună Dimineaţa”, primind drept răsplată covrigi, mere, nuci şi
prăjituri de casă. Cu Colindul mergeau doar băieţii trecuţi de
regulă de 15 ani, în cete de câte 5-10, seara. Existau două
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Colinde, unul pentru fete, foarte vocalizat şi destul de greu de
interpretat şi un altul pentru băieţi, mai simplu.
Slujba de Crăciun era una din cele mai ample din anul
bisericesc şi de această dată participând foarte mulţi locuitori.
Masa de Crăciun era alcătuită în totalitate din produse realizate
în gospodărie (răcituri, tobă, friptură, cârnaţi, cozonac, plăcinte
ş.a.).
Amintind de farmecul unor vremuri apuse, să precizăm
câteva aspecte referitoare la perioada interbelică.
Viaţa politică se rezuma la alternanţa la guvernare a
liberalilor şi ţărăniştilor, apariţia altor partide fiind efemeră
(agrarienii, cuziştii, Partidul Poporului, conservatorii) şi
neavând ecou şi nici susţinere în mediul rural.
Despre rege, regină, guvern şi partidele politice se
discuta cu regularitate, existând probabil câte o „Poiană a lui
Iocan” în fiecare sat. În cunoştinţă de cauză şi combatanţi
politici activi au fost puţini şi îi amintim pe Alexandru
Olăreanu, Dumitru Mihalcea şi Ion Mărculescu, care, potrivit
expresiei consacrate în epocă „făceau politică”.
Mişcarea legionară a fost reprezentată de circa 10
membri, şef de cuib fiind Vasile Fendu, activitatea acestora
fiind însă modestă, în sensul că nu au avut loc grozăvii de
genul celor petrecute în special în timpul rebeliunii legionare.
În afară de agricultură, să precizăm că existau
comercianţi (negustori) şi prăvălii la care se găsea aproape
toată gama de bunuri necesare în gospodărie, de la alimente
(zahăr, sare, ulei, coloniale) până la cele nealimentare şi de uz
gospodăresc (ţesături, gaz lampant, chibrituri, feronerie).
Prăvălii mari aveau Dumitru Pârvulescu (poreclit de
localnici „Marghidan”, prenume derivat din francezul
marchandise - vânzator), Gheorghe Lazăr, Ion Tocmelea
(„Brutaru”) ş.a.
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3.2. Şcoala şi biserica – stâlpii satului românesc
3.2.1. Şcoala
La începutul secolului al XX-lea, N.N. Săveanu, fost
deputat la al treilea colegiu de Putna, prefect al judeţului Putna
şi autor al unei însemnate lucrări la vremea respectivă despre
şcolile rurale din judeţul pe care-l conducea, constata: „...cea
mai de căpetenie cauză a relei stări morale, materiale şi
intelectuale a ţărănimii noastre este ignoranţa”. De aceea, în
calitate de prefect a fost deosebit de interesat să cerceteze
„gradul de ştiinţă al elevilor, dar şi starea localului, felul cum
părinţii priveau şcoala, raporturile dintre primar, preot şi
învăţător”.
Până la Legea instrucţiunii publice din 1864, în
localităţile rurale ale Moldovei şi Ţării Româneşti au existat
foarte puţine şcoli. Comparativ cu ţinutul Putnei, în care
funcţiona o singură şcoală sătescă la Nămoloasa, în judeţul
Râmnicu Sărat existau mai multe şcoli rurale înainte de 1860.
Epoca marilor reforme din timpul domniei lui Al.I.
Cuza aducea cu sine Legea instrucţiunii publice, promulgată pe
25 noiembrie / 7 decembrie 1864. Legea prevedea că
instrucţiunea primară elementară este obligatorie şi gratuită
pentru „toţi copiii de amândouă sexele începând de la opt ani
până la doisprezece ani împliniţi”. Datoria de a da copiii la
şcoala era impusă „părinţilor, tutorilor, stăpânilor, maeştrilor
şi oricărei persoane ce ar avea sub îngrijire un copil”.
Datoria principală a învăţătorului sătesc era aceea de „a
fortifica în şcolar sentimentul religios şi a-i întipări în inimă
datoriile omului către semenii săi, către părinţi şi către
Guvern, în fine a le insufla ideea ordinei, care este o
condiţiune necesară pentru existenţa lumii”, se specifica într-o
circulară semnată de G. Costaforu în 1857, intitulată
„Instrucţiuni pentru revizorii şi învăţătorii şcolilor săteşti”.
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„Învăţătorul – se arată mai departe în circulară – nu va pierde
din vedere că exemplul său este cea mai bună învăţătură ce
poate da şcolarilor ... nu se va lăsa niciodată mâniei şi va
însoţi totdeauna liniştea şi blândeţea cu statornicia şi
severitatea”.
Abia înfiinţate, şcolile comunale rurale se confruntau cu
mari greutăţi legate de starea materială precară, de întârzierile
în plata salariilor învăţătorilor, care oricum erau plătiţi la trei
luni, de frecvenţa slabă a elevilor odată cu venirea primăverii
şi, mai ales, a verii. Astfel, Inspectoratul Şcolar Comunal din
districtele Buzău, Râmnicu Sărat şi Putna arăta într-o sesizare
către minister, încă din 1863: „Cu toată stăruinţa ce s-a pus de
a ţine învăţătorii comunali lecţiile pe timp de vară, astăzi prea
puţine şcoli mai sunt cu elevi, ...domnii învăţători stau pe
acasă, locuitorii şi-au luat copiii la îndeletnicirile lor...”
Acestea se petreceau în condiţiile în care legea
prevedea: „Când părintele, tutorele sau stăpânul va lăsa pe
copii a lipsi de la şcoală fără motiv legal şi nu-i va trimite trei
zile după avertismentul ce va primi de la învăţător, acesta sau
revizorul ori subrevizorul va înştiinţa îndată consiliul local al
comunei, care va supune pe părinte, tutore sau stăpân la o
amendă de 20 parale la oraş şi 10 parale la sate pentru fiecare
zi lipsă”. Într-o petiţie din 24 octombrie 1866, trimisă
prefectului de Putna, învăţătorul N. Chirică de la şcoala
comunelor Vulturu de Sus şi Vulturu de Jos arăta că a apelat de
mai multe ori la primarii comunelor respective pentru aplicarea
art. 36 din legea şcolară, pentru ca unii locuitori să-şi trimită
copiii regulat la şcoală. Cu acest prilej, el mai constata că nu
„există preocupare pentru apropierea iernii” şi de aceea
solicita „lemnele necesare pentru încălzit atât pentru prezent
cât şi pentru iarna viitoare”, un servitor care „purifică de a nu
fi şcoala murdară”, bani de la buget pentru întreţinerea şcolii în
trimestrele doi şi trei, o catedră şi un scaun.
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Deşi arendaşii proprietăţilor unde s-au înfiinţat şcoli
comunale aveau datoria de „a face reparaţiile şi a înfiinţa
obiectele necesare acelor şcoli”, unii dintre ei se dispensau de
această sarcină dată de minister, arătând că „prin condiţiile de
arenduire nu se face nici o menţiune despre o aşa îndatorire a
arendaşului”.
La scurt timp după detronarea lui Al.I. Cuza (în anul
1866), domnitorul care determinase punerea bazelor
învăţământului primar obligatoriu şi gratuit, fruntaşul liberalradical C.A. Rosetti, în calitate de ministru al cultelor şi
instrucţiunii publice, trimitea o circulară prin care se adresa
învăţătorilor din comunele rurale: „Fiind învăţători publici,
simţiţi şi ştiţi că mai cu seamă în epocile de regenerare aveţi
dreptul şi datoria să fiţi iniţiatorii nu numai ai junimei ci şi a
naţiunei întregi. Vă invit dar şi vă conjur, în numele iubitei şi
frumoasei noastre Patrii, a ţine dese conferinţe publice în care
să trataţi despre drepturile naţiunii noastre, despre starea de
cădere în care am fost, fără negreşit a lovi anume pe cei căzuţi,
ci numai sistema, şi despre datoria imperioasă ce avem toţi a
lucra şi a nu cruţa nici un sacrificiu pentru a dobândi din nou
stima naţiunilor civilizate şi sancţionarea puternicilor garanţii
ai votului de la 11 februarie...”
Pentru a realiza un control cât mai eficace asupra
instrucţiunii publice, prefectul de Râmnicu Sărat a hotărât în
anul 1867 ca în fiecare duminică primarii comunelor rurale să
înainteze subprefecţilor o „listă arătătoare dacă învăţătorul
comunei sale a predat lecţiile regulat în cele şase zile
lucrătoare” şi care a fost numărul elevilor ce au frecventat
şcoala. La acest control participau şi preoţii din comune, care
trebuiau să-i îndemne pe învăţători „la datoriile lor” şi,
totodată, „să-i povăţuiască pe locuitorii ţărani a-şi trimite
copiii la şcoală”. La rândul lor, subprefecţii aveau datoria să
relateze prefectului despre starea şcolilor din judeţ la fiecare 15
zile.
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Vom aminti aici de acei membri ai comunităţii
(localnici sau venetici) care prin munca lor onestă au contribuit
pe măsura puterilor şi a priceperii la educarea (instruirea)
multor generaţii, fie că este vorba de cadre didactice
(educatoare, învăţători, profesori), medici, asistente ş.a. Voi
începe cu primele persoane care ne-au îndrumat paşii şi ne-au
învăţat prima poezie sau primul cântec, educatoarele comunei:
Rodica Galeru, Adriana Fodoroiu, Milica Marin, Aurelia
Ponea, Maria Chiriac, Antonia Moldoveanu şi altele, titulare
sau suplinitoare.
Dintre învăţători îi voi aminti pe cei vechi, mai toţi fiind
trecuţi în rândul celor drepţi: doamnele Tocmelea şi Chiaburu,
Emil Ivănescu, Vasile Florescu, Costică Ivănescu, Titu Zaharia,
familia Neagu, familia Tanţa şi Niţel Mihalcea, domnul Ţiplea
Constantin şi alţii, la fel de merituoşi, cei care ne-au învăţat
„buchea” cărţii şi ne-au pus creionul în mână. Din păcate şi în
cazul acestora vorbim la timpul trecut .
Dintre profesorii de la cele două şcoli (inclusiv
directori) vom aminti de doamna Bîrhală Iordanţa şi de Ionel
Alexandru, dar şi de Ştefan Guţu, Alexandru şi Sevastiţa
Paraschiv, Valeriu şi Anca Olăreanu, Costel Panţuru, Stroie
Marcel, Zamfir Mincu, Slavu Marica, Guţu Viorica, Georgel
Mihalcea şi mulţi alţii cărora le suntem datori cu un dram de
recunoştinţă pentru ceea ce suntem azi.
Pe fondul scăderii natalităţii şi al cifrei de şcolarizare
precum şi al constrângerilor bugetare, s-au redus de la an la an
şi posturile de dascăli de la cele două şcoli.
În prezent există un singur director (directorcoordonator) pentru ambele şcoli, iar funcţiile de profesori s-au
redus.
La şcoala Tîmboieşti mai sunt zece funcţii de profesor,
pentru: limba română, matematică, chimie-fizică, religie,
biologie-educaţie tehnologică, istorie-geografie, limba engleză,
limba franceză, psihologie, un profesor itinerant şi două funcţii
de educatoare.
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La şcoala Slimic au mai rămas doar patru funcţii de
profesor (de limba română, matematică, fizică-chimie, istorie–
geografie) patru funcţii de învăţător şi una de educatoare.
Trecerea unităţilor de învăţământ la administraţia locală
conduce la sincope în plata salariilor, repararea (întreţinerea)
lor, procurarea lemnelor de foc sau plata facturilor de energie
electrică, pe fondul bugetului modest al comunei.
3.2.2. Biserica
O statistică oficială din 1803 constata existenţa a 4.750
de preoţi şi diaconi în Moldova. În 1815, în Ţara Românească
erau 9.416 preoţi şi diaconi. Se ştie că preoţimea alcătuia, în
sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea o tagmă închisă,
funcţia moştenindu-se din tată în fiu. În general, preoţii duceau
acelaşi trai ca şi credincioşii ţărani pe care-i păstoreau. Locuiau
în case modeste, cei mai mulţi se îmbrăcau în haine obişnuite
ţărăneşti, până a se introduce portul reverenzii (rasa) după
model grecesc. Ei se bucurau de respect din partea
credincioşilor, chiar şi a boierilor, care li se adresau cu formula
„taica părinte” (respectiv „maica preoteasă”) şi le sărutau
mâna. Preoţii satului judecau, de obicei duminica, după
terminarea slujbei, diferite pricini dintre credincioşi.
De obicei, bisericile erau întreţinute de proprietarii
moşiilor respective. Preoţii trăiau din veniturile propriei lor
gospodării şi din ofrandele benevole ale credincioşilor, în bani
sau natură.
Nivelul de pregătire al preoţilor era la fel de scăzut ca şi
în secolele anterioare, iar ierarhii ţării au tipărit, în mai multe
rânduri, diferite pastorale şi cărţi de învăţătură pentru preoţi,
încercând să suplinească, măcar parţial, lipsa unei pregătiri
corespunzătoare.
Deşi unii domnitori din Moldova şi Ţara Românească
din sec. al XVIII-lea, precum Nicolae Mavrocordat, Constantin
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Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti au scutit preoţii de dările
către visterie, aceştia au fost grevaţi de alte datorii prin
hotărârile altor domnitori. Între aceste sarcini, cele mai grele
erau cele pentru întreţinerea şcolilor.
Odată cu transformările survenite în societatea
românească în procesul modernizării sale din a doua jumătate a
sec. al XIX-lea, activitatea preoţilor şi rolul bisericii au crescut,
în ceea priveşte ridicarea morală, instruirea şi educarea
locuitorilor din satele României.
Marea importanţă acordată religiei de către statul
român, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea reiese din mai
multe aspecte: introducerea orelor de catehism şi a rugăciunilor
în activitatea şcolară şi ca discipline în examinarea
învăţătorilor; aşezarea icoanei lui Iisus Hristos în fiecare sală
de clasă în faţa copiilor; datoria învăţătorului, prevăzută în
regulamente şi instrucţiuni, de a merge în toate duminicile şi şi
sărbătorile „cu toţi şcolarii săi la biserică, stăruind ca aceştia
să-şi facă toate rugăciunile şi datoriile creştineşti”; închiderea
şcolilor în timpul celor mai importante sărbători creştinortodoxe, la Crăciun şi la Paşte, două săptămâni, din ziua
Anului Nou până la Sf. Ioan Botezătorul, în zilele de Sf.
Gheorghe, Sfinţii Constantin şi Elena, Sf. Dumitru, Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Nicolae.
Preoţii erau înzestraţi uneori cu o autoritate mai mare
decât învăţătorii, fiind puşi, aşa cum am arătat anterior, să-i
supravegheze pe aceştia şi să-i sfătuiască pe ţărani să-şi dea
copiii la şcoală.
În legătură cu unele biserici şi parohii avem informaţii
referitoare la o serie de reparaţii care s-au făcut clădirilor şi la
unele modificări în organizarea parohiilor, spre sfârşitul
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX.
D. Galian făcea următoarele aprecieri despre starea
cultului la începutul sec. al XX-lea: locuitorii ţărani, la fel ca şi
primarul, notarul şi alţi fruntaşi ai satului nu mergeau regulat la
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biserică, ci doar la marile sărbători; predici nu prea se ţineau;
„ţăranii au consideraţiune pentru partea abstractă, sacerdototală
a preotului, pe care, din fericire, o despart de partea concretă,
fizică, care uneori nu corespunde perfect cu sacra sa misiune.”
În astfel de împrejurări, înrâurirea morală a preotului era destul
de slabă.
„Foaia săteanului” făcea, în 1935, prin preotul I. Pascu
un apel „Către săteni”: „Iaca acum ne găsim în apropierea
sărbătorii Sf. Paşti, cea mai luminată şi mai mare sărbătoare
creştinească. Nu uitaţi să vă duceţi cât mai des la Sfânta
Biserică şi mai ales apropiaţi-vă de părintele duhovnic,
uşurându-vă sufletul în Sfânta Taină a Mărturisirii”.
În comuna Tîmboieşti există două biserici, despre care
am descoperit date interesante în diversele însemnări istorice
consemnate de-a lungul timpului.
Biserica cu hramul ”Cuvioasa Parascheva”, considerată
una dintre cele mai vechi biserici construită din bârne din
Muntenia, a fost construită de enoriaşi in satul Slimnic, în anul
1720. Graţie contribuţiilor băneşti ale enoriaşilor şi străduinţei
preotului paroh Argatu, biserica a fost reparată recent,
refăcându-se atât acoperişul cât şi pereţii (tencuială,
zugrăveală).
În perioada 1855-1859, la Tîmboieşti (Valea
Tîmboieştilor), a fost construită biserica ”Naşterea Maicii
Domnului”. Altă sursă indică faptul că lucrările de construcţie
au început la 5 noiembrie 1858, în timpul caimacanului
Alexandru D.Ghica, iar hramul mănăstirii a fost ”Sf. Dumitru”.
Biserica a fost reparată în două rânduri, în anii 1894 şi 1924. În
anul 1935 biserica asigura credincioşii din satele Tîmboieşti şi
Bordeştii de Sus.
Toate bisericile din satele comunei au o arhitectură
asemănătoare: sunt biserici cu o singură navă, tip arcă (corabie)
având pridvor, pronaos, naos şi altar; au câte o singură turlă şi
un turn clopotniţă. Catapeteasma este realizată diferit la fiecare
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biserică, iar pictura interioară este realizată în tehnica „fresco”
(pictură pe un zid umed), după cum este menţionat şi în
pisaniile ce stau mărturie pentru lucrările care s-au realizat în
diferite etape ale istoriei lor.
Principalele evenimente derulate în viaţa bisericilor, a
slujitorilor acestora şi a comunităţilor de enoriaşi ortodocşi din
comunele apropiate despre care am obţinut informaţii le
enumăr în continuare:
Anul 1699
La Bordeşti (Bordeasca) are loc unificarea satelor
Bordeştii de Jos (sat de moşneni) cu satul Bordeştii de Sus (sat
de clacaşi) şi se ridică de catre jupân Manăilă (mare căpitan) şi
soţia sa, Maria, fiii Răducan, Şerban şi Ion şi fiicele Chiajna şi
Maria biserica «Naşterea Maicii Domnului». Biserica a fost
refăcută în anii 1847(ca urmare a distrugerilor pricinuite de
cutremurul din anul 1838) şi 1870-1874 şi este inclusă în
categoria monumentelor istorice în stil brâncovenesc, fiind
pictată de Pârvu Mutu. Aici a functionaţ o şcoală slavo-română,
menţiune facută de preotul Cazan, de la biserica din
Tîmboiesti. Preotul Cazan era născut în anul 1781 şi aminteşte
că de la 7 ani a învăţat carte la mănăstire.
În anii 1930-1935 s-a construit o nouă biserică, cea
veche fiind ruinată. Fostul schit Recea, cu acelaşi hram, a fost
înfiinţat în anul 1804.
Anul 1868
În comuna Dumitreşti se construieşte între anii 18681870 biserica cu hramul «Sf. Vasile» (altă sursă indică hramul
«Sfinţii Voievozi») de Vasile Haiducescu, din Tîmboieşti
(monument istoric), reparată în anul 1905.
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Anul 1906
S-au încheiat pictura la biserica „Sf. Nicolae” din
Slobozia Bradului.
Anul 1919
În 1919 s-a adoptat oficial noul stil calendaristic
gregorian. Se aplică şi în România, când 1 aprilie 1918 a
devenit 14 aprilie, stil nou.
Anul 1925
La 4 februarie, Sfântul Sinod a hotărât înfiinţarea
Patriarhiei Române şi ridicarea scaunului de mitropolit al
României la rang de scaun Patriarhal.
Din 1 noiembrie 1925, dr. Miron Cristea devine primul
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Dintre preoţii care au slujit la bisericile de la Slimnic şi
Valea Tîmboieştilor am vie în memorie figura blândă, de
apostol, a preotului Popovici Ion, om de o înaltă ţinută morală.
Îi ziceam „Sărut mâna!” din inimă toţi copiii, dar şi părinţii
noştri. Avea pentru fiecare o vorbă bună şi, într-o perioadă
foarte grea, cea a cooperativizării şi după, a fost un adevărat
reazem pentru toţi enoriaşii şi fără îndoială că va mai trece timp
până când tîmboieştenii vor mai avea un asemenea duhovnic.
O figură aparte a fost cu siguranţă şi preotul Lâlă (Popa
Ulică), slujitor la biserica de pe Valea Tîmboieştilor până la o
vârstă înaintată.
Au mai slujit la bisericile din Tîmboieşti preoţii Vintilă,
Guruiţă, Dumitru Constantin, Argatu şi Marian, fiecare
contribuind la educaţia tineretului ca şi a vârstnicilor şi crearea
unei atmosfere de normalitate în comunitate.
În proporţie covârşitoare tâmboieştenii sunt creştini
ortodocşi, atât de stil vechi („stilişti”) - păstrători de tipicuri aşa
cum se procedase în toată România până la 1 aprilie 1918 când
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s-a adoptat noul stil calendaristic gregorian (1 aprilie a devenit
14 aprilie, stil nou), cât şi de stil nou.
Ortodocşii de stil vechi sunt puţini (circa 15 familii cu
aproximativ 50-60 de persoane) şi şi-au construit cu mari
eforturi o biserică proprie după 1990. Până la Revoluţie
activităţile de cult se desfăşurau în semiclandestinitate datorită
restricţiilor impuse de regimul comunist, în casa unuia dintre
practicanţi. Slujba propriu-zisă se ţinea cu greutate, fiind aduşi
cu mari eforturi călugări sau preoţi din Moldova, unde stilul
vechi a avut mai mulţi adepţi decât în restul ţării.
Există deasemenea o comunitate închegată, având cu
aproximaţie între 50 şi 100 de adepţi, de adventişti de ziua a
şaptea. Preceptele acestora nu dăunează cu absolut nimic
moralei în general, unele dintre acestea fiind chiar notabile:
interdicţia consumului de alcool şi de carne de porc, interdicţia
efectuării de acte de comerţ ilicite, repausul săptămânal
făcându-se de vineri după amiaza până dumincă dimineaţa. În
privinţa datei de la care acest cult şi-a găsit adepţi în comună
nu există nici un document oficial până în anul 1942, când
organele jandarmeriei semnalează adventişti de ziua a 7-a la
Tâmboieşti şi Chiojdeni şi simpatizanţi stilişti la Goleşti.
Persoanele mai în vârstă consultate în această privinţă au
indicat fără excepţie faptul că adepţi ai cultului adventist
existau în comună şi în perioada interbelică, unul dintre cei mai
cunoscuţi adepţi fiind Ştefan Tăicuţu, care avea locuinţa pe
actualul amplasament al bisericii adventiste.
Prin eforturile proprii, adventiştii au reuşit să-şi
construiască în comună o clădire nouă, casă de rugăciuni
destinată activităţilor specifice cultului.
În perioada comunistă adventiştii şi-au desfăşurat cu
mare discreţie activităţile specifice de cult, nefiind agreaţi de
puterea nou instalată. Persecuţiile au început imediat după
1950, când adventiştii practicanţi au fost încorporaţi pentru
satisfacerea stagiului militar la vestita Direcţie a Serviciului
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Muncii, respectiv la Canal, la exploatări miniere şi forestiere, la
construirea noilor giganţi industriali.
Este evident că s-a dorit şi în cazul acestora ca şi în
cazul „copiilor de chiaburi” sau a copiilor susţinătorilor
partidelor istorice şi s-a urmărit supunerea lor la un regim de
muncă dezumanizant, din moment ce aveau acelaşi program cu
deţinuţii politici, alături de care lucrau. Este un aspect puţin
dezbătut de istoriografia românească, dar un mare adevăr.
Nu au existat conflicte între locuitori datorate
convingerilor religioase. Fiecare şi-a menţinut propriile
convingeri, chiar şi în perioada comunistă.
Comunismul nu a reuşit să elimine biserica din viaţa
tîmboieştenilor, deşi s-a dorit acest lucru. Foarte mulţi dintre
membrii de partid au intrat în rândurile partidului convinşi de
alţii şi în mai mică măsură datorită propriilor convingeri. Nu
este astfel de mirare că la slujbă, la sărbătorile mari, dar şi în
restul anului participau toţi tîmboieştenii, inclusiv membrii de
partid.
Nu au existat astfel copii nebotezaţi sau tinere cupluri
care să nu fi fost cununate religios. Este adevărat că în unele
cazuri, în special când era vorba de persoane cu funcţii de
conducere, încadrate în structuri speciale (armată, poliţie,
securitate, aparatul de partid) slujba cununiei nu se organiza la
biserica din comună, ci la casa unuia din miri sau la biserici din
alte localităţi, cu un număr foarte mic de participanţi (de regulă
doar părinţii mirilor şi naşii).
După Revoluţie au apărut multe secte religioase, pe
fondul sărăciei şi al nemulţumirilor cvasimajorităţii populaţiei.
Aşa a fost posibil să apară secte cu o aderenţă mare la ţigani, cu
influenţă în general pozitivă. Astfel, fără a solicita nimic şi fără
a promite „marea cu sarea”, într-un interval de circa 3 ani,
ideile inoculate „enoriaşilor” s-au văzut în:
- o viaţă de familie mai echilibrată;
- implicarea mai mare la muncă;
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- eliminarea tendinţelor de înşelătorie şi furt;
- toleranţa faţă de semeni;
fapte desigur benefice pentru cei în cauză şi pentru comunitate.
S-au construit şi „case de rugăciuni” în satul Cornetu, sat locuit
în totalitate de ţigani.
În anii 1820-1825 (alte surse indica faptul că biserica a
fost construită în anul 1780) este fondată Sfânta Mănăstire
Rogozu, de către Constantin Ghimba (Ghimulea) Robescu si
sotia sa, Maria (29 de călugăriţe, stareţa Eproxia).
Dintr-un document din 4 iulie 1830 aflăm că a fost
închinată schitului Poiana Mărului, fiind înzestrat cu moşia
Vărăştii, o moară în apa Milcovului, un venit anual de 500
taleri, 150 stânjeni din moşia Căputeasca, 100 stupi şi două
prăvălii. Biserica, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, a
fost pictată în 1867, de către Ghiţă Stoenescu din Râmnicu
Sărat şi repictată în 1958 de către Adolf Cantini, din Focşani.
Acesta a rescris pisania, amintind că biserica a fost construită
pe temelia unei biserici mai vechi din lemn, ridicată în anul
1647 (probabil Cantini a transformat văleatul în mileniu şi de
aici unele dubii privind datarea primei construcţii). În acelaşi
an, a fost acoperită cu tablă. În 1894-1895, era schit de maici,
cu 14 monahii şi 2 preoţi; în 1935 – 29 monahii şi 2 preoţi;
viaţa monahală a fost reluată după 1990; Octavian Moşescu,
menţionează că a existat aici o biserică de lemn, schitul fiind
locuit de călugări ruşi, de unde şi numele de Poiana Ruşilor,
făcând referire şi la un hrisov aflat în arhiva mănăstirii, datat
din 15 februarie 1828 şi emis în cancelaria domnitorului
Grigore Ghica.Averea era reprezentată de 10 ha pământ arabil
şi 29,5 ha pământ cotropit.
Să menţionăm că, fără să facă politică, măicuţele
trăitoare la mănăstirea Rogozu, care aleseseră acest mod de
viaţă înainte de venirea comuniştilor la putere, au avut de
suferit mult după anul 1945, după preluarea puterii de către
aceştia.
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Oficial nu li s-a imputat de către noul regim apartenenţa
la religia creştin-ortodoxă, dar s-a găsit o încadrare juridică cel
puţin curioasă «port ilegal de uniformă». Astfel, în perioada
1957-1959 s-au pronunţat condamnări (modice, în general între
6 luni şi 1 an închisoare) pentru cvasimajoritatea maicilor, viaţa
monahală fiind practic paralizată.
În documentarea pe care am făcut-o pentru realizarea
cărţii, am constatat că zona Râmnicului a fost până la anul
1600 una cu o prezenţă catolică importantă, abia din a doua
jumătate a acestui secol creştinii ortodocşi devenind majoritari.
Gabriel Thomas (Mancic), vicar apostolic, aminteşte
într-un raport din 1660 bisericile catolice din Ţara
Românească, cât şi existenţa unor credincioşi (subl.n.) catolici
la Râmnic, fără preoţi însă. Minoritul conventual Francesco
Maria Spera, care a slujit ca misionar în Moldova şi Muntenia
în anii 1644-1652, se referă în memoriul trimis Congregaţiei de
Propagandă Fide (1670) şi la târgul Râmnic, arătând că nu mai
sunt catolici aici „din cauza ciumei care a bântuit acolo”,
biserica „era stricată”, unele bunuri ale acesteia fiind în
posesia unor mireni.
Giovanni Battista Del Monte Maria, autorul unor scrieri
despre Ţara Românească (1687-1688) cataloghează Râmnicul
ca schizmatic, deci ortodox, indicând şi familii catolice, dar
fără preot. Aproape de Obrejiţa, la Slimnic, unde a locuit un
timp, a ridicat o capelă unde veneau cca. 30 de familii.
Din păcate, în satul Slimnic nu mai există nici cea mai
vagă urmă a capelei respective, iar locuitori care să-şi
amintească ceva nu am găsit.
Situată la sudul judeţului, Valea Râmnicului Sărat şi a
Râmnei nu au ţinut, administrativ, de actuala entitate teritorială
decît din 1968. Până la Unirea de la 1859, aceste pământuri au
aparţinut Munteniei. După această dată, pentru câţiva ani,
judeţul Râmnicu Sărat (Slam Râmnic) a avut reşedinţa în
Focşanii Munteni.
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În plan administrativ bisericesc, aşezămintele de pe
Valea Râmnicului depindeau de Episcopia Buzăului care se
afla în Muntenia, cu sediul la Buzău, în timp ce Vrancea
arhaică şi Ţinutul Putnei ţineau de Episcopia Romanului, care
se găsea în Moldova. Aceasta nu a împiedicat ca mânăstirile şi
schiturile de pe valea Râmnicului şi din Vrancea arhaică să fie
într-o permanentă legătură. Schitul Poiana Mărului şi
Mănăstirea Dălhăuţi au influenţat chiar naşterea vieţii
monahale din Munţii Vrancei. Nu întâmplător Schitul Vrancea
(Valea Neagră) a fost infiinţat sub influenţa spirituală a
sfântului Vasile de la Poiana Mărului, iar între aceste aşezări
monahale cărţile de cult circulau de o parte şi de alta a
frontierei, cu toate că ţineau administrativ de două ţări şi
canonic, de două episcopii din ţări cu administraţie proprie. Se
poate spune că lumina spirituală a Ţării Vrancei a venit, cel
puţin în ultima parte a Evului Mediu, din partea acestor
aşezăminte de pe valea Râmnicului Sărat.
Trebuie subliniată influenţa oraşului Râmnicu Sărat
asupra vieţii religioase din această zonă de est a Ţării
Româneşti. Aceasta s-a manifestat şi prin dependenţa directă a
unor aşezăminte monahale de unele mănăstiri din Râmnic, cum
am văzut deja în cazul unor mănăstiri din Focşanii Munteniei.
În această zonă de câmpie a Vrancei se găsesc căteva
lăcaşuri de închinăciune ctitorite de dregătorii ai Ţării
Romaneşti. Dintre acestea se remarcă, de departe Mănăstirea
Coteşti şi fosta Mănăstire Bordeşti. La Bordeşti, arhitectura
brâncovenească se îmbină armonios cu pictura lui Pârvu Mutu
şi nu mai are nevoie de nici o prezentare. Din acest punct de
vedere, fostul complex monahal de la Bordeşti reprezintă o
culme a artei medievale româneşti de la jumătatea Evului
Mediului, dar se găseşte într-o stare de ruine. Vom aduce în
actualitate, pe lângă divinele fresce ale zugravului Pârvu Mutu,
încă vizibilele ruine ale bisericii „Sfinţii Împăraţi” de la
Dălhăuţi, cu al său trecut cultural. Pe drumul care duce la
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Dălhăuţi se găseşte Mănăstirea Coteşti, ctitorită în jur de 1750,
cu biserica „Sfânta Treime”, la consolidarea şi restaurarea
căreia se lucrează de ani buni. Închisă în 1959, mănăstirea a
renăscut după 1989, dar se confruntă cu grave probleme
financiare. Lăcaşul de la Coteşti este cea mai faimoasă
construcţie bisericească din această podgorie a Vrancei. Ca şi
la Bordeşti, lipsa banilor face ca această veritabilă cetate
medievală să nu poată fi utilizată pentru serviciul religios, fiind
de mai bine de un deceniu încorsetată de sechele, iar monahiile
folosesc pentru cult o sală improprie dintr-un imobil al
aşezământului.
Să amintim şi despre câteva foste aşezăminte monahale
din acest areal spiritual, din care nu au mai rămas decât biserici
de mir şi mormane de bolovani. Trist pentru trecutul acestor
foste lăcaşuri monahale este faptul că nicăieri, cu excepţia
câtorva studii greu accesibile, nu pot fi găsite informaţii depre
aceste vetre de sihăstrie românească. Cum nu există nici
monografii pentru aceste localităţi, lipsesc informaţiile minime
pe care le-ar fi putut oferi acest gen de lucrare.
Biserica Seminarului de la Dălhăuţi
„Trei turle stau ca o frumoasă podoabă deasupra
acestei biserici şi corolarul lor se îmbină cu cerul senin”, scria
în 1932 fostul stareţ Zosima Tărâlă despre majestuoasa biserică
a fostului Seminar monahal de la Dălhăuţi. După ce a fost
mândria câtorva generaţii de seminarişti şi locul de pelerinaj al
focşănenilor înstăriţi, semeaţa biserică cu trei turle cu hramul
«Sfinţii Împăraţi» a ajuns, după desfiinţarea mănăstirii în 1959,
o grămadă de ruine.
Mormintele ctitorilor Smaranda Perieţeanu şi
Constantin Anghelescu au fost profanate, oase se găsesc peste
tot iar osuarul din cripta bisericii seamănă cu un beci părăsit pe
care se găsesc doar grafitti ale unor trecători lipsiţi de sfinţenie.
Mai sunt şi amintirile lui Vasile Pârvan care, vizitând familia
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Râmniceanu, urca şi la schit. De asemenea, Nicolae Iorga a
trecut chiar pragul bisericii în 1905, iar catapeteazma lăcaşului
din Colecţia Muzeală a Mănăstirii, înfiinţată după 1989, arată
măreţia lăcaşului distrus din ignoranţa celor din jur.
Astfel, într-o lume care încearcă să conserve trecutul
religios al unui popor, prin tragismul lor, ruinele bisericii de la
Dălhăuţi vor face într-o zi înconjurul lumii. Puţine imagini mai
pot fi găsite astăzi într-o ţară cu vocaţie europeană precum
lespedea Sfintei Mese de la biserica «Sfinţii Împăraţi».
Ridicată la jumătatea secolului al XIX-lea, între 18401855, de Smaranda Perieţeanu şi Constantin Angelescu din
Focşani, pe timpul când arhimandritul Benedict, stareţul
Mănăstirii Poiana Mărului, avea în grija sa şi Mănăstirea
Dălhăuţi, biserica «Sfinţii Împăraţi» nu a rezistat mai mult de
un secol. La fel şi cu clădirile fostului Seminar Monahal,
deschis de Episcopul unionist buzoian, Dionisie Romano
(1865–1873), din care nu au mai rămas nici măcar fundaţiile.
Biserica are un plan de navă cu trei turle, cu un osuar la subsol
şi un pridvor de lemn. Ocuparea mănăstirii de către nemţi, spre
sfârşitul Primului Război Mondial, cutremurul din 1940,
închiderea mănăstirii în 1957 şi cutremurul din 1977 au pus
definitiv capăt unei biserici care a fost, cel puţin pentru a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, centrul vieţii monahale, în care
rugăciunea se împletea cu traducerea şi copierea textelor.
Aflată în vecinătatea Schitului Poiana Velicikovschi în
obştea de la Dălhăuţi, viaţa monahilor de pe aceste locuri a fost
una cu o bogată trăire spirituală şi activitate intelectuală. A fost
unul din motivele pentru care Episcopul Buzăului, Dionisie
Romano, l-a ales ca vatră pentru un Seminar Monahal, pe
vremea când era locţiitor de episcop, în 1859. Începuturile
vieţii monahale la Dălhăuţi se pierd însă, pe undeva pe la
începutul celui de-al doilea mileniu. Cele mai recente
descoperiri arheologice au scos la iveală fundaţiile unei biserici
din secolele XI-XII.
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În ceea ce priveşte istoricul mănăstirii, primele
însemnări arată că pe la 1464 se vorbea despre Schitul
Dălhăuţi, iar începuturile primei zidiri a bisericii «Izvorul
Tămăduirii» trebuie căutate în acea vreme. După ce l-a bătut pe
Vasile Lupu în 1637, Matei Basarab a descoperit această vatră
monahală, pe care a transformat-o, din schit, în mănăstire. La
1810 s-a ridicat biserica de lemn «Sfinţii Voievozi Mihai şi
Gavriil». Mănăstirea a adăpostit una din cele mai importante
biblioteci din România. Secularizarea averilor mănăstireşti din
1863 nu a pus capăt vieţii monahale de la Dălhăuţi. Cel mai
important odor al mănăstirii a rămas peste ani Icoana făcătoare
de minuni a Maicii Domnului. După alungarea monahilor în
1959, Episcopia nu a mai putut să întreţină biserica «Sfinţii
Împăraţi», pentru că legile timpului nu-i permiteau.
Întrucât este situată într-o zonă cu umiditate foarte
mare, având un lac alături şi pânza freatică la suprafaţă,
structura bisericii s-a slăbit treptat, fiind nevoie de o
consolidare, care nu s-a mai făcut. În 1986, anul în care
Episcopia a instalat, din nou, monahiile la mănăstire, biserica
era deja într-o stare jalnică. Episcopia ar fi avut posibilitatea să
salveze biserica, numai că la sediul Episcopiei de la Buzău
începuseră din 1980 ample lucrări de reconstrucţie a Palatului
Episcopal (zis brâncovenesc), care a consumat pentru câţiva ani
toate resursele economice ale Episcopiei. Astăzi Palatul este o
bijuterie arhitectonică, dar biserica de la Dălhăuţi a dispărut
pentru totdeauna.
Obştea condusă de stareţa Emilia Focşa (1927-2002) nu
a putut decât să asiste neputincioasă la sfârşitul bisericii şi ca să
recupereze obiectele importante a organizat o Colecţie
Muzeală, în care a fost adunat tot ce s-a mai putut salva din
biserica «Sfinţii Împăraţi»: catapeteazma, cărţi de cult, icoane
vechi, veşminte şi alte obiecte vechi.Toată lumea aştepta ca
după intrarea României în Uniunea Europeană, să se aplice
legislaţia comunitară, iar Sfânta Masă a bisericii «Sfinţii
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Împăraţi» şi crucile ctitorilor să-şi regăsească locul şi să nu
mai fie privite doar ca nişte relicve din altă lume.
Din cele trei turle, care făceau mândria acestei biserici
de la poalele pădurilor Vrancei, astăzi nu a mai rămas niciuna
în picioare. Ultima a căzut acum câţiva ani, iar vântul şi ploile
au grijă să termine lucrarea. Rămân însă însemnările lui
Nicolae Iorga despre frumuseţea Dălhăuţilor şi osuarul de sub
biserică dar probabil că în câţiva ani generaţiile următoare nici
nu vor mai şti că la Dălhăuţi, în marginea unui lac rupt din
poveşti, la umbra unei păduri răcoroase, cete de tineri monahi
veniţi din toate părţile Vrancei la Seminar, cântau zi şi noapte,
prin rotaţie, imnuri bizantine la strana bisericii ridicate de
focşăneni. Din rugăciunea neîncetată a acelor tineri monahi nu
au mai rămas decât amintiri consemnate pe cărţile de slujbă din
Colecţia Muzeală.
Biserica «Sfinţii Împăraţi» se va adăuga listei nesfârşite
de monumente religioase mutilate din cauza ignoranţei. În
acelaşi timp, la sediul Episcopiei Buzăului şi Vrancei, din
municipiul Buzău, la câteva sute de metri de catedrala
Episcopiei, ctitoria voievodului Matei Basarab şi a căpitanului
Mănăilă, se ridică în anul de graţie 2006, simultan, două
catedrale. Probabil că dacă s-ar fi adoptat o politică mai
chibzuită, măcar cu o parte din banii care s-au investit în
fundaţiile unei asemenea construcţii s-ar fi putut restaura, din
temelii, biserica seminariştilor de la Dălhăuţi.
Ruinele brâncoveneşti de la Bordeşti
În marginea satului Bordeşti, la doar câţiva kilometri de
Tîmboieşti şi de Drumul Naţional care coboară din Iaşii
Moldovei spre Bucureşti se află, îngropată în aluviuni de mai
bine de un secol, singura ctitorie în stil brâncovenesc de la
extremitatea estică a Ţării Româneşti, fosta mânăstire
«Adormirea Maicii Domnului». Aşezământul a fost ridicat de
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Căpitanul de lefegii Mănăilă Mărăcineanu, pe vremea pe când
Bordeştii făceau parte din Ţara Românească. Mănăilă este şi
ctitorul Mânăstirii Recea, din apropierea acestuia. În 1699
construcţia bisericii a fost terminată, iar pictura a fost încheiată
în 1722. Construcţia avea ziduri puternice, clădiri şi clopotniţă,
iar clucerul Mănăilă a înzestrat-o cu moşii. Ştefan şi Şerban, fii
clucerului, au închinat-o Episcopiei Buzăului, devenind metoc
al Episcopiei, la 1742. Peste câţiva ani ajunge metoc al
Mânăstirii Băbeni. Mai târziu, spre sfârşitul secolului al XIXlea a fost închinată Schitului Băbeni, care l-a exploatat, fără să
mai investească nimic în restaurarea şi întreţinerea
aşezământului.
În epocă, pădurile coborau până la mânăstire, iar
defrişarea acestora a fost una din cauzele, pe termen lung, a
alunecării terenurilor şi a distrugerii aşezământului.
Cutremurele din 1802, 1804 şi 1838 au dat cele mai crunte
lovituri bisericii şi cu greu a fost refăcută de egumenii greci. La
1853, egumenul Samoilă a plecat în Basarabia luând asupra sa
şi actele mânăstirii. La această nenorocire se adaugă incendiul
din 1856, care a distrus casele călugărilor. Jumătate de secol
mai târziu, în 1899, o alunecare de teren a dat una din ultimele
lovituri bisericii. În 1911 acesta a fost definitiv părăsită.
Biserica şi aşezământul monahal de la Bordeşti au avut
un traseu sinuos, marcat profund de secularizarea averilor
bisericeşti din 1863, care a însemnat, practic, închiderea
mânăstirii şi începutul declinului bisericii. După această dată,
biserica mânăstirii a devenit biserică parohială. Spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, clopotniţa şi zidurile s-au prăbuşit sub
intemperii, fiind situate într-o vale ca într-o pâlnie. La
începutul secolului trecut a fost umplută cu aluviuni şi anul
1911 a fost, din nefericire, anul «decesului» bisericii care, de
un secol, nu a mai fost utilizată pentru cult. La 10 martie 1915,
graţie valorii arhitectonice şi a importanţei picturii, prin
«Decret Regal», biserica a fost declarată monument istoric.
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Această biserică este cea mai importantă ctitorie în stil
brâncovenesc din estul Ţării Româneşti şi pictura este semnată
de unul din cei mai mari zugravi ai Evului Mediu românesc –
Pârvu Mutu (1657-1735), al cărui tablou votiv, singurul
autoportret de altfel, se găsea la intrarea lăcaşului.
Astăzi, cele mai reprezentative picturi, inclusiv tabloul
pictorului, se găsesc la Muzeul Colecţiilor de Artă din
Bucureşti. Primele lucrări de restaurare, recuperare a frescelor
şi consolidare a bisericii s-au făcut în anii 60, cu bani de la
Ministerul Culturii şi de la Departamentul Cultelor. Până în
anii 60 cimitirul satului a fost în curtea dintre zidurile fostei
mânăstiri. În 1980 s-a organizat la Bordeşti chiar un simpozion
despre mânăstire. După 1990 biserica a intrat în atenţia
Muzeului Vrancei care a demarat lucrări de cercetare în 1991,
conduse de arheologul Victor Bobi. Lucrările de restaurare a
bisericii au demarat în 1994, cercetările arheologice au
continuat cu o echipă condusă de drd. Aurel Nicodei. Din acest
punct de vedere, aşezământul de la Bordeşti este unul din
puţinele monumente religioase din Vrancea care au beneficiat
de o oarecare atenţie din partea istoricilor şi a autorităţilor.

3.3. Despre ţigani
Am ajuns la un punct în care în mod obligatoriu trebuie
să fac referire la importanţa ţiganilor în viaţa comunei.
Denumiţi aşa (şi nu se supără că li se zice ţigani decât
cei tineri!) sau romi, ţiganii trăiesc în bună înţelegere cu
tîmboieştenii de peste 200 de ani. Majoritatea (peste 2.000 de
persoane) locuiesc în satul Cornetu, aparţinător de comuna
Slobozia Bradului. Este satul cu cei mai mulţi ţigani din judeţul
Vrancea, depăşind ca număr de locuitori chiar unele comune
din judeţ (comuna Obrejiţa, de exemplu, are doar 1.650 de
locuitori). Ţigani se găsesc şi în Tîmboieşti, dar sunt mai redusi
numeric (probabil în jur de 250-300 de persoane) majoritatea
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pe Valea Tîmboieştilor-Pietroasa. Cei mai avuţi şi-au cumpărat
case de la moştenitorii unor localnici decedaţi şi locuiesc acum
între români.
Ca peste tot în Ţara Românească, ţiganii au fost
cumpăraţi de boierii care deţineau moşiile mari din zonă (Suţu,
Robescu, Sihleanu, ş.a.) şi au fost folosiţi la muncile agricole.
Sălaşurile (bordeiele) le-au avut la marginea moşiei, într-o zonă
nelocuită anterior, nefavorabilă agriculturii (râpi, mărăcinişuri)
fără surse de apă potabilă, relativ izolaţi de români, lipsind
drumurile de acces spre localităţile învecinate. Au ieşit din
robie la 8/20 februarie 1856, prin promulgarea Legii pentru
desfiinţarea robiei în cazul ţiganilor particulari aflaţi în
proprietatea boierilor.
Fără a avea o dovadă palpabilă (scrisă), personal înclin
să cred şi afirm că ţiganii din Cornetu au fost aduşi în zonă de
marii boieri probabil pe la începutul secolului XVIII, ca robi
boiereşti.
Dezrobirea ţiganilor a fost o componentă importantă a
modernizării sociale a principatelor române, fiind practic prima
mare reformă socială a principatelor. Potrivit site-ului
divers.ro, dedicat minorităţilor etnice, cea mai timpurie atestare
documentară privind existenţa ţiganilor pe teritoriul ţărilor
române datează din 1385, într-un act emis de domnul Ţării
Româneşti, Dan I, care dăruieşte Mănăstirii Tismana mai multe
posesiuni, printre care şi 40 de sălaşe de ţigani. În Moldova,
ţiganii sunt amintiţi prima dată în 1428, când Alexandru cel
Bun dăruieşte Mănăstirii Bistriţa 31 de sălaşe de ţigani şi 12
bordeie de tătari. De asemenea, mai sunt amintiţi ţiganii
mănăstirilor Visnevati (1429) şi Moldoviţa.
În Transilvania, prima informaţie despre prezenţa
ţiganilor se referă la Ţara Făgăraşului. În timpul lui Mircea cel
Bătrân, boierul Costea stăpânea satele Viştea de Jos, Viştea de
Sus şi jumătate din Arpaşul de Jos, precum şi 17 ţigani de cort.
În ceea ce priveşte sosirea ţiganilor pe teritoriul ţărilor
române istoriografia română reprezentată de Nicolae Iorga, dar
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şi de alţi istorici români, face referire la faptul că ţiganii au
venit în principatele române o dată cu invazia mongolă din
1241-1242.
În cursul Evului Mediu, ţiganii din statele româneşti au
reprezentat o importantă categorie socială. Fie că era vorba de
ţiganii robi domneşti, robi mănăstireşti sau robi boiereşti,
delimitarea categoriilor de ţigani era realizată în funcţie de
apartenenţa la stăpân.
Ţiganii erau departe de a constitui o populaţie omogenă,
însă atât documentele interne ale Ţării Româneşti şi Moldovei
dar şi relatările călătorilor străini care au luat contact cu
realităţile din statele româneşti prezentau două tipuri de ţigani,
sedentari, care locuiau şi munceau pe moşia sau la curtea
domnească sau a stăpânilor lor, şi ţigani nomazi.
Ideea emancipării ţiganilor a fost îmbrăţişată şi
susţinută prin diferite articole sau studii la începutul secolului
al XIX-lea de reprezentanţi de seamă ai iluminismului
românesc printre care: Mihail Kogălniceanu, Cezar Bolliac,
Alecu Russo, Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri,
Gheorghe Asachi.
Regulamentele Organice adoptate în Ţara Românească
şi Moldova în 1831 au menţinut robia ţiganilor, necontestată la
nivelul factorilor politici. Reglementările care intervin îi
privesc doar pe ţiganii statului, iar prin articolul 67 şi 95 din
Regulamentul Organic al Ţării Româneşti şi articolul 79 din
Regulamentul Organic al Moldovei, ţiganii statului trebuie să
îndeplinească aceleaşi obligaţii fiscale ca şi oamenii liberi. De
asemenea, conform articolului 95 al Regulamentului Organic
din Ţara Românească şi articolului 86 al celui din Moldova
este subliniată ideea sedentarizării ţiganilor, pentru lichidarea
nomadismului şi încadrarea lor într-un sector agricol sau
meşteşugăresc.
Adunarea Obştească Extraordinară din Ţara
Românească a adoptat, în 1831, „Regulamentul privind
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îmbunătăţirea soartei ţiganilor statului” care urmărea
statornicirea ţiganilor şi deprinderea lor cu munca pământului.
După modelul acestui document, Adunarea Moldovenească a
adoptat un „Regulament pentru statornicirea ţiganilor”, ca o
anexă a Regulamentului Organic. Documentul promova
aşezarea ţiganilor statului pe moşiile particulare, aceştia
obţinând astfel o serie de scutiri fiscale. În 1834, Ion
Câmpineanu i-a eliberat din robie pe ţiganii săi, pe care-i
moştenise de la părinţi. Ideea emancipării ţiganilor a început să
prindă contur, deşi fapta sa nu a avut un ecou similar printre
ceilalţi boieri proprietari de ţigani.
Cronologia măsurilor de dezrobire:
Muntenia (Ţara Românească):
- 16/18 martie 1843. Adunarea Obştească a Ţării
Româneşti a votat Legea pentru desfiinţarea dajnicilor de sub
administraţia Vorniciei temniţelor şi trecerea lor sub
administraţia ocârmuirii judeţelor.
Promulgată prin Ofis domnesc la 22 martie/2 aprilie
1843. Întâia lege prin care se abroga robia pentru o categorie de
ţigani ai statului, categorie socială scoasă din evidenţele fiscale
ale Vorniciei temniţelor şi trecerea sub administraţie civilă.
- 28 august/9 septembrie 1843. Dispoziţia circulară a
Ministerului Treburilor din Lăuntru al Ţării Româneşti, prin
care proprietarii de ţigani erau obligaţi ca în termen de 18 luni
să se îngrijească de „statornicia ţiganilor nomazi în aşezări şi
în case, fie pe propriile moşii, fie pe ale altora”. Cei găsiţi după
un an şi jumătate umblând prin ţară urmau să fie aşezaţi de
către autorităţi pe domenii ale statului.
- 11/23 februarie 1847. La propunerea domnitorului
Gheorghe Bibescu, Adunarea Obştească a Ţărilor Române a
adoptat o Lege prin care erau eliberaţi din robie, fără nici un fel
de despăgubire, „ţiganii Mitropoliei şi episcopiilor,
mănăstirilor, matocurilor bisericeşti şi ai oricăror alte
aşezăminte publice”.
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- 9/21 iunie 1848. În Proclamaţia de la Islaz a
revoluţionarilor munteni era menţionat un articol privind
„emanciparea robilor ţigani, fără nici un fel de despăgubire”.
- 26 iunie/8 iulie 1848. Guvernul Provizoriu de la
Bucureşti a decretat „eliberarea robilor ţigani ai boierilor,
începând cu data de 10/22 iulie 1848”.
- 22 noiembrie/4 decembrie 1850. Domnitorul Barbu
Ştirbei a interzis prin Ofis ca „familiile de ţigani să mai fie
despărţite prin donaţii sau vânzare”; Ofisul interzicea, de
asemenea, vânzările de ţigani sub patru membri (atunci când
era vorba de una până la trei familii). În cazurile respective,
proprietarii particulari erau „obligaţi să se adreseze Visteriei
care-i răscumpăra şi-i punea în libertate”.
- 8/20 februarie 1856. Decretată legiuirea pentru
emanciparea ţiganilor din Ţara Românească. S-a desfiinţat
robia ţiganilor aparţinând proprietarilor particulari, cu
despăgubire de 10 galbeni pentru fiecare persoană, plătită
eşalonat în mai mulţi ani. Ţiganii erau obligaţi să se
statornicească, fiindu-le interzisă strămutarea pe o perioadă de
10 ani (două perioade fiscale a câte cinci ani fiecare).
Astfel, în Moldova şi în Muntenia, deveneau oameni
liberi peste 250.000 de foşti ţigani robi.
Moldova:
- 31 ianuarie/12 februarie 1844. La propunerea
domnitorului Mihail Sturza, Adunarea Obştească a Moldovei a
votat „Legea pentru regularizarea ţiganilor Mitropoliei,
episcopilor şi mănăstirilor îndeobşte”, în baza căreia „ţiganii
aparţinători Bisericii şi aşezămintelor mănăstireşti deveneau
liberi”.
- august 1848. Mihai Kogălniceanu a elaborat
programul revoluţionar intitulat „Dorinţele Partidei Naţionale
în Moldova”, ce cuprindea un articol referitor la „desfiinţatea
robiei ţiganilor”.
150

- 10/22 decembrie 1855. Adunarea Obştească a
Moldovei şi domnitorul Grigore Al. Ghica au adoptat „Legea
pentru desfiinţarea robiei şi regularizarea despăgubirii şi
trecerea emancipaţilor la dare către stat”. Ţiganii aflaţi în
proprietăţile private erau eliberaţi din robie, cu drept de
strămutare de pe o moşie pe alta. Despăgubirea proprietarilor
se fixa la 8-4 galbeni de persoană, în funcţie de categorii lingurarii, respectiv lăieşii. „Invalizii şi sugarii” erau exceptaţi
de la despăgubire.
Dată fiind obligativitatea ţiganilor de a se statornici,
fiindu-le interzisă strămutarea pe o perioadă de 10 ani, aceştia
au rămas pe loc, continuându-şi existenţa şi obiceiurile
ancestrale. Moştenesc calităţile şi defectele specifice rasei, ceea
ce îi şi diferenţiază de alte etnii conlocuitoare:
- lipsa acută de educaţie şi de cultură;
- căsătoria la vârste fragede (fetele la 10-12 ani, băieţii
la 12-14 ani);
- natalitatea crescută (5-6 copii la fiecare familie);
- condiţii insalubre de locuit şi de igienă;
- frecvenţa peste medie a afecţiunilor medicale;
- tendinţa de a obţine câştiguri prin mijloace
„neortodoxe”.
Principala ocupaţie a ţiganilor a fost agricultura. De pe
moşii au trecut pe marile proprietăţi ale statului socialist
(fermele viticole şi legumicole – I.A.S.) şi la particulari. Foarte
puţini ţigani au lucrat la C.A.P., preferând să plece cu întreaga
familie la marile I.A.S.-uri din judeţul Vrancea sau la fermele
legumicole de lângă Bucureşti.
Cei rămaşi acasă, de regulă bătrânii, lucrau cu ziua la
români, la toată gama de lucrări specifice viticulturii. O parte
din ei se ocupau până la 1989 de meşteşugurile tradiţionale;
confecţionat unelte agricole (topoare, cosoare, seceri, foarfece,
cuţite pentru recoltat struguri, grătare) sau accesorii (piepteni
din corn de animal, cuiere, mături) sau făcând mic comerţ prin
comună, comunele limitrofe sau prin trenuri cu diferite articole
mărunte: baticuri, ciorapi, feţe de masă, îngheţată, dulciuri.
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Până spre 1970, existau în Cornetu mai multe formaţii
de lăutari instrumentişti, aceştia fiind tocmiţi la toate nunţile
din comună. Amintesc de lăutarii din formaţia lui Ciomag, fără
îndoială cei mai cunoscuţi. Preponderent aceştia foloseau
instrumentele de suflat, dar nu lipsea din nici o formaţie vioara,
ţambalul, contrabasul şi acordeonul. În aceeaşi perioadă tot
ţiganii asigurau muzica şi la balurile organizate cel puţin o dată
pe săptămână.
Cea mai mare sărbătoare a ţiganilor era şi este fără
îndoială „Naşterea Maicii Domnului”, la 8 septembrie, când se
organizau hore în comunitate şi când se aranjau de către părinţi
viitoarele căsătorii. Sărbătoarea era una organizată cu multă
atenţie şi cu multă fală, fiecare venind îmbrăcat cu cele mai
bune haine, iar copiilor li se cumpărau hăinuţe noi.
Se organiza bâlci, cu toată recuzita aferentă (tiribombă,
grătare, băutură, popice ş.a.).
În fiecare casă se preparau mâncăruri pe bază de carne,
fiind una din puţinele ocazii când aproape toată lumea consuma
carne.
Ca un paradox, dar în limita spiritului negustoresc ce-i
caracterizează, în anii dinainte de 1989, în satul lor - Cornetu,
ţiganii organizaseră o „piaţă liberă” de unde se putea procura
aproape orice din ce lipsea atunci: măsline, caşcaval, salamuri,
ulei, mălai, făină ş.a., majoritatea cumpărătorilor fiind românii,
care plăteau evident un preţ mult mai mare decât cel al
produselor respective la magazinele de stat.
Sărbători mari, la care bucuria era la fel de mare, erau şi
cele ale Paştilor, Ignatului, Crăciunului şi Bobotezei, când
existau şi obiceiuri ţigăneşti dispărute în prezent: strânsul
sângelui de la porcii sacrificaţi, „vălăritul”, „semănatul” ş.a.
Până la 15 ani am trăit în permanenţă cu ţiganii în preajmă şi
mărturisesc că nu am împărtăşit nici un moment sentimentul că
ar fi inferiori românilor, având aceleaşi greutăţi ca orice
cetăţean al României.
Am avut colegi şi prieteni ţigani în grădiniţă şi în şcoala
generală, unii din ei cu rezultate bune în procesul de
învăţământ, în prezent ajunşi oameni cu familii închegate.
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Pot să afirm că s-a creat în timp o simbioză între români
şi ţigani, mai ales când a fost vorba de respect reciproc şi de
îndeplinirea obligaţiilor şi a cuvântului dat. Este adevărat că o
dată cu trecerea timpului au dispărut treptat o mare parte din
lucrurile bune statornicite. Tineretul este dornic de câştiguri
rapide, uşoare şi prea puţin muncite şi nu mai are respectul
datorat măcar vârstnicilor. Aşa că în prezent foarte rar vom
vedea ţigani tineri lucrând la vie sau în agricultură în general.
Şi-au cumpărat autoturisme, şi-au construit case impunătoare şi
sunt „oamenii de afaceri” ai zonei. Sunt cei care cumpără şi
revând probabil peste 50% din producţia de struguri a
localnicilor şi aproape toată gama de fructe.
În mod similar colectează fier vechi, acumulatori uzaţi,
dar şi animale, cereale şi tot ce poate conduce la obţinerea unui
profit fără prea multă muncă.
Ţiganii bătrâni sunt puţini şi trăiesc în cvasimajoritatea
lor la limita sărăciei, neavând alte surse de venituri (pensii sau
ajutoare). Nici nu aveau cum să se îmbogăţească, cu cei 30-40
de lei pe care îi primesc pe o zi de muncă. Campania agricolă
în podgorie se încheie de regulă la jumătatea lunii octombrie şi
se reia după circa 5 luni, în a doua jumătate a lunii martie. Cele
5 luni - de toamnă/iarnă - sunt greu de trecut, de cei care
lucrează „cu ziua”, fiind o perioadă „moartă” în agricultură,
când nu se efectuează lucrări agricole manuale şi se stă acasă.
Ţiganii sunt figuri pitoreşti, foarte sinceri, deschişi
dialogului, cu simţul umorului foarte dezvoltat. Între ei sunt
foarte critici, sesizând orice „derapaj” în comportamentul
celorlalţi membri ai etniei. Ca şi românii, au inventat multe
porecle după care mulţi sunt şi mai uşor identificaţi şi
enumerăm aici doar câteva:
- „Macioro” (Porumbel);
- „Chermusoi” (Şoarece);
- „Buşnia” (Capră).
Şi în prezent preocupările privind o minimă educaţie
pentru tineri este doar un deziderat, „şcoala” rezumându-se la
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urmarea sporadică a cursurilor la nivelul claselor I-IV. Mai
departe merg la şcoală foarte puţini copii de ţigani.
O categorie aparte sunt ceilalţi ţigani din Tîmboieşti,
grupaţi pe Valea Tîmboieştiului (Ruget şi Pietroasa), care au
elemente vizibile pe baza cărora afirm că sunt dintr-o altă
ramură a ţiganilor, respectiv:
- nu vorbesc deloc sau vorbesc puţin limba ţigănească;
- în general introduc multe cuvinte româneşti atunci
când vorbesc ţigăneasca;
- au alte fizionomii şi chiar alt pigment al pielii;
- au alte obiceiuri, diferite de ale ţiganilor din Cornet;
- au un temperament diferit, mai agresiv;
- au ocupaţii diferite de cele specifice zonei de
podgorie.
Astfel, nu întâlnim între aceştia nici meşteşugari (de
instrumentar agricol), dar nici buni specialişti în viticultură.
Până la Revoluţie aceştia plecau cu întreaga familie în judeţele
apropiate (în special Brăila şi Galaţi) unde făceau şi valorificau
cărămidă (de construcţii şi pentru sobe). Se pleca odată cu
încălzirea vremii (de regulă în aprilie) şi se întorceau toamna,
la finalul campaniei agricole. La întoarcere aduceau produsele
agricole necesare pe timpul iernii (grâu, porumb, fasole,
cartofi) şi animale pentru consumul în cadrul familiei (porci,
vaci, viţei, oi, păsări ş.a.). Puţini dintre ei au lucrat la C.A.P.,
an de an înregistrându-se această migraţie probabil unică în
ţară.
Şi în rândul acestora este o acută lipsă de educaţie şi de
cultură şi o slabă pregătire profesională.
Concluzia este una îngrijorătoare şi priveşte acutizarea
fenomenelor de îmbătrânire a populaţiei, lipsa de educaţie şi de
pregătire, sărăcia şi lipsa de perspective, creşterea fenomenului
infracţionalităţii şi în rândul populaţiei de etnie romă. În al
doilea rând se naşte o întrebare retorică: Cât va mai rezista
podgoria Tîmboieşti fără forţă de muncă specializată, în
condiţiile îmbătrânirii populaţiei - români şi ţigani deopotrivă specializate în lucrările manuale specifice?
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Capitolul IV

Un secol nou cu probleme vechi
4.1. 1917-1950. Dramele războaielor în comunităţile
rurale
Vom relua câteva din datele privind desfăşurarea
primului război mondial pentru a face apoi trecerea la a doua
mare conflagraţie mondială a secolului şi mileniului.
Anul 1917
♦ În septembrie, Wilhelm al II-lea, împăratul
Germaniei, ajunge pe Măgura Odobeştilor, unde a ascultat
raportul feldmareşalului Mackensen şi a generalului von
Morgen, privind operaţiile militare din zonă. Mackensen,
explică cu jenă situaţia înfrângerii de la Mărăşeşti: „Unei
armate, sire îi poţi da armament, ofiţeri, bravuri! Acest ceva
care se cheamă dorinţa de a învinge nu i-l poţi da! Armata şi-l
ia singur”. Cu aceasta, cariera sa militară s-a ofilit, iar un mare
imperiu s-a prăbuşit!
♦ 26 noiembrie / 9 decembrie. La Focşani, s-au
încheiat tratativele armistiţiului dintre România şi Puterile
Centrale, ca urmare a condiţiilor militare noi intervenite, în
urma armistiţiului ruso-german de la Brest-Litovsk (noiembrie
22/decembrie 5). Delegaţia română a fost condusă de generalul
Al. Lupescu, fiu al oraşului Focşani, iar cea a Puterilor
Centrale, de generalul von Morgăen. Armistiţiul a fost semnat
în casa Gh. Apostoleanu. Mândria noastră nu a fost cu nimic
ştirbită, pentru că semnarea acestui armistiţiu venea în urma
marilor biruinţe româneşti de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
Detalii se găsesc în „Darea de seama asupra mersului
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tratativelor armistiţiului încheiat la 26 noiembrie / 9 decembrie
la Focşani”.
♦ 30 noiembrie. Al Averescu, arată: „Am pus bazele
Societăţii Mărăşti, cu scopul de a perpetua amintirea victoriei
de la Mărăşti. Prima activitate a societăţii, va fi îndreptată în
sensul de a restaura satul Mărăşti şi de a ridica o criptămonument în amintirea biruinţei noastre”.
♦ 1917-1919 a luat fiinţă, pe raza comunei Bordeşti,
un cimitir al eroilor; aici se află 695 morminte cunoscute şi 304
necunoscute ale ostaşilor germani; 24 ale ostaşilor unguri şi 3
ruşi. Se mai află 65 morminte cunoscute ale ostaşilor români şi
110 necunoscute.
♦ 7 noiembrie. Marele proprietar Georges G.N.
Negroponte şi-a anunţat oficialităţilor dorinţa de a dona 20 ha
pământ pentru ridicarea Memorialului de la Mărăşeşti, în
valoare de aproximativ 200.000 lei (Tribunalul Ilfov, secţia
notariat cu nr. 1960/9 februarie 1922). Mai târziu, a donat şi
suma de 50.000 lei.
♦ Ca urmare a desfăşurării procesului de de
unitate naţională şi statală, România totaliza 11.437.000
locuitori, din care judeţul Putna avea 296.000 locuitori.
Ambele războaie mondiale au însemnat perioade la fel
de grele pentru locuitori, chiar dacă a fost vorba despre armata
germană (în primul război mondial) sau de cea sovietică (în cel
de-al doilea război mondial).
În primul război mondial, după bătălia de la Râmnicu
Sărat (14 decembrie 1916), armatele ruse şi române, înfrânte,
se retrag spre Focşani.
Din cele povestite în special de bunica din partea
mamei, Merişor Măndica (născută în 1901), martoră a celor
două conflagraţii majore, a rezultat comportamentul total
diferit al celor două armate, dar şi influenţele determinate de
fazele războiului (învingători sau învinşi), cultura şi civilizaţia
ţărilor respective.
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În primul război mondial, ocupaţia germană (se pare că
în comună nu au fost încartiruite şi trupe maghiare) a fost una
suportată destul de uşor, fundamentale fiind victoriile relativ
uşoare obţinute de armata germană până în luna decembrie
1916, dar şi educaţia de tip prusac a ofiţerilor şi trupei. Astfel a
fost posibil să nu se înregistreze nici un fel de grozăvii (violuri,
execuţii, furturi), activitatea locuitorilor decurgând aproape
normal.
În evocările ei, bunica amintea de fiecare dată despre
faptul că deşi reprezentau armata de ocupaţie, atunci când
primeau solda, nemţii organizau mici petreceri, cu produse
cumpărate de la localnici (păsări, ouă, vin ş.a.). Nu erau adepţii
băuturii în exces şi erau foarte manieraţi. La balurile organizate
de localnici cereau permisiunea mamelor pentru a dansa cu
domnişoarele participante.
Localnicii au fost oripilaţi de faptul că periodic îşi
igienizau lenjeria şi echipamentul prin fierbere (opărire) în
cazanele care erau folosite şi la prepararea hranei.
Ostaşii din zona Râmnicului, rezervişti sau militari în
termen, au luat parte, fie cu regimentele râmnicene, fie cu alte
unităţi militare şi la cele două campanii (din Est şi din Vest),
din cel de al doilea război mondial. La 22 iunie 1941, a trecut
Prutul şi Regimentul 9 Dorobanţi din componenţa Diviziei 5
Infanterie, încadrată iniţial în armata a 4-a Română, de sub
conducerea generalului de origine râmniceană, Nicolae
Ciupercă. La 6 iulie 1941, a atacat şi Divizia 2 Munte,
comandantă de un alt râmnicean, originar din Ciorăşti,
generalul Ion Dumitrache. În cartea sa de reportaje, Drumuri de
sânge. De la Prut la Odessa, apărută în 1942, George Gh.
Pâslaru, directorul săptămânalului „Acţiunea Buzăului”
relatează câteva episoade fierbinţi din încleştarea cu trupele
ruseşti, fapte consemnate şi în jurnalul de operaţii al
Regimentului 9 Dorobanţi. Între altele, face referiri la luptele
de la Zahaicani, unde căpitanul Nicolae Romulus, comandantul
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Companiei a 3-a, a căzut eroic alături de 81 dintre gradaţii şi
soldaţii regimentului. Mulţi alţii îşi dorm somnul în nefiinţă la
Dalnik şi Odessa, la Cotul Donului (majoritatea au murit aici,
între 21-23 noiembrie 1942) şi în stepa calmucă. Mulţi alţii au
fost luaţi prizonieri şi internaţi în lagăre, o parte din aceştia
revenind în ţară şi participând la Campania din Vest, cu Divizia
„Tudor Vladimirescu”. Atât ei cât şi ostaşii celei de a doua
divizii, „Horia, Cloşca şi Crişan”, au ajuns în ţară abia în luna
mai 1945. Între cei care au căzut în luptele din Transilvania se
numără şi colonelul Ion Buzoianu, originar din Racoviţeni, în
memoria căruia, indiferent de opiniile exprimate (erou sau
trădător), fiind ridicat un monument, în parcul oraşului
Râmnicu Sărat.
Documentele din arhiva Legiunii de Jandarmi fac
referiri şi la bombardamentele executate de aviaţia sovietică,
sau la lansarea de manifeste, prin care se cerea ca soldaţii noştri
să nu mai lupte pe front. Totodată, nenumărate note
informative, evidenţiază că prezenţa trupelor sovietice a
reprezentat nu numai un factor de nesiguranţă, dar şi de
producere a unor evenimente triste – teroare, crime, violuri,
maltratări şi jafuri. Din rapoartele organelor de poliţie, reiese că
s-au luat abuziv mobilier, rufărie, vin şi rachiu, bani, au fost
semnalate accidente mortale de circulaţie din cauza şoferilor
ruşi beţi.
Rapoarte către Legiunea de Jandarmi şi prefectura
judeţului (prefect, I.N. Filipescu) consemnează, aproape zilnic,
evenimente în care au fost implicaţi proaspeţii noştri aliaţi.
Chiar din primele zile ale prezenţei lor în oraş şi judeţ, au jefuit
proprietăţile Vladimir Zaporojan şi Alexandru D. Zamfirescu,
din comuna Faraoanele şi I.I. Alecu din Jirlău. La 27 august
1944, Ioan Pricop, şi-a apărat avutul cu arma, îndrăzneala de a
se opune fiind sancţionată cu închisoarea pe viaţă. În zilele de 3
şi 4 septembrie, au fost jefuite prăvăliile lui Marin Coloian şi
Constantin Gh. Găgeanu din Jirlău. În noaptea de 28/29
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septembrie 1944, la Goleşti, doi soldaţi sovietici surprinşi
jefuind, au fost ucişi de premilitari, aceştia fiind deferiţi
Tribunalului Militar Bucureşti. A fost raportat şi jaful comis la
gospodăria familiei Grebănuş, din satul Jirlău. La Voetin, la 24
noiembrie 1944, a fost jefuit conacul prinţului Şerban Ghica, la
28 noiembrie, proprietăţile Leonida Dumitrescu şi Gheorghe
Vintilă din Dumitreşti. Sunt raportate jafuri şi în comunele
Ciorăşti, unde săteanul Costică Dinu este ucis, Jitia şi
Robeasca, Regele Ferninand, Obrejiţa, Tâmboeşti, Slobozia
Bradului, Sihlea, Urecheşti, Bălăceanu, Gugeşti, Ziduri,
Nicolae Fleva, Vâlcelele.
La 2 decembrie 1944, Ion Munteanu, administratorul
moşiei Goroviceanu, de la Jirlău, înainta o declaraţie către
prefectură, cu pagupele datorate jafurilor comise de soldaţii
sovietici (cereale, animale, păsări, vin şi rachiu etc.). La 23
decembrie 1944, sunt raportate jafuri la conacul Sofiei N.
Gâlcă, din Sătuc şi avocatului I. Crăciun din Jirlău, două zile
mai târziu fiind devalizate bunuri de la proprietăţile Eliza
Teodorescu, Stroe Ionescu şi D.R. Bunea, din aceeaşi
localitate.
De la locuinţa preotului Gh. Găzdaru din Sătuc, s-au
furat, la 2 ianuarie 1945, un ceas, aparatul de radio, roţile de la
căruţă şi animalele de tracţiune. Pagube de zeci de milioane
s-au raportat şi în cazul jafurilor de la conacele lui Radu Chircu
de la Vâlcelele, lui Costel Alexandrescu, colonelului
Mironescu şi Ion Stambulescu. În februarie 1945, a fost rândul
conacului de la Balta Albă, al lui Ionel Lupescu, liderul local al
Partidului Naţional Ţărănesc, în noaptea 18/19 februarie 1945,
având loc un susţinut schimb de focuri între soldaţi sovietici şi
gardienii publici din Râmnicu Sărat, care i-au surprins în timp
ce încercau să pătrundă cu forţa într-o locuinţă. De la crama lui
Dumitrache Lungu, din Budeşti, au luat 2000 l vin, o mare
cantitate fiind ridicată şi de la crama ing. Mihai Ciobanu, din
Bonţeşti-Dălhăuţi.
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La începutul lunii aprilie, au fost jefuite proprietăţile
Floricăi Romulo din Ziduri, colonelului (r) Sava Ifrim din
Slobozia-Ciorăşti, N. Iliescu din Obileşti şi generalului
Racoviţă de la Bogza. De pe islazul comunei Voetin, au ridicat
fânul de pe 9 pogoane, mei şi orz, de la gospodării din Bogza.
Trebuie precizat că cea mai mare parte a proprietarilor
s-au refugiat în locuri ferite, astfel că la proprietăţile lor au
rămas fie administratorii, fie oameni de curte, care nu aveau
nici interesul şi nici posibilitatea de a se opune soldaţilor
înarmaţi şi hotărâţi, cu orice preţ, să captureze cât mai multe
bunuri.
În noaptea de 22/23 aprilie 1945, o patrulă sovietică a
atacat satul Voetin, fiind ucis copilul Victor Anghel. Atacul s-a
repetat după 6 zile. La sfârşitul lunii aprilie şi în lunile
următoare, sunt semnalate jafuri la Budeşti, Slobozia Ciorăşti,
Gologanu, Dărâmaţi, Racoviţeni, Pleşeşti, Nicoleşti, Boldu,
Cârligele, Flămânda, Băbeni, Goleşti, Grădiştea, Căiata, Corbu,
Grebănu, Amara, Jirlău, Voetin, Robeasca, Coteşti, Pueşti,
Gulianca, Obidiţi etc. Cu prilejul acestor jafuri Costică Dinu
din Ciorăşti, Constantin M. Lazăr din Vâlcelele, Ion Toboşaru
din Racoviţeni, Al. Stoicescu din Pleşeşti, Al. Dumitrescu şi
Vintilă Dobre din Dumitreşti, St. Sava şi Ghiţă Creţu din
Slobozia Ciorăşti, Gheorghe I. Sera din Boldu, Vasile Grigoraş
din Flămânda-Jideni şi gardianul public Ion Tănase şi Gr.
Stănescu din Râmnicu Sărat au fost ucişi, mulţi alţi săteni fiind
răniţi. Maria C. Ilinca din Cârligele, a fost răpită şi violată, iar
Alexandru Ornea, din Băbeni, a ucis un locotenent sovietic,
care încerca să-l jefuiască. Pentru fapta sa, în legitimă apărare,
a fost achitat de Tribunalul Ilfov. La Goleşti, I. Voiculescu şi I.
Soare, au fost striviţi cu tancurile, iar Dobre Vintilă din BeciuVârteşcoi, a ucis 2 soldaţi ruşi, care au încercat să-l jefuiască.
Sunt semnalate evenimente asemămătoare, în care au fost
implicaţi soldaţi sovietici şi în 1946 – atacarea şi jefuirea unui
vehicul cu militari români, jefuirea unor săteni din Jideni,
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aceste situaţii fiind raportate şi Comandamentului sovietic. În
noaptea de 11/12 mai 1946, Arsene Alexandrescu din Putreda,
s-a apărat cu arma, pentru fapta sa fiind arestat.
Totodată, la solicitarea expresă a Comandamentului
sovietic, organele de poliţie şi jandarmi, au fost obligate să
întocmească liste cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de
Nord, fugiţi din locurile de baştină, după ocuparea acestor
străvechi teritorii româneşti, de către sovietici, în iunie 1940.
Aceştia au fost chemaţi să se prezinte la poliţie şi jandarmerie,
cei care au răspuns solicitării fiind apoi ridicaţi de sovietici şi
deportaţi, restul trăind cu teama de a nu împărtăşi aceeaşi
soartă. Tot în 1946, au fost înhumaţi ostaşii sovietici, morţi din
diferite cauze, într-un mormânt amenajat în Piaţa Vasile
Cristoforeanu. Pagube însemnate sunt raportate şi în 1948,
calvarul râmnicenilor, într-o formă mai redusă după 1950,
terminându-se în 1959, când trupele sovietice au fost retrase de
pe teritoriul României.
În cadrul obligaţiilor în contul reparaţiilor de război, pe
lângă alte bunuri, din judeţ au fost trimişi şi cai, la Râmnicu
Sărat existând în 1945, chiar o comisie specială care a
cumpărat cai, pe care i-a trimis la Centrul de la Galaţi.
În cel de-al doilea război mondial (la un interval de
aproape 30 de ani de la prima conflagraţie majoră a secolului
XX) comportamentul nemţilor a devenit unul evident mai
agresiv, lucru evident mai ales în ultima parte a războiului şi
datorat în cea mai mare parte trădării de care au avut parte din
partea românilor. Nu au avut loc însă nici de această dată
excese, dată fiind şi graba cu care se retrăgeau după ruperea
frontului şi frica faţă de apropierea Armatei Roşii.
Armata rusă s-a comportat la fel ca peste tot pe unde a
ajuns, reflectând lipsa de educaţie, primitivismul şi dorinţa de
răzbunare. Comportamentul acesteia a fost identic atât faţă de
populaţia localnică cât şi faţă de prizonierii nemţi pe care îi
foloseau ca personal auxiliar (pentru muncile grele). Au fost
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nenumărate cazuri de devastări de locuinţe, schingiuiri ale
localnicilor, furturi, tentative de viol ş.a.
De la Nicu Frăţilă, participant la război, atât la
campania din est cât şi la cea din vest am auzit că în frecvente
cazuri prizonierii (indiferent de naţionalitate) erau legaţi cu
sârmă ghimpată de corp şi de maşinile de luptă, fiind efectiv
ucişi de vii, în chinuri groaznice.
Este de notorietate faptul că deşi a avut o contribuţie
însemnată la câştigarea războiului, armata română a fost
desconsiderată în permanenţă de ruşi. Mii de soldaţi români au
fost obligaţi la sfârşitul războiului să se întoarcă în ţară pe jos,
ajungând acasă după luni de chin şi lipsuri, în vara anului 1945.
Dintre locuitorii din Tîmboieşti amintim câţiva
participanţi la cel de-al doilea război mondial, care au
supravieţuit dar au trăit dramele acestuia: Cornel Gavrilescu,
Mitică Botezatu, Petre Ponea, Costică Panţuru, Costache
Panţuru, Ionică Nedelcu, Ştefan Irimia, Andrei Ponea, Sandu
Fănică, Mircea Hotar, unii dintre ei fiind luaţi prizonieri în
campania din răsărit. Şi în această conflagraţie comuna noastră
a plătit tributul de sânge inerent, în război murind foarte mulţi
bărbaţi. Din Tîmboieşti au pierit pe front Postelnicu Alexandru,
Tocmelea Titi, Bratu Dumitru, Leica Vasile, Răducan Dumitru,
Tudorel Găzdaru, Panţuru Pantazi iar din Trestieni Necoară
Dumitru, Staicu Pleşea, Panaite Bălan, Motoc Vasile şi Sandu
Neculai.
Lista este mai lungă, cei enumeraţi fiind cei de care
şi-au mai amintit bătrânii cu care m-am consultat.
În anul 1933 s-a întocmit de Filiala Râmnicu Sărat a
Societăţii medaliaţilor cu Virtutea Militară, un tabel cu toţi
aceia care au primit medalia şi brevetul pentru această
distincţie militară, acordată pentru acte de eroism deosebite pe
front. Din Tîmboieşti, satul Slimnic, figurează în tabel
locuitorul Stan Grama.
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Ostaşii români participanţi la razboi şi-au făcut datoria
făcând abstracţie de alianţele de moment ale României şi au
fost decoraţi în diversele faze ale războiului atât de nemţi cât şi
de ruşi pentru vitejia şi curajul de care au dat dovadă. Din
păcate, statul român postdecembrist a manifestat faţă de aceştia
o indiferenţă cu care ne-am obişnuit şi nu le-a acordat nici un
fel de compensaţie, nici măcar celor câteva sute sau poate mii
de supravieţuitori, unii cu o situaţie materială mai mult decât
precară sau invalizi, fără posibilitatea de a-şi întreţine familia.
Perioada interbelică a fost marcată de o relativă linişte
la nivelul comunităţii, ocupaţiile principale fiind cele
dintotdeauna: viticultura, creşterea animalelor şi cultivarea
cerealelor (grâu, porumb, orz, ovăz).
Un element de referinţă, care nu a marcat în mod
esenţial activitatea locuitorilor comunei a fost mişcarea
legionară. Ca şi în alte cazuri, legionarii activi au fost puţini
(cca.10 persoane), dar erau persoane reprezentative pentru
comună, fiind oameni cu carte (inclusiv preotul) şi cu o situaţie
materială peste medie.
Întrunirile aveau loc de regulă în casa lui Vasile Fendu
(şeful „cuibului”), ceilalţi participanţi fiind Costică Ioniţă
(Mărgărit), Neculai Lâlă (Popa Ulică), Costică Antonache,
Virgil Ivănescu, Ştefan Panţuru („Acrament”) şi Asănache
Popa. Interesant este faptul că activitatea acestora „a avut de
suferit” datorită lipsei cu desăvârşire a elementului evreiesc din
comună (aşa cum aminteam anterior). În aceste condiţii
„momentul de vârf” al activităţii acestora, pe timpul guvernului
legionar, l-a constituit devastarea proprietăţilor unui evreu
(Swarz) din Slobozia Bradului, cu locuinţa situată pe drumul ce
duce spre Schitul Rogoz şi cu câteva pogoane de vie cumpărate
în Dealul Trăistenilor. Proprietarul a fugit şi – fapt interesant –
nu s-a mai întors nici după reprimarea mişcării legionare şi nici
mai apoi.
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Urmările au fost nefaste pentru legionari, ca de altfel
peste tot în ţară. Au fost arestaţi şi condamnaţi în anul 1940,
pedepsele fiind totuşi modice şi aplicate diferenţiat. Mai mult
au avut de suferit, atât ei cât şi membrii de familie – mai ales
copiii – după instaurarea regimului comunist.
Întârzii puţin cu comentariile asupra perioadei de până
la colectivizare, pentru a mai prezenta câteva aspecte din viaţa
comunei şi a locuitorilor.
Proprietăţi mari nu existau decât în zonă şi aparţineau
unor urmaşi domneşti sau marilor proprietari:
- Robescu – Sihlea (Voetin, Căiata), Slobozia
Bradului şi Tîmboieşti;
- Plainos – Cândeşti, Bordeşti, Dumbrăveni;
- Franasovich – Slobozia Bradului, Obrejiţa;
- Grădişteanu – Sihlea;
- Prinţul Ghica – Sihlea, Voetin;
- Prinţul Şuţu – la nord de calea ferată Râmnicu Sărat
– Focşani;
- Vrânceanu – Căiata;
- Cotescu – Coteşti.
Plainos este desigur forma deformată pentru numele
marelui proprietar grec Alexandru Pllagino, ginere al
domnitorului Barbu Ştirbei, care în urma unui proces de durată
(1847-1860) a acaparat în mod abuziv pământurile moşnenilor
râmniceni pe care i-a transformat în clăcaşi, ajungând să deţină
peste 60.000 ha (întreaga Prefectură Plăineşti din anul 1937,
aşa cum am delimitat-o ceva mai departe, iar la vest „până spre
Carpaţi”).
De la acest nume, deformat de localnici, a luat naştere
şi numele localităţii Plaineşti (Plăineşti) sau Plagineşti, ce a
înlocuit vechea denumire a localităţii, Târgu Cucu. Astfel, în
listele electorale din 1831, localitatea se numea Târgu Cucu.
În 1872, la Plasa Măgura de Sus, judeţul Râmnicu
Sărat, prima comună era Plăineşti, lucru explicabil prin aceea
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că la 1860 grecul Pllagino câştigase deja prin mijloace viclene
pământurile moşnenilor şi astfel a fost schimbată şi denumirea
comunei.
Numele localităţii se păstrează între războaie şi chiar
după, până la constituirea judeţului Vrancea, când a căpătat
actuala denumire (Dumbrăveni).
În comună, de departe domina moşierul Robescu,
familie veche cu proprietăţi în zonă. În anul 1825 aceştia au
pus bazele schitului Rogozu (Slobozia Bradului).
Dintre localnici se detaşa Titu Zaharia, cu aproximativ
50 ha de pământ. Urmau cam 25-30 locuitori cu suprafeţe
relativ modice de vie, acestia deţinând în plus pământ arabil şi
pădure.
Dintre aceştia, consideraţi „ţărani mijlocaşi”, deţinători
ai unor suprafeţe cuprinse între 3 şi 10 hectare, amintim
următorii proprietari: Gheorghe Roman, Dumitru Roman,
Asănăchescu, Lică Ivănescu, Emil Ivănescu, Anton Dragoncea,
Gheorghe Lazăr, Son, Doctorul Svetanov, Geală, Lazăr Rotaru,
Vasile Fendu, Tudose Dobrinescu, Aurică Temelie, ş.a.
Analizând datele furnizate de primăria Tîmboieşti la
nivelul anului 2009, rezultă că suprafaţa agricolă ocupată în
prezent de vii aparţinând localnicilor (726 ha) este foarte
apropiată de cea existentă în anul 1937 (686 ha) şi consemnată
la Arhivele Vrancea, fond Prefectura Plăineşti. Diferenţa în
plus (40 ha) o reprezintă plantaţiile înfiinţate în perioada 19591989.
Vom menţiona cu mândrie nedisimulată faptul că la
acelaşi moment (1937), comuna Tîmboieşti era cea mai mare
comună din Prefectura Plăineşti, judeţul Râmnicu Sărat, fiind
recenzate 882 de familii. Din analiza asupra celor 27 de
comune din Prefectura Plăineşti, ca număr de familii obţinem
următoarea structură:
- 8 comune cu până la 250 familii (mai degrabă sate):
Căiata, Dragosloveni, Plăineşti, Obrejiţa, Coroteni ş.a.;
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- 9 comune cu 250-500 familii (comune mijlocii):
Bordeşti, Cândeşti, Slobozia Bradului, Voetin, Gura Caliţei,
ş.a.;
- 6 comune cu 500-750 familii (comune mari): Bogza,
Coteşti, Gugeşti, Cârlige, Vârteşcoi, ş.a.;
- 4 comune cu peste 750 familii:
- Tîmboieşti, 882 familii;
- Sihlea,
813 familii;
- Urecheşti, 774 familii;
- Popeşti,
762 familii.
Prefectura Plăineşti cuprindea salba de podgorii
renumite atunci ca şi acum, în care Tîmboieştiul ocupa un
binemeritat loc pe podium ca urmare a suprafeţelor întinse de
vii deţinute de locuitori. „Clasamentul” se prezenta deci în anul
1937 astfel:
- Coteşti,
1.424 ha;
- Vârteşcoi,
1.061 ha;
- Tîmboieşti,
686 ha.
Raportat la numărul de familii, rezultă că în medie, unei
familii îi revenea un hectar de vie. Vom observa că Prefectura
Plăineşti cuprindea în anul 1937 cu aproximaţie localităţile
situate între Milcov (comunele Broşteni, Goleşti), Prefectura
Râmnicu Sărat (Slobozia Bradului fiind prima comună la
intrarea dinspre oraşul Râmnicu Sărat), zona adiacentă şoselei
Râmnicu Sărat-Focşani la sud, iar la nord-vest şi vest culmile
muntoase ale Subcarpaţilor Curburii.
Organizarea administrativă era cea legiferată prin
Decretul numărul 43 din 10 ianuarie 1930, publicat în
Monitorul Oficial numărul 17 din 22 ianuarie 1930, care a
stabilit noile plăşi în cadrul judeţelor.
Anterior, în baza Decretului 394 din martie 1864, de
aplicare a noii legi de administrare şi organizare a comunelor
urbane, Tîmboieştiul făcuse parte din Plasa Măgura de Sus, tot
în judeţul Râmnicu Sărat, împreună cu comunele:
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- Plăineşti;
- Vârteşcoiu;
- Dealul Lung;
- Dragosloveni;
- Faraoanele;
- Lacul lui Baban;
- Odobasca.
Din judeţul Râmnicu Sărat făceau parte la momentul
respectiv:
- Plasa Măgura de Jos;
- Plasa Măgura de Sus;
- Plaiul Râmnicu;
- Plaiul Râmnicu de Jos.

4.2. Colectivizarea,

dispariţia
proprietăţii
individuale şi a unei lumi normale

Vom face un salt în timp şi vom creiona câteva din
dramele colectivizării la nivelul comunei.
Ideile comuniste nu au fost rezultatul „îndoctrinării”
făcute de sovietici pe front, aşa cum s-a întâmplat în foarte
multe locuri, de către combatanţii care s-au constituit în vestita
Divizie Tudor Vladimirescu, în timpul campaniei din răsărit.
Supravieţuitorii războiului, inclusiv cei care au făcut parte din
această structură înfiinţată de comunişti (Săndel Răducan,
Tudorică Ţigănuş, Constantin Popa) suferiseră suficient
dramele războiului şi au preferat să-şi reia activităţile normale
pentru ţăranul român, fără a se implica politic. Cu toate acestea
au existat suficienţi simpatizanţi care să „gireze” pentru
succesul comunismului şi, ca un prim pas, al cooperativizării.
Surprinzător, aceştia nu erau dintre săracii comunei, pentru
care ideile noii orânduiri să fie tentante, ci oameni cu o stare
materială destul de bună (Costică Nistoroiu, Jani Toma,
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Asănache Sterian) care au fost şi primii membri de partid din
comună.
Colectivul (C.A.P.-ul) s-a înfiinţat la Tîmboieşti în
perioada 1959-1961, relativ repede pentru zona respectivă,
unde opoziţia ţărănească a fost una aprigă, de durată. Este
cunoscut faptul că însuşi Nicolae Ceauşescu s-a deplasat în
zona Vulturu-Suraia pentru a lichida rezistenţa eroică a
ţărănimii împotriva cooperativizării forţate, inclusiv prin
lichidarea fizică (împuşcarea) opozanţilor.
Anterior (perioada 1950-1959) se înfiinţaseră G.A.C.,
respectiv I.A.S., prin preluarea şi contopirea proprietăţilor mari
(de peste 50 de hectare), cu unele măsuri „pregătitoare”
gândite de comunişti. Astfel, în perioada 1947-1950 au fost
legiferate următoarele măsuri extreme:
- interzicerea efectuării lucrărilor agricole cu particulari
(potrivit principiului stabilit ad-hoc „Fiecare să rămână în
posesie doar cu pământul pe care îl poate lucra cu familia”);
- „cotele”, respectiv stabilirea unor producţii pe
categorii de culturi cu mult peste posibilităţile reale şi predarea
la stat a unor cantităţi însemnate de produse. În multe situaţii
toată producţia obţinută nu putea asigura cotele astfel stabilite,
fapt ce a dus la îndatorarea multor capi de familie, prin
contractarea unor împrumuturi cu dobânzi foarte mari, aproape
imposibil de restituit;
- stabilizarea monetară.
Cooperativizarea s-a făcut deci în perioada 1959-1961,
prin metode specifice comunismului, hotărâtoare fiind:
- munca activiştilor de partid de la „centru” (comuna
făcea parte din raionul Râmnicu Sărat, regiunea Ploieşti) şi
„argumentele” acestora (umblau înarmaţi!);
- poziţia voluntaristă (şi de multe ori inconştientă) a
unor localnici, care s-au transformat în unelte docile ale noii
orânduiri, elocvent fiind cazul lui Dumitru Guţu.
Comportamentul acestuia, slugarnic faţă de comunişti şi dur,
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arogant şi uneori violent faţă de consăteni poate fi explicat
doar în mică măsură prin dorinţa de a le asigura un viitor
propriilor copii;
- lipsa de reacţie a localnicilor, datorată fricii, pentru
măsurile drastice, nefaste ce le puteau suferi familiile şi în
special copiii aflaţi în şcoli.
Cooperativizarea s-a încheiat în anul 1961, prin
înfiinţarea C.A.P. „Înainte”, denumire ce se dorea suficient de
mobilizatoare pentru toţi membrii săi. Patrimoniul C.A.P. a fost
unul suficient de bogat pentru că era format din proprietăţile
localnicilor, respectiv circa 1.500 ha de teren agricol şi 600 ha
de pădure, circa 25 de perechi de boi de muncă, circa 300 de
cai de tracţiune, vaci, oi şi cam toate uneltele de muncă
(pluguri, care, căruţe, hamuri, prăşitori, semănători, motoare) şi
instrumentarul agricol (butoaie, căzi, cazane de rachiu, ş.a.).
Deşi au existat numeroase cazuri de împotrivire, până
la urmă, de voie sau de nevoie, toţi tîmboieştenii s-au înscris în
colectiv. Paradoxal(!), din documente rezultă că activitatea a
fost una voluntară în toate cazurile. În speranţa că lucrurile nu
vor putea rămâne mult timp aşa şi că vor redeveni cândva
proprietari, au apărut multe anomalii în registrele agricole,
foarte mulţi locuitori declarând alte suprafeţe decât cele
deţinute în mod real. Aceasta a condus la mari greutăţi după
anul 1990, atunci când s-a trecut la reconstituirea dreptului de
proprietate, de unde foarte multe dispute şi procese în instanţă.
Singurul locuitor care a refuzat înscrierea în colectiv a
fost Paraschiv Vlad, gest care a impresionat probabil doar la
momentul respectiv. În ciuda acestui fapt, colectivul i-a
acaparat toate pământurile, rămânând cu o fâşie de vie de cca.
500 de metri pătraţi în spatele casei. Personal cred că gestul lui
a fost unul exemplar, reflectând demnitatea, verticalitatea şi
credinţa românului în dreptatea ce trebuie să învingă
întotdeauna. Eram copil când l-am cunoscut (cred că a murit
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prin 1970) şi nu am realizat atunci importanţa şi curajul faptei
lui.
Colectivizarea a fost fără nici o îndoială o spoliere
dramatică a ţărănimii şi o nouă aducere a acesteia „în sapă de
lemn”.
Primul preşedinte de C.A.P. a fost un localnic, Georgică
Neacşu, ajuns în această funcţie din cel puţin două motive:
- un foarte bun orator (volubil, deschis dialogului) şi
organizator, provenit dintr-o familie de vază din Tîmboieşti;
- „linia partidului” de a asigura credibilitate politicii
momentului, respectiv desemnarea unui lider acceptat de
comunitate, dar care putea fi ulterior modelat conform
cerinţelor.
Alegerea s-a dovedit a fi una bună şi, ca o confirmare,
acesta va rămâne ani buni preşedinte de C.A.P. Va fi schimbat
abia în anul 1968 din funcţie de un bun specialist agricol,
membru de partid, nelocalnic - inginerul Ion Davidoiu - care a
condus C.A.P.-ul până la desfiinţare. Din anul 1968 şi până în
anul 1970 Georgică Neacşu a fost primarul comunei.
C.A.P. era structurat organizatoric pe ferme şi pe naturi
distincte de activităţi: viticultura, zootehnia şi cultivarea
cerealelor. În afara inginerului Davidoiu, la Tîmboieşti şi-au
mai desfăşurat activitatea şi alţi ingineri, unii chiar pe o
perioadă îndelungată de timp. Astfel, doamna ing. Davidoiu
Maria, soţia preşedintelui C.A.P., a fost timp de cca 20 de ani
(din 1966 probabil şi până în 1989) şefa Fermei Obrejiţa, unde
s-au obţinut cu regularitate producţii record de struguri, pentru
care a primit nenumărate distincţii din partea conducerii de
partid. Fire deschisă, volubilă, a ştiut să mobilizeze exemplar
locuitorii din Obrejiţa şi să înfiinţeze culturi de viţă de vie pe
suprafeţe altădată neproductive.
La fermele din Tîmboieşti şi-au desfăşurat activitatea
ing. Gâtlan (până spre anul 1975) şi ing. Ştefan Gheorghe,
actualul şef al Asociaţiei înfiinţate în urma desfiinţării C.A.P.170

ului. Şi aceştia au muncit cu pasiune şi au reuşit să schimbe
geografia locurilor, prin înfiinţarea unor plantaţii moderne de
viţă de vie pe dealurile altădată pline de mărăcini, unde şi
caprele pătrundeau cu greutate (în Treisteni, în Plainos, la
Gârneţi, la Manea ş.a.).
Zootehnia a fost, una peste alta, contraperformantă,
datorită lipsei de specialişti (în special ingineri), a bolilor, a
neglijenţei lucrătorilor şi a furturilor frecvente.
Odată cu înfiinţarea C.A.P. s-a înfiinţat şi un puternic
sector destinat confecţionării şi reparării căruţelor şi a vaselor
din lemn pentru transportul strugurilor („bene”, sacale, căzi) şi
pentru potcovitul cailor şi al boilor. La fierăria şi rotăria care
au funcţionat lângă grajdurile de la Slimnic au lucrat cam 10
meseriaşi pentru care meseria nu avea taine, majoritatea
lucrărilor făcându-se manual.
În componenta viticolă funcţionau 3 ferme, poziţionate
pe Trestieni, Tîmboieşti şi Obrejiţa, fiecare cu un număr
variabil de echipe, ce grupau membrii a 20-25 familii (în jur de
50 de lucrători maxim). Dintre şefii de echipă amintim pe Ionel
Butuc, Aurică Puiu, Tincuţa Tacu, Sideri Dobrinescu, Mariţa
Guţu, Aurica Antonache, Gigel Rotaru, Sandu Dinică ş.a.
Separată ca activitate, dar legată strâns de viticultură, a
funcţionat „Şcoala de viţă”, ce pregătea butaşii selecţionaţi
(altoiţi) din soiuri nobile pentru nevoile proprii (ale C.A.P.ului), dar şi pentru alte unităţi agricole din ţară. Exista o
singură echipă care se ocupa de această activitate, terenul
destinat funcţionării fiind spre gara Sihlea, pe partea dreaptă a
şoselei Obrejiţa-Sihlea.
La fiecare echipă exista 1-2 atelaje agricole, respectiv
căruţă cu cai (sau boi) de tracţiune. Cu căruţa se mergea la
lucru la locurile îndepărtate (la câmp), se căra producţia
propriu-zisă (strugurii pentru vinificaţie, fructe-prune,
porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, cocenii, paiele,
fânul, dar şi apa pentru stropit şi substanţele necesare (sulf
171

muiabil, piatră vânătă, var) şi altele (lădiţele pentru împachetat
strugurii „de export”, aracii, viţa de vie după tăierea de
primăvară - folosită pentru încălzire şi prepararea hranei).
Conductorii atelajelor au avut un regim mult diferit faţă de
ceilalţi membri ai C.A.P., având posibilitatea ca pe lângă
furajele pe care şi le cultivau şi le transportau la domiciliu
pentru hrana animalelor să „pluseze” şi multe alte bunuri pentru
consumul propriu în cadrul familiei. În condiţiile în care
aproape toată lumea sustrăgea câte puţin din ce exista la
C.A.P., conductorii depăşeau cu mult „media”, în primul rând
datorită complicităţii paznicilor şi parţial a miliţienilor. Ca
urmare, cei mai mulţi dintre ei au avut o situaţie materială peste
medie, şi-au construit case noi, au pus bani deoparte şi au reuşit
să-şi aranjeze bine şi copiii. Prin anii 1970 a produs mare vâlvă
vestea că un consătean (conductor) avea depusă la C.E.C. suma
de 100.000 lei, în banii de atunci o sumă imensă. Puţini au
intrat sub incidenţa vestitei Legi nr. 18 privind acumularea
ilicită a unor bunuri sau sume băneşti, probabil pentru faptul că
nu au fost reclamaţi.
Ca o formă „originală” a democraţiei şi a controlului
obştesc, o bună perioadă de timp au funcţionat în cadrul
colectivului comisii de revizie, formate din oameni cu pregătire
îndoielnică, dar care trebuiau să „vadă tot” şi să „infiereze”
eventualele abuzuri sau nereguli constatate în urma verificărilor
pe care le făceau periodic.
Lucrările agricole se executau manual în cvasimajoritate.
La înfiinţarea culturilor de viţă de vie s-au folosit
tractoare mari şi un utilaj rusesc („Kirov”) pentru efectuarea de
arături adânci. Tractoarele au fost puţine şi s-au folosit doar
pentru anumite lucrări, în special după anul 1970. În perioada
primilor 10 ani de la infiintare, C.A.P.-ul avea şi livezi de
pruni, cireşi, din cele care aparţinuseră localnicilor. Până la
revoluţie acestea au fost desfiinţate în totalitate, în locul lor
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plantându-se viţă de vie. Tot în timpul C.A.P.-ului s-au înfiinţat
culturi de tutun, zona nisipoasă fiind prielnică acestei plante.
Dintre plantele cultivate cu regularitate nu a lipsit
floarea soarelui,cultivată în special la câmp, în zona adiacentă
căii ferate Râmnicu Sărat-Focşani. Copil fiind, cam până prin
1967 am fost martor al perioadei în care recoltarea florii
soarelui se făcea manual, recolta fiind apoi transportată cu
căruţa.
Nu pot uita nici pitorescul podgoriei în perioada
culesului, inclusiv zdrobitul strugurilor cu picioarele, în benele
de lemn cu care se efectua şi transportul la staţia de vinificaţie
din comună.
Trebuie să amintesc şi de perioada practicii agricole pe
care am făcut-o ca elev în perioada claselor V-VIII, pe
parcursul a cel puţin 30 de zile, odată cu începerea anului
şcolar. Era o obligaţie dictată de producţiile foarte bune care se
obţineau în perioada 1970-1980, de lipsa forţei de muncă şi
grija de a aduna la timp şi în totalitate recolta. Nu s-a pus
niciodată problema folosirii ilegale a minorilor (un elev avea în
clasa a V-a, când începea practica agricolă, doar 11-12 ani!) la
muncă!
Adevăraţii meseriaşi erau consideraţi acei viticultori
care timp de 2-3 luni (iarna, în perioada ianuarie-martie)
efectuau operaţia de „altoire”, respectiv crearea de butaşi dintrun altoi nobil pe un suport rezistent la boli („sălbatic”) obţinut
la ferma de la Slobozia Bradului sau în comună, în porţiunea
cuprinsă între sediul fostului I.A.S. (la Tătaru) şi Neculai
Filimon.
Lucrările agricole specifice în viticultură s-au efectuat
în C.A.P. în proporţie de peste 90% manual, munca fiind una
brută, de uzură. Argumentez acasta prin lista pe care am
întocmit-o la începutul anului 2009, când cu surprindere am
constatat că la o populaţie de peste 3.500 locuitori, mai sunt 2530 de persoane ce depăşesc 80 de ani. Este cu siguranţă
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rezultatul muncii abrutizante desfăşurate timp de aproape 30 de
ani de tîmboieşteni - bărbaţi, dar şi femei - de luni până
sâmbătă, pe vânt, ploi, zăpezi. Sunt rudele şi vecinii noştri, sunt
cei care au muncit din greu ca noi să putem urma o şcoală şi să
ajungem oameni. Către ei se îndreaptă recunoştinţa mea şi a
altora care gândesc la fel!
Nu greşesc dacă afirm că aceşti oameni au mutat dealuri
din loc şi au modificat geografia comunei şi a împrejurimilor,
iar munca lor, precum a unor furnici în muşuroi, s-a concretizat
în lucruri deosebite, care au rămas peste timp:
- două şcoli generale;
- un cămin cultural;
- un complex comercial nou;
- electrificarea comunei;
- asfaltarea străzilor principale;
- popasul turistic;
- realizarea unor plantaţii moderne de vie;
şi multe altele.
Diferenţele faţă de anul 1989 constau în principal în
cele aproape 200 de case nou construite, celelalte „societăţi
comerciale” fiind în fapt 7 magazine mixte şi 2 societăţi (una
agricolă, ce a preluat parţial patrimoniul şi terenurile fostului
C.A.P. şi una de confecţii), cu efecte economice
nesemnificative pentru comună.
Ajungând la „binefacerile” socialismului nu aş vrea să
omit tratamentul nemeritat de care au beneficiat unii dintre
locuitori (inclusiv tatăl meu) pentru simplu fapt că au fost
consideraţi de regimul comunist „copii de chiaburi”.
Aceştia au fost încorporaţi şi au executat stagiul militar
cu o durată de peste 3 ani la vestita Direcţie a Serviciului
Muncii, practic suportând acelaşi regim ca şi deţinuţii politici.
Dintre tîmboieşteni, au intrat sub efectul acestei
reglementări tatăl meu (Rotaru Gigel) şi mai mulţi consăteni
(Nedelcu Mihalcea, Iordache (Iorgel) Lâlă, Vasile Fuga,
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Vasilache Guţu, Ionel Covrig), alte motive imputate acestora
fiind apartenenţa părinţilor la „partidele istorice” – „duşmani
de clasă” sau la unele secte religioase considerate nocive
(adventişti).
Tatăl meu a trăit într-o familie cu 8 copii în total,
pământul deţinut de părinţi fiind de cca 13 ha (4 ha vie, 3 ha
arabil şi 6 ha pădure), media fiind de 3 pogoane de pământ
pentru fiecare copil. Pentru „vina” (ipotetică) de a putea deveni
proprietar al acestui pământ a făcut 3 ani şi 2 luni de armată, în
condiţii inumane, ce vizau clar înlăturarea fizică a celor
încorporaţi în aceste unităţi. Stagiul militar l-a făcut în unităţi
ce desfăşurau activităţi ce reflectau în mod cert această intenţie,
astfel:
- Canalul Dunăre-Marea Neagră;
- IPL Nehoiu;
- Băiţa – Beiuş jud, Bihor (extracţie uraniu);
- Sovrom Construcţii Hunedoara;
- Furnalul 7 „Gazometru” Hunedoara.
Cu foarte mari eforturi am reuşit să găsesc înţelegere şi
sprijin la Arhivele Statului pentru a intra în posesia
documentelor pe baza cărora a întocmit şi depus dosarul prin
care i s-a acordat o indemnizaţie „reparatorie” de cca. 1,2 lei
(12.000 lei vechi) pentru fiecare din cele 38 de luni de chin,
adică vreo 50 lei în total, indemnizaţie acordată de guvernele
postdecembriste şi neactualizate la nivelul minimelor cerinţe
ale unei persoane cu o vârstă înaintată şi cu multe nevoi.

4.3. Despre podgoreni şi arta viticulturii
La 29 septembrie 1937 se constituia în România
„Federaţia Cooperativelor Viticole”, cu scopul promovării
intereselor viticultorilor.
Obiectiv vorbind, plantaţiile viticole nu erau unele
spectaculoase, alternând soiurile nobile cu cele comune, astfel
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încât nici producţiile nu erau foarte mari. Explicaţiile sunt
multiple, hotărâtoare fiind desigur lipsa de mijloace tehnice
(mecanizate). Până la cooperativizare, în podgorii se lucra cu
cosorul, foarfeca şi briceagul. Toamna via „se îngropa” pentru
prevenirea îngheţului; lipseau spalierii şi sârmele, fiind folosiţi
aracii („haracii”) şi răchita la legatul de primăvară. La stropit
se folosea „piatra vânătă” (sulfatul de cupru), operaţiunea
efectuându-se manual, cu mătura şi, ulterior, cu pompele de
spate „Vermorel”. Apa pentru prepararea soluţiei era cărată cu
sacaua (un butoi înfundat din care era decupată pe „burtă” o
porţiune de circa o jumătate de metru pătrat) sau cu butoaie cu
căruţa de la gârlă, fiind apoi încărcată în pompe de către
lucrători sau, mai târziu, descărcată în tuburi de beton dispuse
la capătul rândurilor.
Tractoarele au apărut după 1965, odată cu
colectivizarea şi au uşurat considerabil munca viticultorilor,
deşi pe suprafeţe mici sau greu accesibile se stropeşte şi în
prezent cu pompa.
Lucrările în podgorie sunt identice, iar un ciclu agricol
începea din toamnă, când, după cules, după Sfântul Dumitru, se
proceda la „descurcatul viei”, respectiv scoaterea aracilor care
susţinuseră butucul viei şi „îngropatul”, respectiv aplicarea cu
sapa sau cazmaua peste corzi a unui strat de pământ, pentru
prevenirea îngheţului. Dacă via nu era „îngropată”,
„descurcatul” viei avea loc primăvara, cam prin luna martie.
Urma „dezgropatul” şi „tăiatul” viei, respectiv
îndepărtarea pământului de pe corzi şi ajustarea fiecărui butuc,
astfel încât să asigure o producţie bună. „Hărăcitul” consta în
înfigerea în pământ a „haracilor” (aracilor) de care se legau
apoi corzile de vie (operaţiunea se numea chiar „încordatul
viei”).
La „hărăcit” se folosea caţa, o unealtă simplă, întâlnită
doar în podgorii, care se fixa de încălţăminte şi, fiind prevăzută
cu o parte arcuită, cu zimţi, uşura înfigerea aracului în pământ.
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Legatul corzilor („încercuitul”) se putea face într-o
etapă sau două, funcţie de timpul de care dispunea proprietarul
sau de momentul când se terminase tăiatul viei.
Urmau săpatul (aratul), legatul lăstarilor, stropitul,
prăşitul, „rătunjitul”, lăstăritul (îndepărtarea lăstarilor în exces)
şi culesul, după părerea mea cea mai pitorească şi mai
spectaculoasă operaţiune, reprezentând recompensa muncii
depuse pe parcursul unui an (sunt obligatorii cel puţin 15
operaţiuni distincte până la cules).
Pierderi mari au suferit podgorenii de pe urma grindinei
sau unor afecţiuni (boli) ale viţei de vie, substanţele folosite
pentru tratament fiind practic limitate la sulfat de cupru, var şi
sulf muiabil.
Culesul viilor începea în jurul datei de 15 septembrie şi
se încheia după o lună, o lună şi jumătate sau mai mult,
diferenţele fiind date de producţiile anuale, forţa de muncă
disponibilă şi starea vremii. Ploile au făcut prăpăd de foarte
multe ori, aducând cu ele mucegaiul, care avansează foarte
rapid şi nu are remediu. Reţin că în perioada 1965-1970 culesul
viei se întindea până la primele zăpezi, pe butucii desfrunziţi
rămânând doar strugurii.
Culesul s-a făcut întotdeauna manual, folosindu-se rar
cuţitul sau foarfeca (în cazul strugurilor pentru vinificaţie).
Strugurii erau strânşi în coşuri de răchită, duşi şi zdrobiţi în
hârdău (vas din lemn de circa 50 de kilograme capacitate) apoi
căraţi la capătul rândului, unde erau încărcaţi în diverse vase
din lemn, în căruţe.
Doar strugurii destinaţi consumului în familie sau
pentru comercializare în pieţe erau recoltaţi cu ajutorul
foarfecelor (cuţitaşelor) şi căraţi în coşuri de răchită.
Vinificarea propriu-zisă se făcea individual, fiecare
podgorean dispunând de mijloacele necesare, respectiv teasc,
zdrobitor, lin, butoaie, căzi, curători ş.a.
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Teascul şi zdrobitorul sunt folosite pentru zdrobirea şi
presarea strugurilor, astfel încât mustul se extrage mult mai
repede. Pentru cei care nu dispuneau de teasc se folosea linul,
un „ţarc” din lemn cu capacitatea de 1-1,5 tone de struguri, cu
sistem de colectare a mustului, fără presarea strugurilor
zdrobiţi. Mustul se colecta în vase mici de lemn, largi la gură,
cu capacitate variabilă (25-150 l) denumite curători.
Decantarea se făcea în vase intermediare închise
(butoaie) sau deschise (căzi), cu „fitil de pucioasă” (sulf) , după
care mustul era transferat (separat de drojdie) şi depozitat în
butoaie de lemn, cu capacităţi variabile (200-1200 l), cele mai
mari (peste 1200 l) fiind denumite budane.
În situaţia soiurilor comune (producător direct), dar şi la
soiurile nobile, fierberea se făcea în căzi de lemn cu capacitate
variabilă (500-1500 l), în boabe, fără nici un fel de intervenţie
umană. După o fermentaţie primară de câteva zile, vinul
fermentat parţial era scos din boabe („boştină”) şi mutat în
butoaie unde îşi continua fermentarea până spre Crăciun.
După 1 decemprie până spre Crăciun avea loc
„pritocul”, respectiv separarea vinului de drojdia rămasă pe
fondul butoaielor după fermentarea completă. Acesta era vinul
propriu-zis, destinat consumului în gospodărie sau
comercializării.
Existau în comună locaţii în care se putea vinde vinul
către intermediari (negustori), cum a fost la Gheorghe Lazăr.
Foarte mulţi tîmboieşteni îşi valorificau personal producţia
(struguri şi vin), în special la Brăila, transportul făcându-se cu
căruţa trasă de cai.
Am întocmit în grabă un dicţionar de cuvinte specifice
activităţilor şi instrumentarului folosit de podgoreni. Multe
dintre cuvinte se folosesc din ce în ce mai rar, iar unele din
instrumentele agricole au dispărut sau mai există poate
abandonate prin vreun pod de casă veche.
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MIC DICŢIONAR DE REGIONALISME
Arac (harac) – Băţ din lemn, de lungime variabilă
(1,50-2,25 m), rezultat din curăţirea unor crengi de copac, de
diverse esenţe (salcâm, alun, plop, salcie, ş.a) ascuţit la capete,
care înfipţi cca. 20 cm în pământ cu capătul gros, susţineau
butucul de viţă de vie.
Başcă – beci, pivniţă.
Bălăciuşcă - mic recipient de sticlă (50-75 ml) legat cu
o aţă cu ajutorul căruia se scoteau din butoaie cantităţi mici de
ţuică (rachiu) pentru degustare.
Butuc – plantă de viţă de vie ajunsă la maturitate
(începând cu momentul primei rodiri).
Cadă – vas din doage de lemn, deschis la partea
superioară, fixat (prins) la exterior cu cercuri metalice, cu
capacitate mare (750-1500 l sau mai mult), folosit la
depozitarea strugurilor mustiţi, pentru fermentarea acestora sau
pentru păstrarea teascovinei, până la fabricarea ţuicii. Vasele se
mai pot folosi pentru strâns apă pluvială sau pentru păstrarea
temporară a cerealelor (grâu, porumb, orz, ovăz).
Caţă – unealtă agricolă metalică confecţionată manual,
folosită de viticultori pentru înfigerea în pământ şi fixarea
aracilor.
Cosor – unealtă agricolă metalică, cu mâner din lemn,
confecţionată manual, folosit la tăierea crengilor şi la ascuţirea
aracilor.
Cherpedin – cleşte metalic pentru tăiat sârmă, scos
cuie dar şi la potcovitul animalelor. Derivat din limba franceză.
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Chiler – anexă gospodărească, din zid de pământ
(paiantă) folosită ca magazie pentru depozitat alimentele,
bucătărie sau locuinţă pe timp de primăvară, respectiv toamna.
Derivat probabil de la chilie (mân).
Ciocârlie – butaşul de vie rezultat din altoirea
(îmbinarea) unei porţiuni dintr-o coardă de vie nobilă cu una de
portaltoi (viţă sălbatică rezistentă la bolile specifice). Prin
plantarea acestora se formează viţa de vie (butucul propriu zis).
Ciorcan – porţiune din butucul de vie matur, uscată în
timp datorită vârstei viei, lipsei de precipitaţii sau unor boli,
care se îndepărtează prin tăiere cu fierăstrăul, prin ciorcănire.
Operaţiunea este benefică, conducând la regenerarea butucului
de vie.
Cofer – vas de sticlă de capacitate medie (1-3 l), cu
coadă, folosit în gospodăriile ţărăneşti pentru a servi apă sau
vin.
Curătoare – vas din lemn, prins la exterior cu cercuri
metalice, „evazat” la partea superioară, cu capacitate variabilă
(50-100 l) folosit de podgoreni la transvazarea mustului şi la
pritocul (pitrocirea) vinului.
Durbacă – vas de lemn cu capacitate variabilă (300500 l), umplut cu apă, fără un capăt („fund”), prin care trece
serpentina de aramă de la cazane de ţuică, folosit pentru
condensarea aburului şi obţinerea produsului finit.
Furda – boabele de struguri mucegăite, lovite, rămase
imature, necolorate uniform, îndepărtate de pe strugurii
destinaţi consumului.
Hârdău – vas din lemn, prins în cercuri, cu o capacitate
de cca. 50 litri, prevăzut cu un sistem de agăţare, folosit pentru
zdrobitul şi căratul strugurilor de la locul recoltării până la
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capătul rândurilor de vie, la mijlocul de transport (căruţă). Era
cărat de 2 persoane, prin ataşarea unui drug de lemn cu o
agăţătoare mobilă. În prezent este folosit foarte rar de
podgoreni.
Marcotat – operaţiunea de identificare, marcare şi
recoltare a corzilor de viţă de vie nobilă pe rod ce erau folosite
la obţinerea butaşilor noi.
Mustitor – instrument confecţionat manual dintr-un
lemn gros, cu o lungime de cca. 1 m, căruia i se lăsau la un
capăt câteva din ramificaţiile iniţiale (scurtate la maxim 10 cm)
şi era folosit la zdrobirea strugurilor (în hârdău sau în căzi)
pentru vinificare. Era folosit inclusiv la zdrobirea fructelor
(prune, mere) şi pregătirea acestora pentru fermentare în
vederea fabricării ţuicii.
Năboaică – instrument metalic cu coadă din lemn,
având pe o parte un tăiş dublu (şanţ) cu care se strângeau
cercurile metalice exterioare de la vasele folosite în vinificaţie
(căzi, butoaie).
Pritoc (pritocit) – operaţiunea de îndepărtare a
impurităţilor (în special drojdie) rezultate în urma fermentaţiei
mustului.
Operaţiunea se efectuează de regulă o singură dată, la
începutul lunii decembrie, când vinul „stă” din fiert.
Vinul limpezit se transferă în alte butoaie, pregătite
corespunzător (spălate, dezinfectate), iar drojdia se păstrează
pentru fabricarea ţuicii.
Pirostrii – sistem metalic de susţinere a vaselor mari în
care se încălzeşte (opăreşte) apa folosită la pregătirea (spălarea
şi „umflarea”) pentru vinificaţie a căzilor şi butoaielor sau
pentru alte nevoi gospodăreşti.
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Este confecţionat din bucăţi de fier, care să asigure o
vatră de foc sub vase în care se fierbe apa.
Parâng – plantă furajeră, similară fânului, cultivată în
mediul rural până la colectivizare, folosită pentru hrănirea
animalelor.
Velniţă – anexă gospodărească (încăpere) amenajată
pentru fabricarea ţuicii, în special pe timp rece, care să ofere
adăpost şi suficient spaţiu pentru cazan şi vatra de foc, vasul de
răcire (durbaca), vasul cu materia primă şi spaţiul de manevră.
Teasc – sistem de presare a strugurilor zdrobiţi în
vederea extragerii rapide a mustului. Este format dintr-o
platformă metalică prevăzută cu un şanţ lateral de colectare a
mustului, două „obloane” laterale, semirotunde, din scânduri
prinse pe schelet metalic. În interiorul acestora se descarcă
strugurii mustiţi (zdrobiţi), iar cu un sistem tip „melc” aplicat
pe axul central, prin rotire se exercită o presiune care conduce
la eliminarea în timp foarte scurt (3-5 minute) a mustului din
boabe.
Turmuluc (tumurluc) – stâlp din lemn (de regulă de
esenţă tare) de 2-2,50 m lungime, suficient de gros, folosit la
construirea gardurilor ţărăneşti sau pentru întinderea sârmelor
ce susţin viţa de vie. La capătul care se introduce în pământ, se
arde la flacără timp de 20-30 minute, pentru creşterea
rezistenţei acestuia în timp.
Zimber – coş din papură prevăzut cu toarte,
confecţionat manual, folosit în mediul rural pentru transportul
alimentelor.
Urluchi – fructe (în special prune) neajunse la
maturitate cu forme neregulate, amărui la gust.
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Marele paradox al viticulturii, lucru cunoscut foarte
bine de viticultori, este faptul că se investesc sume foarte mari
pentru pregătirea producţiei, rezultatul muncii fiind cunoscut
abia la final, de multe ori acesta fiind dezamăgitor.
În prezent a devenit o problemă acută valorificarea
producţiei, preţurile oferite de societăţile comerciale pentru
struguri fiind ridicole. Probabil că soluţia este constituirea de
asociaţii de tip fermă, care să dispună de mijloace mecanice
suficiente şi să permită valorificarea producţiei la preţuri
rezonabile.

4.4. Noile drame ale ţărănimii
Este evident că momentul decembrie 1989 a însemnat o
descătuşare a energiilor în toate domeniile şi mediile, inclusiv
în lumea satului românesc. Entuziasmul generat de căderea
sistemului comunist şi a familiei conducătoare a dus însă la
extreme, lucruri durabile construite cu munca unei generaţii
fiind distruse din temelii. Deşi nu au avut loc distrugeri
propriu-zise sau conflicte interumane, ca şi alte situaţii s-a
trecut foarte repede la lichidarea C.A.P.-ului, fiind restituite
toate bunurile ce compuneau patrimoniul acestuia, de la maşini
şi tractoare până la butoaie, căzi, instrumentar agricol dar şi
mobilier (birouri, scaune) şi alte bunuri.
Foarte târziu s-a luat iniţiativa mutării dispensarului uman
în fostul sediu al C.A.P., după o perioadă de peste 40 de ani de
funcţionare în spaţii neadecvate exercitării actului medical.
Restituirea aproape integrală a pământurilor şi libertatea
de mişcare au fost probabil printre cele mai importante realizări
cu impact în viaţa tărănimii.
După 30 de ani de la crearea C.A.P., acesta a fost
desfiinţat, iar pământurile au revenit proprietarilor de drept.
Mulţi nu au mai apucat să vadă realizat acest vis la care
speraseră aşa cum speraseră şi în căderea regimului comunist.
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Din păcate majoritatea celor puşi în posesie erau deja
destul de în vârstă şi vlăguiţi după 30 de ani de colectivism,
apărând apoi şi destule piedici generate de legislaţia
descurajantă. Constatăm că la 20 de ani de la momentul
decembrie 1989 mai sunt în viaţă doar foarte puţini din cei care
au înfiinţat C.A.P.-ul, în anii 1959-1961. Probabil e vorba de
circa 300 de persoane, adică mai puţin de 10% din populaţia
actuală a comunei, din care doar vreo 50 au „sărit” de 80 de
ani.
Exploatarea individuală a pământului, lipsa mijloacelor
mecanizate, neaplicarea unor tehnologii moderne au condus la
diminuarea drastică a producţiilor de cereale (în special la grâu
şi la porumb) şi la abandonarea unor suprafeţe importante de
teren agricol (arabil sau plantaţii de viţă de vie). Există zeci de
hectare de pîrloagă, lucru evident mai ales la plantaţiile de viţă
de vie, înfiinţate cu multe sacrificii şi mari cheltuieli.
Manopera pentru lucrările efectuate mecanic este ridicată,
inclusiv datorită preţului mare al carburanţilor şi s-a ajuns ca în
mileniul III lucrările agricole să se efectueze cu plugul tras de
cai sau boi.
Neaplicarea îngrăşămintelor şi a ierbicidelor a condus la
proliferarea buruienilor şi a dăunătorilor, cu efect direct şi
imediat în producţiile din ce în ce mai mici.
În marea lor majoritate, fostele plantaţii de viţă de vie
s-au degradat fie prin abandonare, fie prin exploatarea
necorespunzătoare. Chiar şi în anii cu producţii bune (există
proprietari care, aplicând o tehnologie şi tratamentele adecvate,
obţin constant producţii de 15-20 t de struguri la hectar)
preţurile oferite de procesatori (fosturile Vinalcool-uri, în
prezent privatizate) sunt derizorii, descurajante, ofensatoare,
respectiv 0,35–0,5 RON pentru 1 kg de stuguri din soiuri
nobile, cu peste 220 procente de zahăr.
Şi ajungem astfel la paradoxul de care aminteam ceva
mai devreme, ca după un ciclu agricol care începe în ianuarie–
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februarie şi se termină în octombrie, viticultorii sunt pur şi
simplu batjocoriţi, preţul oferit pentru marfă fiind cu mult sub
eforturile proprietarului şi valoarea mărfii.
O soluţie (de moment probabil) este comercializarea
strugurilor către intermediari, în special ţiganii din satul
Cornetu, comuna Slobozia Bradului.
După estimările proprii, în prezent cel puţin 50% din
recolta de struguri din podgoria Tîmboieşti este vândută
acestora, preţul fiind acceptabil de cele mai multe ori atât
pentru vânzător cât şi pentru cumpărător, fiind negociat.
În gospodărie se mai vinifică cantităţi mici de struguri (1–
2 tone), din care se obţine vinul necesar pentru familia
respectivă şi copii de la oraş. Sunt puţine cazurile când se
vinifică şi cantităţi mai mari, datorită faptului că nici vinul nu
are căutare mare în ultima perioadă.
În mediul rural există chiar comparaţii sugestive vis à vis
de preţul produselor agricole, în sensul că o sticla de bere sau o
sticlă de apă minerală sunt mai scumpe decât 1 litru de vin!
Acestea sunt cu siguranţă efectele deschiderii în cadrul
U.E. şi a delimitării precise a pieţelor de desfacere în cadrul
fiecărei ţări membre.
Amintind de îmbătrânirea populaţiei şi de reducerea
progresivă a forţei de muncă trebuie evidenţiată – având efecte
la fel de rele – migraţia forţei de muncă spre ţările care oferă
câştiguri mai mari şi înregistrează la rândul lor deficite
importante de forţă de muncă. S-a ajuns astfel ca imediat după
revoluţie, dar mai ales după 1995 să migreze în ţările europene
– şi nu numai, zeci de familii (soţ-soţie) sau doar câte unul din
soţi. În plan financiar, cu siguranţă că „italienii” sau
„spaniolii” au desfăşurat o activitate benefică atât pentru
propriile familii cât şi pentru statul român, aportul în valută
fiind unul deosebit. În plan personal s-a observat deîndată o
creştere a nivelului de trai prin îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit (case noi sau refăcute) şi a veniturilor realizate, cu mult
peste ceea ce realizează cei rămaşi acasă.
185

Dacă analizăm şi alte aspecte, vom constata că în spatele
acestei aparenţe colorate în roz se ascunde o muncă fizică
intensă, în sectoare refuzate de cetăţenii ţărilor respective
(construcţii, agricultură, menaj, îngrijire bătrâni sau bolnavi),
pe salarii discriminatorii (deşi mai omeneşti decât cele oferite
în ţară pentru activităţi similare). Lipsa de pregătire (de
calificare) este o explicaţie pentru această stare de lucruri.
În plan familial au avut loc multe drame care nu
întotdeauna sunt făcute publice, pentru a nu da subiecte de
discuţie comunităţii, „gura satului” fiind încă suficient de
activă.
Astfel, s-au înregistrat divorţuri datorate lipsei
îndelungate a unuia din soţi de la domiciliu şi a „tentaţiilor”
întâlnite în străinătate.
Traume psihice au suferit şi încă suferă copiii celor
plecaţi cu anii din ţară, lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude.
Educaţia acestora este astfel lăsată pe plan secundar,
rezultatele în procesul de învăţământ fiind în majoritatea
cazurilor slabe, peste medie fiind absenţele şi abandonul şcolar.
Este desigur o concluzie tristă că lipsa de perspectivă
pentru populaţia adultă şi migraţia determină pe moment şi mai
ales în perspectivă grave dezechilibre în educaţia şi formarea
generaţiilor tinere.
Abandonul şcolar se înregistrează şi la copiii din familiile
care nu au plecat din ţară dar care trăiesc la limita sărăciei,
astfel încât copiii sunt luaţi la muncă de părinţi începând de la
vârsta de 12–14 ani, neglijând cu desăvârşire şcoala şi fiind
practic condamnaţi la o viaţă în care îşi vor câştiga existenţa
lucrând cu ziua în agricultură, atât timp cât acest fapt va fi
posibil.
Deşi nu se recunoaşte oficial, perioada de după 1989 a
însemnat la nivelul întregii ţări o amplificare a procesului de
abandon şcolar, mai evident în mediul rural, efectul fiind lipsa
unei educaţii şcolare şi creşterea analfabetismului.
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Aşa cum am mai amintit în cuprinsul cărţii, sărăcia şi
lipsa de perspective au generat şi vor genera în continuare
drame, cele enumerate anterior fiind doar câteva.
Din păcate nu există preocupare din partea guvernanţilor
şi posibilităţi din partea autorităţilor locale pentru contracararea
efectelor nefaste ale sărăciei.
Deşi momentul decembrie 1989 a însemnat în ansamblu o
descătuşare a energiilor întregului popor, constatăm că după 20
de ani România a bătut pasul pe loc, iar în multe domenii a
regresat.
Deşi se aştepta ca partidele ivite precum ciupercile după
ploaie (CFSN, FSN, PDSR, PNL, PNŢCD, PC, PRM, PSD,
PDL ş.a) să-şi onoreze promisiunile electorale cu care au
câştigat alegerile, foarte puţine dintre promisiuni s-au
materializat. Lupta politică a devenit dramatică, „osul” fiind
încă suficient de mare pentru a asigura bunăstarea liderilor.
S-a ajuns la situaţia paradoxală ca afinităţile politice să
conducă la divergenţe majore de opinie şi la stări tensionate
între locuitorii membri sau simpatizanţi ai diverselor partide
politice, altădată colegi sau prieteni de familie. Un alt paradox
este acela că mulţi dintre membrii noilor partide politice, în
special a celor cu orientări de centru-dreapta, au fost şi membri
ai Partidului Comunist Român, fapt ce spune foarte multe
despre caracterul acestora şi modul de inţelegere al democraţiei
după anul 1989.
Aş concluziona că doar spiritul gospodăresc şi situaţia
materială bună a majorităţii locuitorilor şi nu activitatea
partidelor politice au făcut ca şi după anul 1989 comuna
Tîmboieşti să se menţină printre comunele fruntaşe ale
judeţului. Bugetul Primăriei Tîmboieşti a fost în anul 2008 de 5
milioane de lei, iar în anul 2009 se estimează un buget de
aproape 3 milioane de lei, aşadar resursele financiare proprii
sunt îndestulătoare, mai departe intervenind chibzuinţa
primarului şi a consilierilor în cheltuirea banului public.
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S-au realizat unele investiţii cu siguranţă utile
locuitorilor, altele sunt în curs, dar până la un grad de
civilizaţie şi confort mediu mai sunt încă multe de făcut.
În comună s-au construit după 1989 circa 200 de case,
media fiind de circa 10 case pe an. Este un lucru îmbucurător şi
reflectă o oarecare stabilitate a populaţiei, mai bine zis a
tinerilor ce-şi întemeiază propriul cămin.
Preşedinţii României sau liderii marilor partide politice
(Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Ion Raţiu,
Corneliu Vadim Tudor, Radu Câmpeanu, Valeriu Stoica,
Gheorghe Funar ş.a.) au fost acceptaţi sau respinşi nu neapărat
datorită provenienţei la un partid politic ci mai degrabă datorită
discursului personal, a promisiunilor făcute şi a modului de a-şi
ataca adversarii politici, fapte desigur izolate în democraţiile
consolidate, dar devenite o obişnuinţă în România.

188

În loc de epilog
Mileniul trei a însemnat în mediul rural modificări
radicale, uneori dramatice. Schimbarea regimului politic şi a
regimului proprietăţii, libertatea de expresie şi de mişcare sunt
fără îndoială câştiguri pentru care au luptat şi au murit mulţi
români. La momentul unui bilanţ, după 20 de ani de
„libertate”, semnele de întrebare şi necunoscutele sunt totuşi
numeroase.
Retrocedarea pământurilor a însemnat remedierea unei
nedreptăţi făcute de comunişti, dar efectele sunt puţin vizibile.
Suprafeţele mici deţinute individual, lipsa unor forme de
asociere performante, îmbătrânirea forţei de muncă, lipsa de
utilaje agricole, a îngrăşămintelor şi a substanţelor pentru
efectuarea tratamentelor obligatorii au însemnat în
majoritatea satelor româneşti un regres, situaţia actuală fiind
similară probabil cu ce se întâmpla în România anilor inter şi
postbelici. Producţiile sunt dijmuite de dăunători şi sunt
modice, iar impozitele sunt de la an la an mai multe şi mai
mari.
Producţia agricolă este greu vandabilă datorită
imperativelor U.E., fapt ce conduce la sărăcirea agricultorilor
şi afundarea acestora în datorii.
Natalitatea este redusă, iar sporul natural al populaţiei
este apropiat de zero şi tinde să devină negativ.
Lipsa de perspective ca urmare a gravelor probleme cu
care se confruntă agricultura conduc la migraţia forţei de
muncă şi în special a tineretului spre alte ocupaţii şi la o
depopulare a satelor. În egală măsură putem afirma că asistăm
la o înstrăinare a tineretului, situaţie previzibilă încă de acum
50-60 de ani, reflectată sau datorată unor condiţii complexe,
astfel;
- dispariţia treptată a portului popular şi a obiceiurilor
tradiţionale;
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-

puţinele cazuri de locuitori reîntorşi de la oraş, care
să se angajeze în activităţi agricole;
- progresul nesemnificativ în ceea ce priveşte condiţiile
de trai (apă curentă, canalizare, gaze, infrastructură,
ş.a);
- lipsa unor condiţii minimale de asistenţă medicală şi
de învăţământ (primar şi gimnazial) sau calitatea
slabă a acestora.
Este în fapt dispariţia unei lumi normale, cu legile ei
scrise sau nescrise şi o invazie a tot ceea ce înseamnă
„modern”; lipsă de scrupule, nemuncă, tupeu, minciună,
aroganţă, indiferenţă faţă de necazurile aproapelui.
Este greu de anticipat la ce ne putem aştepta în
următorul deceniu, dar acumularea progresivă a
nemulţumirilor de către o parte însemnată a populaţiei din
toate mediile nu poate conduce decât la apariţia unor
disensiuni grave ce pot genera conflicte la care puţini se
gândesc în aceste momente.

Autorul
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Şcoala Tîmboieşti – Laboratorul de informatică

Şcoala Tâmboieşti
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Grădiniţa

Farmacia
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Cabinetul stomatologic

Biserica creştină adventistă
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Oficiul poştal

Complex comercial
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Biserica ortodoxă din Valea Tîmboieştilor

Centrul comunei
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Biserica ortodoxă de stil vechi

Căminul Cultural
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Şcoala Slimnic – interior

Şcoala Slimnic - exterior
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Satul Slimnic

Biserica “Cuvioasa Paraschiva” din Slimnic
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Vederea panoramică a comunei

Panorama spre Sihlea
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Biserica creştin adventistă

Panoramă dinspre Treisteni
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