MULŢUMIRI

Pentru generosul lor ajutor oferit la documentare, îmi exprim recunoştinţa faţă de
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Direcţia Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale,
Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
şi, în special, doamnelor Iuliana RÂMNICEANU şi Denis NICOLAE,
precum şi arheologului Alin FRÂNCULEASA pentru îndrumările oferite.
Un gând plin de respect şi consideraţie se îndreaptă spre doamna Margareta VASILESCU,
fost dascăl la Şcoala Blejoi, pentru fotografiile şi înscrisurile din arhiva familiei
puse la dispoziţia noastră, dar şi spre preoţii parohi Bogdan GEORGESCU
de la Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din satul Blejoi şi
Dan TODERAŞCU de la Biserica cu hramul „Sfântul Dimitrie” din satul Ploieştiori,
pentru preţioasele informaţii privitoare la „facerea şi desfacerea” vieţii pe aceste meleaguri.
De asemenea, toată gratitudinea mea domnilor Valeriu RÂPEANU şi Nicolae BOARU
pentru frumoasele cuvinte din prefaţa şi postfaţa acestei lucrări.
Îi mulţumesc soţiei mele, Magda, pentru că a fost mereu lângă mine,
pentru munca de documentare şi descoperirea unor biografii şi lucrări despre comună
care, altfel, ar fi fost pierdute sau ar fi rămas necunoscute.
Nu în ultimul rând, îi mulţumesc prietenului meu Adrian DUMITRU
- iniţiatorul acestui proiect - pentru răbdare şi pentru că a înţeles semnificaţia acestei cărţi.

CUVÂNT ÎNAINTE
Deşi, ştiinţific, studiul monografic al unei localităţi înseamnă o culegere şi o prezentare
de date precise şi concrete despre istoria, geografia, meşteşugurile şi tradiţiile locului,
pentru cunoaşterea oamenilor şi a faptelor acestora, mi-am dorit ca tu, dragă cititorule,
să treci peste rigoare - o caracteristică definitorie a unei astfel de lucrări - şi să parcurgi
aceste pagini ca şi cum ar fi file din poveste.
O poveste în care, de la întemeierea cetăţii şi până în zilele noastre, Blejoiul şi cei doi
fraţi ai săi - Ploieştiorii şi Ţânţărenii - se transformă în personaje de legendă, pentru a da
viaţă şi chip comunităţii de astăzi.

A fost odată ca niciodată un loc cu oameni gospodari, înţelepţi şi la casa lor, cu credinţă
în Dumnezeu şi obiceiurile strămoşeşti, de unde s-a ridicat, de pe strune de vioară, în
tezaurul creaţiei populare, compozitorul Constantin DIMITRESCU şi al său „dans ţărănesc”
- pe care un muzicolog la fel de celebru l-a asemuit cu „o simfonie a florilor de câmp într-o
dimineaţă cu soare”.
A fost odată un sat aşezat la poalele dealurilor împădurite de sonde, peste bogăţiile
căruia balaurul cu zvastică, dar şi alţi zmei paralei şi-au îndreptat privirea lacomă şi spre
care au vărsat flăcări din înaltul cerului, pârjolind case şi suflete deopotrivă.
Că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit despre pâmânturile răcorite de apele Teleajenului,
universul copilăriei lui Geo BOGZA şi locul unde Radu TUDORAN, fratele său mai mic,
a prins gustul aventurii şi a plecat cu „toate pânzele sus” într-o călătorie care l-a făcut
nemuritor printre români...
Dacă aceste amintiri, desluşite din hrisoave, manuscrise, lucrări de istoriografie de
o excepţională valoare ştiinţifică, dar şi din simple dări de seamă ori procese verbale presărate cu nenumărate alte detalii şi întâmplări care reconstituie trecutul acestei aşezări
- te-au fermecat şi ţi-au readus în memorie lumea de la ţară, cu rânduielile ei şi cu felul ei
de a trăi, înseamnă că demersul meu a reuşit.

Monografia rămâne o carte deschisă, care tinde spre infinitul uman, iar tu, cititorule,
vei putea scrie, peste ani, un alt capitol din poveste.
Mai 2011								AUTORUL
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PREFAŢĂ
Când încerc să evoc anii copilăriei şi adolescenţei mele petrecute în Ploieştiori sunt
cuprins nu numai de nostalgia timpului care a trecut, nu numai de apariţia pe ecranul
memoriei a „bucuriilor simple” trăite aici, nu numai de momentele care au reflectat în mod
tragic istoria acestei ţări, nu numai de întâmplările pline de haz trăite în clipele de răgaz,
când vara ne scăldam, după amieze în şir, în apa Teleajenului, ci caut să înţeleg care erau
valorile ce caracterizau existenţa acestor oameni. Am fost alături de ei la culesul porumbului
şi la treieratul grâului, am fost alături de ei în acea zi de duminică, 22 iunie 1941 - vor fi în
curând şaptezeci de ani, - când ascultau în curtea noastră la aparatul de radio scos dis-dedimineaţă pe prispa casei ordinul dat oştirii româneşti de generalul Ion ANTONESCU de „a
trece Prutul”.
Războiul începuse şi pe feţele trudite ale bărbaţilor în vârstă nu citeam decât îngrijorare
şi nimeni nu putea să mai scoată o vorbă. Doar femeile tinere sau bătrâne începuseră să
plângă, fiindcă îşi pregăteau nepoţii, băieţii, soţii să plece imediat la unităţi precum se spunea
la Radio. Atunci când cei câţiva flăcăi tineri aflaţi în permisie au luat drumul spre gara
Blejoi, am auzit ceva ce nu se va mai putea repeta: un imens bocet colectiv care acoperea tot
satul şi se reverbera până departe. Plângeau bunicile, mamele, soţiile, surorile, iubitele care
le pregăteau rufele şi merindele, ştiind că îi pregătesc pentru moarte. Plângeau vecinele care
îi ştiau de mici, plângea toată suflarea satului, care ieşea la poartă să le ureze să se întoarcă
sănătoşi. Nu s-au mai întors.
Când scriu aceste rânduri, - cinci aprilie - se împlinesc 67 de ani de la îngrozitorul
bombardament anglo-american asupra Ploieştiului. Mai fusese unul la 1 august 1943. Acum
însă, până în apropierea lui 23 august 1944, au urmat încă treizeci, uneori trei zile şi trei
nopţi la rând. Bombele n-au căzut doar pe rafinării, ci şi pe casele oamenilor, au făcut praf
recoltele, au omorât tineri şi bătrâni nevinovaţi.
În 1945-1947, am cunoscut seceta şi foametea. În faptul dimineţii, mergeam pe câmp să
smulgem grâul. Era atât de mic, atât de pipernicit, încât nu putea să fie secerat. Dar pentru
că fiecare bob conta, până pe la 9 dimineaţa, când soarele începea să dogorească şi nu se mai
putea sta pe câmp, căutam să smulgem cât mai mult, cu speranţa că o să avem ceva făină ca
să mai astâmpărăm foamea ce nu ne dădea pace. Şi câte asemenea episoade n-am trăit!...
Dar ceea ce aş vrea să spun acum este altceva. Ceea ce un copil, un adolescent, un tânăr
a învăţat de la oamenii satului a fost cultul muncii, ca supremă valoare a vieţii noastre. Fac
parte dintr-o familie care şi-a avut rădăcinile aici. Bunicul meu matern, Gheorghe STĂNESCU,
s-a căsătorit cu o fiică a satului, Ecaterina. Gheorghe STĂNESCU a fost notar al comunei
Ploieştiori, din 1907 până în 1943, când s-a pensionat.
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După aceea, cunoscându-se competenţa, cinstea şi puterea sa de muncă, a fost din
anii cincizeci, mulţi ani, secretar al Primăriei Blejoi - Ploieştiori. Din cei patru copii ai săi,
Atena, Anastasia, Margareta şi Ion, mama mea, Anastasia, a urmat şcoala normală, pe care
a absolvit-o în anul 1929, reîntorcându-se în satul naşterii sale, unde a fost învăţătoare timp
de treizeci de ani, până la pensionare. O viaţă dedicată acestei comune şi marea sa mândrie
era să vadă cum trei generaţii succesive au învăţat să scrie şi să citească datorită ei.
Tatăl meu, Gheorghe RÂPEANU, venea din altă parte, dar, prin căsătorie, s-a stabilit
tot aici, în Ploieştiori, unde mai bine de zece ani, până la moartea lui prematură, a slujit cu
devotament şcoala. Am învăţat de la ei şi de la toţi cei cu care mă întâlneam zilnic, îi vedeam
la casele lor, lucrând în grădini, pe ogoare sau pe albia Teleajenului, unde încărcau căruţe
de pietriş şi nisip pentru ce se construia în Ploieşti. Mulţi munceau la rafinăriile din jurul
oraşului, în special la „Vega”, care practic nu era despărţită de satul nostru, dar şi peste
câmp, la „Anglia”, sau la ceea ce s-a numit uzinele „1 Mai”. După ore de trudă, mergeau
direct pe câmp, să termine ce începuseră familiile lor, la semănat, secerat, treierat, culesul
porumbului. Se culcau seara devreme pentru că se topeau în zorii zilei, când, înainte de a
pleca, îngrijeau vitele.
În afară de duminică şi de sărbătorile religioase, când mergeau la biserică şi după
amiaza la hora din curtea cârciumii lui „Nea Nică,” oamenii aceştia munceau tot timpul.
Femeile aveau grija copiilor şi a gospodăriei unde totul trebuia ţinut curat, iar în timpul
muncilor agricole pregăteau hrana celor de la câmp pe care o purtau de trei ori pe zi
kilometri întregi. Spre seară, în zilele când nu se lucra la câmp, ieşeau „la poartă” şi aceasta
era odihna şi „spectacolul” vieţii lor. După 1946, când satul s-a electrificat, şi-au cumpărat
aparate de radio care stăteau deschise de dimineaţa până se culcau. Din anii ’60, au avut în
casă televizorul care le-a deschis alte orizonturi.
Viaţa acestor oameni a fost supusă seismelor istoriei. Asupra lor s-au abătut forţe
potrivnice, au pierdut tot ce au avut, dar şi-au păstrat necontenit încrederea în valorile
supreme pe care le primeau din strămoşi: munca şi cinstea.
Mă bucur că astăzi, celor două localităţi, care sunt legate nu numai prin decizii
administrative, dar şi printr-o viaţă comună, li se dedică o monografie. Cei ce sunt şi cei ce
au fost o merită pe deplin. Cei ce vor veni după noi vor învăţa din paginile ei.
Valeriu RÂPEANU
5 aprilie 2011
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CAPITOLUL I
Descriere geografică
Dacă vă aruncaţi o privire pe harta judeţului Prahova, puteţi observa că localitatea
Blejoi, cu cele trei sate ale sale, Ploieştiori, Ţânţăreni şi Blejoi, este aşezată în treimea
de miazăzi a sa. Luând ca punct de plecare meridianul Greenwich spre a-i determina
longitudinea, se vede că Blejoiul stă la 260 longitudine răsăriteană şi 450 lăţime nordică.

Pe la partea de răsărit, curge râul Teleajen, cu ape năvalnice care au fierăstruit munţii
până aproape de temelie şi pe valea căruia au circulat din vechi timpuri călători şi mărfuri;
pe centru, curge pârâul Dâmbu, care se formează din mai multe şanţuri săpate de apele
ploilor şi din topirea zăpezilor ce cădeau în timpul iernii. Bătrânii din vatra satului spun
că, mai înainte, „râuleţul” Dâmbu rostogolea mai multă apă decât astăzi şi că în apa sa
se găsea chiar peşte. În timpul verilor secetoase, apa Dâmbului se împuţinează mult, ba
uneori se pierde de tot.
Voinicul Teleajen se regăseşte în memoria colectivă a aşezării cu poveşti fascinante.
Dacă Geo BOGZA a fost fermecat şi l-a păstrat în sufletul său ca fiind „râul în apele căruia,
împreună cu fratele meu Radu TUDORAN, am învăţat să înot, înainte să împlinesc
zece ani”, în aceeaşi măsură bătrânii satului îl găsesc neiertător şi crud.
Ei povestesc că în urmă cu peste un veac, la nord de satul Blejoi, în imediata apropiere,
dar pe Valea Teleajenului, se afla un sat pe nume Strâmbeni. Pe celălalt mal al râului, mai
spre munte, se afla moşia unui anume boier BĂLĂCEANU. Acesta, pentru a-şi apăra de
apa Teleajenului averea şi pământurile pe care plantase vie şi livezi, a construit nişte leşi
(diguri) spre a abate râul care mereu îi rupea din teren când venea unda (primul val mare
când debitul unei ape curgătoare creşte brusc).
În 1887, fiind ploi multe, Teleajenul s-a umflat şi a venit mare în jos. Puhoiul de ape a
fost respins de leşile lui BĂLĂCEANU şi s-a năpustit cu furie spre satul Strâmbeni, măturând
totul în calea lui, distrugând case, acareturi şi omorând animale. În câteva zile, în locul
unde mai înainte era un sat de gospodari, mulţi dintre ei înstăriţi, era acum prund de gârlă
acoperit de mâl… Singura gospodărie care a rămas în picioare - şi ea deteriorată însă - se afla
pe un dâmb şi era a unui om numit GAGU (şi astăzi se mai păstrează denumirea de „dealul
lui Gagu” ). Sătenii din Strâmbeni s-au refugiat în Blejoi, unde au fost împroprietăriţi cu
loturi de casă (după venirea acestora, satul Blejoi şi-a schimbat numele în Strâmbeni-Blejoi
pentru multă vreme, pentru ca mai târziu să rămână iarăşi numele de Blejoi).
Blejoiul, despre care se mai spune că are pământurile binecuvântate de Domnul,
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pregăteşte trecerea de la câmpie spre dealurile subcarpatice şi se învecinează la răsărit cu
Bucovul, la nord-est cu oraşul Boldeşti-Scăieni, graniţa de nord-vest o împarte cu Păuleştiul,
iar la miazăzi se mărgineşte cu Ariceştii-Rahtivani şi cu reşedinţa de judeţ, Ploieşti.
Comuna se întinde astăzi pe o suprafaţă de peste 2.000 de hectare. Dacă ne-am lua
după vorbele din bătrâni, ne-ar trebui mai mult de-un sfert de ceas - mergând cu trăsura
cu cai, în trap - ca să străbatem comuna de la bariera Bucov, care se află la răsărit, până la
podul de peste Teleajen, care se află la nord.

Din punct de vedere geologic, terenul pe care este aşezată comuna are vârstă terţiară,
cu depozite de ţiţei de mică importanţă, straturile superioare fiind compuse din pământ
vegetal, a căror grosime merge descrescător, de la miazănoapte spre miazăzi. Sub acesta,
găsim un al doilea strat, de pământ galben, de grosime variabilă, dedesubtul căruia se
află un strat gros de pietriş de formarea căruia nu este străin râul Teleajen. Pe aceste
pământuri, pietrişul iese uneori la suprafaţă, având tăria de a toci fierul plugului.
Din punct de vedere seismic (scara MSK), Comuna Blejoi se află în „zona 8” a
cutremurelor cu epicentrul în Munţii Vrancei (pe această hartă de intensităţi, scara se
măsoară de la şase la nouă). Există însemnări că în ultimele trei veacuri s-au produs
zdruncinături puternice ale pământului, păstrându-se chiar şi o descriere al unui seism
din mai 1738 într-o psaltire româno-slavonă: „Când au îmblat văleatu 1738, s-au
cutremurat pământul în luna lui maiu în 31 de zile, amiază-zi, foarte tare, şi s-au dus
spre răsărit şi iar s-au întors îndărăt. Şi pomii se clătinau, ca de vânt, şi au prăpădit
casele şi au făcut pământul mare huet”.
În 1802, pe 26 octombrie, s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,9 grade. În
cronicile şi însemnările Bisericii Ortodoxe se arată că atunci „au căzut turnuri de la
sfintele biserici, iar alte biserici au căzut de tot, iar din casele boiereşti şi din cele de
obşte puţine au scăpat zdravene”.
Alte două cutremure mari (23 ianuarie 1838 şi 10 noiembrie 1940), cu magnitudini
de peste 6,5 grade pe scara Richter, au zguduit bine localitatea şi au distrus case, în timp
ce seismul din 4 martie 1977
Casă avariată
(produs în zona Vrancea, ora
după seismul din 1940
21.22, la o adâncime de 94 de
kilometri, cu o magnitudine de
7,4 grade pe scara Richter) a
semănat groază printre oameni
şi a slăbit mult construcţiile, una
din clădirile simbol ale satului
Blejoi - Biserica cu hramul
„Naşterii Maicii Domnului” şi
„Sf. Parascheva” - care dăinuia
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din 1732, fiind dată jos de furiile dezlănţuite din măruntaiele pământului.

Relativ la înălţimea sa, Blejoiul se află la 180 de metri deasupra Mării Negre, cu aproape
100 de metri mai sus decât Bucureşti, capitala ţării, împrejurare care face ca presiunea
atmosferică să fie mai mică şi, prin urmare, ca ploile să fie mai dese.
După relief şi poziţionarea faţă de meridianele lumii, comuna se încadrează la climă
temperat continentală, cu veri călduroase şi ierni aspre. În urmă cu ceva mai bine de
250 de ani, meteorologii şi silvicultorii admiteau că norii vizitau „pădurile Blejoianca şi
Cocosesci” mai des decât în tot judeţul şi că locurile primeau mai multă apă decât celelalte
câmpii. De prea multă apă este legată şi catastrofa naturală din anul 1887, când satul
Strâmbeni a dispărut în urma unor inundaţii.
Pe domeniile Blejoiului nu au existat măsurători meteorologice în ultimul veac, dar
putem considera că rezultatele observaţiilor periodice din staţia meteo a Ploieştilor,
vecinul de la miazăzi, pot fi asimilate. Avem aşadar o temperatură medie anuală între 9 şi
110C şi cu precipitaţii ce se înscriu până la 600 mm/an.
În privinţa mişcării maselor de aer, influenţa predominantă este a vântului de nordest (viteza medie de 3,1 m/sec), care coboară de la munte, pe drumul săpat de apele
Teleajenului.
Natura este însă în permanentă schimbare şi intervenţia omului asupra mediului
înconjurător a provocat la început de mileniu trei abateri mari de la modelul climatic.
Trecerile de la anotimpul călduros la cel rece sunt bruşte. Vara se înregistrează peste 40
de zile „tropicale”, cu temperaturi mai mari de 300C şi deseori apar furtuni puternice cu
cantităţi mari de precipitaţii. O astfel de vijelie având caracter de tornadă, fenomen rar la
noi, s-a consemnat în 2010. Martorii spun că vârtejul s-a format pe dealurile Scăienilor,
a traversat albia Teleajenului şi a lovit cu forţă gospodăriile din malul râului, luând cu el
acoperişurile a trei case şi provocând multe alte stricăciuni.
Toamna a ajuns un anotimp mai scurt, de tranziţie, ca şi primăvara, de altfel,
perioadele lungi de uscăciune alternând cu cele de ploi. Sezonul rece începe mai devreme,
cu temperaturi scăzute şi ninsori încă din noiembrie. Stratul de zăpadă se topeşte şi se
reface de câteva ori în decursul unei ierni, iar înaintea Floriilor îngheţurile dispar.
Referitor la vegetaţie, există mărturii care arată că până la mijlocul secolului trecut
pădurile de stejar, fag şi arţar ocupau o întindere mare. După al doilea război mondial,
o dată cu declanşarea revoluţiei agricole de către regimul comunist, mari suprafeţe de
pădure au fost defrişate pentru a creşte suprafaţa agricolă. Astfel, la mijlocul anilor ’70,
dintr-o suprafaţă totală de 1.867 de hectare, culturile de grâu, porumb şi alte păioase
reprezentau mai bine de trei sferturi, în timp ce fondul forestier era limitat la 14 hectare!
Pe lângă gospodăriile oamenilor se găseau livezi, alcătuite în mare parte din specii de
prun, măr, păr, mai rar cireş şi cais. Cultura legumelor se practica tot pe lângă casă, fiind în
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general pentru uz propriu.
Diminuarea drastică a vegetaţiei lemnoase a condus şi la restrângerea arealului
vieţuitoarelor sălbatice, care mai rezistă doar pe Valea Teleajenului. Animale precum
iepurele, vulpea, ariciul, bursucul sau căprioara s-au împuţinat la număr ori chiar au
dispărut, iar cântecul privighetorii sau al mierlei se aud tot mai rar. Cultura intensă a
cerealelor a atras după sine înmulţirea şoarecilor de câmp, a popândăului şi cârtiţei, dar şi
a duşmanilor lor naturali - şerpii sau păsările de pradă.
„Boom”-ul imobiliar de la început de mileniu trei a schimbat însă din nou înfăţişarea

Încadrarea în teritoriu a Comunei Blejoi (2005)
comunei. Pe locul lanurilor de grâu şi porumb, se ridică acum ansambluri rezidenţiale şi
mari centre comerciale…
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CAPITOLUL II
Istoricul aşezării
„Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui,
dar trebuie să tragi cu urechea ca să o auzi şi
trebuie un dram de iubire să o înţelegi.” (Nicolae IORGA)
Aşezată în zona de trecere de la câmpie la deal, pe Valea Teleajenului, drum care leagă
Vechiul Regat de Ardeal prin trecătoarea Bratocea, Comuna Blejoi este un loc pe care s-au
desfăşurat de-a lungul timpului evenimente ce s-au încrustat adânc pe răbojul vremii şi
din care s-au ridicat bărbaţi de seamă.

Vestigii ale trecerii omului pe aceste meleaguri sunt datate de arheologi încă din epoca
bronzului (cu mai bine de 20 de secole înainte de Hristos). După cum ne explică autorii «Cronicii
Cercetărilor Arheologice din România» (campania 2004, pag. 65-66), în zona satului Blejoi,
spre partea de răsărit, a fost identificat un „tumul” (ridicătură de pământ sau de piatră, în
formă de con sau de piramidă, înălțată deasupra mormintelor, în scop de protecție): „Sub
movila funerară realizată din pământ a fost descoperit un mormânt cu ring de piatră
(pietriş). Ringul
era circular, avea diametrul
maxim de 4,90
m spre exterior,
iar în interior
2,70 metri.
În interiorul
acestuia era depusă o singură
Tumulul de la Blejoi
persoană, de sex
şi osemintele femeii
feminin.
La picior avea depus un vas uşor bitronconic, cu gura trompetiformă, decorat
pe pântec cu opt pastile circulare grupate câte două. Între femure a fost descoperită
o piesă de cupru tubulară realizată dintr-o foiţă, slab conservată. Analiza spectrală
arată că piesa are 96% Cu (cupru), 0,3% Fe (fier), urme As (arsen). Defuncta păstra pe
metacarpianul I (os al mâinii) de la braţul drept şi falangele aferente urme de oxizi de
cupru, ceea ce sugerează existenţa unei piese de cupru.”
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Iată cum dezleagă arheologul Eugen PAVELEŢ - unul din membrii colectivului Cronicii,
misterul acestei femei, statutul ei în societate, obiceiurile şi ocupaţiile de bază ale unei
comunităţi vechi de peste 4.000 de ani: „Faptul că tumulul a fost ridicat pentru a adăposti
o femeie, comunitatea din care făcea parte făcând un efort semnificativ pentru a
face această lucrare, ne face să credem că persoana înhumată era una respectată şi
importantă. Oamenii care au ridicat tumulul aveau cu siguranţă credinţe legate de
trecerea într-o altă dimensiune a mortului şi considerau că acesta are nevoie de un
nou spaţiu, de data aceasta simbolic, pentru a-şi continua călătoria.
În ceea ce priveşte semnificaţia construirii ringului şi a depunerii corpului
neînsufleţit, nu central, ci într-o parte a ringului, credem că poate fi plauzibilă ipoteza
potrivit căreia tumulul şi ringul redau simbolic o locuinţă (probabil un cort).”
Tot din observaţiile autorului, argumentate cu fineţuri şi tehnici cuantice, aflăm că
femeia avea în jur de 35 de ani, era mignonă şi... mamă (!), prezenţa de sulcus preaulicular
indicând cel puţin o naştere.
Referitor la inventarul mormântului (un vas de ceramică şi un fragment ce provine de la
o brăţară de cupru), informaţiile sunt la fel de relevante: „Vasul de lut este de dimensiuni
mici, cu înălţimea de 82 mm, diametrului fundului de 61 mm, diametrul maxim de
108 mm, diametrul gurii de
106 mm. Vasul a fost modelat la
mână, din lut de bună calitate, ce
avea în compoziţie nisip fin. Pe
toată suprafaţa lui a fost aplicat
un strat subţire de lut, slip, care
apoi a fost atent finisat.
Are culoare cenuşiu-gălbuie
şi prezintă urme de ardere secundară, fiind decorat cu patru
perechi de pastile, aplicate simetric, în zona în care gâtul se
îmbină cu corpul.
Fragmentul de brăţară de
cupru - de 40 mm lungime şi 10
mm lăţime - este de formă paralelipipedică, cu capetele rotunjite, iar starea de conservare este precară.”
Alte cercetări de suprafaţă au scos la iveală şase situri arheologice în perimetrul unor
hypermarket-uri la graniţa de vest a comunei. Cele şase morminte străvechi, tot de vârstă
neolitică, nu sunt însă incluse în Repertoriul Arheologic Naţional. Tocmai de aceea, spre
cunoştinţa nepoţilor şi strănepoţilor noştri, pentru ca aceste informaţii preţioase să nu se
şteargă în negura timpului, precizăm coordonatele (GPS) lor:
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Tumul 1
		
		
		

1 - N: 44056’ 27.37’’
2 - N: 44056’ 28.49’’
3 - N: 44056’ 28.87’’
4 - N: 44056’ 27.73’’

E: 25058’ 08.29’’
E: 25058’ 07.93’’
E: 25058’ 08.67’’
E: 25058’ 08.29’’;

Tumul 2
		
		
		
Tumul 3
		
		
		
Tumul 4
		
		
		
Tumul 5
		
		

1 - N: 44056’ 31.23’’
2 - N: 44056’ 30.91’’
3 - N: 44056’ 31.97’’
4 - N: 44056’ 32.33’’
1 - N: 44056’ 37.27’’
2 - N: 44056’ 37.91’’
3 - N: 44056’ 38.47’’
4 - N: 44056’ 37.80’’
1 - N: 44056’ 34.22’’
2 - N: 44056’ 33.48’’
3 - N: 44056’ 33.36’’
4 - N: 44056’ 34.12’’
1 - N: 44056’ 24.33’’
2 - N: 44056’ 25.01’’
3 - N: 44056’ 25.45’’

E: 25058’ 00.88’’
E: 25057’ 59.39’’
E: 25057’ 58.53’’
E: 25057’ 59.84’’;
E: 25058’00.29’’
E: 25057’ 59.39’’
E: 25058’ 00.47’’
E: 25058’ 01.49’’;
E: 25057’ 52.13’’
E: 25057’ 52.62’’
E: 25057’ 51.78’’
E: 25057’ 51.36’’;
E: 25058’ 17.42’’
E: 25058’ 16.68’’
E: 25058’ 17.75’’
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4 - N: 44056’ 27.77’’ E: 25058’ 18.12’’;
Tumul 6 1 - N: 44056’ 29.11’’ E: 25058’ 22.44’’
		
2 - N: 44056’ 29.88’’ E: 25058’ 21.89’’
		
3 - N: 44056’ 30.50’’ E: 25058’ 22.93’’
		
4 - N: 44056’ 29.67’’ E: 25058’ 23.99’’.
Următorul reper arheologic a fost dezgropat de la adâncimea secolelor V-VII, în
dreptul Ploieştiorilor, fapt care aşează satul nu numai cronologic, dar şi cultural, pe harta
României timpurii locuite de daco-romani. Fragmentele ceramice din cultura IpoteştiCândeşti, descoperite pe cursul râuleţului Dâmbu, păstrează aspectele vechi din epoca
romană. Cercetătorii spun că în perimetrul acestui complex arheologic - format dintr-o
locuință semiîngropată şi obiecte diverse de ceramică - „locuirea a fost de mică amploare
și limitată în timp, lucru care se poate datora și faptului că, în perioadele mai ploioase
ale anului, această zonă, aflată în lunca pîrâului Dâmbu, era inundabilă.”
Comuna Blejoi n-are până acum o „istorie” a ei. Numirea sa este încă pusă în discuţie.
După Iorgu IORDAN («Toponimia Românească», pag. 178) denumirea derivă de la un
antroponim masculin cu formă de singular. S-ar putea însă ca iniţial antroponimul în cauză
să fi fost de gen feminin, pentru că pe la 1784 întâlnim în documente şi forma „Bleajoia”.
După alte surse, denumirea localităţii se trage de la pârâul Bleaja.
Despre Ploieştiori, credem că denumirea satului trebuie pusă în relaţie cu denumirea
municipiului Ploieşti aflat în apropiere, vrând parcă să certifice o filiaţie, Ploieştiori fiind
diminutivul acestuia şi, odinioară, suburbie a Ploieştiului. „Dupe numele Ploescilorŭ s’a
datŭ numire satului Ploiesciorĭ séu Ploesciĭ cei micĭ, satŭ asedatŭ pe marginea drépta
a râuluĭ Telejenelŭ.” («Ploescii In 1881 - Studiu Socialu si Economicu», pag. 17).
Denumirea satului Ţânţăreni (aşezare în sud-estul comunei) derivă desigur de la un
antroponim „Ţânţaru” şi sufixul „-eni”, toponim aflat în documentele Ţării Româneşti de
prin secolul al XVI-lea. Numirea acestei aşezări din vecinătatea Ploieştiului ne apare pentru
prima oară într-un document din 1831. O idee ar sugera şi fondarea ei de către aromânii
macedoneni, porecliţi „ţinţari”, din cauza rostirii sibilante a sunetelor palatale (în dialectul
aromân, se remarcă frecvenţa mare a lui „ţ”: cinci - ţinţi, cer - ţer, ce - ţi, ceapă - ţeapă).
Această gândire este întărită şi de alte potriviri: în acelaşi an, bulgarii din Sliven
(majoritatea istoricilor îi consideră pe macedo-români originari din nordul-estul Peninsulei
Balcanice, la sud de Dunăre, Dobrogea şi Bulgaria) se stabilesc în partea de nord-est a
Ploieştilor, pe un loc care şi astăzi apare în memoria colectivă a Ţânţărenilor cu denumirea
de „la bulgari”; porecla de „ţânţari” apare des la popoarele slave, fiind un apelativ des
întâlnit la adresa macedo-românilor, ori vecinii de cartier ai bulgarilor erau sârbii din piaţa
cu acelaşi nume din Ploieşti!
Este indiscutabil că dezvoltarea localităţii Blejoi se datorează în primul rând cauzelor
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economice şi în al doilea rând celor de ordin militar. În ceea ce priveşte motivele economice,
Blejoi era pe marele drum comercial, de-a lungul Teleajenului, în care veneau şi toate
drumurile impuse de afluenţii acestui râu.
Din punct de vedere militar, Blejoi se afla într-o zonă strategică observată şi de marele
istoric Nicolae IORGA, care, într-una din lucrările sale, atrăgea atenţia că în triunghiul
Buzău-Giurgiu-Târgovişte au avut loc cele mai numeroase războaie din istoria românilor.
Iată câteva repere ale acestor fapte de arme petrecute
pe aceste pământuri.
De la Ploieşti, pe Valea Teleajenului, prin Blejoi, la mijloc
de brumărel, când frunza codrilor aşterne covor, glorioasa
armată a principelui MIHAI VITEAZUL se îndrepta spre
Transilvania pentru împlinirea visului românilor din toate
cele trei provincii - Ţara Românească, Ardealul şi Ţara Moldovei. Un an mai târziu (6-13 octombrie 1600), în arealul
Băicoi, Scăieni, Bucov, oastea lui MIHAI VITEAZUL dă piept
cu polonii.
În timpul Războiului Crimeii (1853-1856), Ploieştiorii au avut de suportat „binefacerile”
acestuia. Sosirea şi instalarea Generalului BURLO, comandantul unei brigăzi austriece,
formată din 5 batalioane şi 8 tunuri, în conacul Cantilli (Ploieştiori) a determinat rechiziţii
masive de locuinţe, alimente, căruţe şi cai ale locuitorilor din Ploieştiori, dar şi ale celor din
Ţânţăreni şi Blejoi, în acestea din urmă fiind încartiruită brigada Generalului SCHWARZL.
Primul document care atestă aşezarea de la Blejoi datează din perioada 1 septembrie
1486-31 august 1487. Este vorba de un hrisov al lui VLAD CĂLUGĂRUL prin care ratifica
unui anume STAN Costişatul şi fratelui său VLAICU o jumătate din moşia Ogretin cumpărată
de la BAICO din Blejoi («Documenta Romaniae Historica I», pag. 320-321).

1486 Septembrie 1 - 1487 August 31 (6995)
Izvodul cãrtii
, Vladului Vodã, feciorul lui Vlad Vodã, ce s’au scos dupã sãrbie pe
rumânie. Cursul anilor leat 6995 <1486 - 1487>. Dat-am domnia mea aceastã carte
a domniei mele slugilor domnii mele, lui Stângaciu cu feciorii lui si, lui Stan Costisatul cu
feciorii lui si, cu frate-sãu Vlaicul, cu feciorii lor si, cu fetele lor, ca sã le fie Ogretinul tot,
pentrucã jumãtate iastã a lor bãtrâna ocinã de bastinã
, dreaptã, iar jumãtate au cumpãrat dela
Baico den Blejoi, drept 1450 aspri. Si
, au dat si, domnii mele un cal. […]
Drept aceia am dat si, domnia mea aceastã carte a domnii mele, ca sã le fie ocinã
ohabnicã, lor si, feciorilor si, nepotilor
,
, si, strãnepotilor.
Dupã aceasta si, mãrturii am pus, boierii divanului domnii mele.

(Arhivele Statului Bucureşti, ms nr. 1232, f. 13)
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Următorul document referitor la Blejoi este din toamna anului 1582. Voievodul
MIHNEA TURCITUL întărea prin el o ocină în Mănăileşti-Blejoi, lui ŞERBAN cu fiii lui,
partea vătafului DUMITRU, din Valea Blejoi până în malul Teleajenului.
În 6 septembrie 1594, un act pe care şi-a pus pecetea domnitorul MIHAI VITEAZUL
confirmă unui anume STAICO o ocină la Blăjoiu de Sus şi la Blăjoiu de Jos. Mai târziu, STAICO
s-a înfrăţit cu un anume STAN, fiecare stăpânind câte o jumătate din ocină («Documenta
Romaniae Historica XI», pag. 120-122).

1594 (7103) Septembrie 6, Bucuresti
,
++ Din mila lui Dumnezeu, Io Mihail voevod si, domn a toatã tara
, Ungrovlahiei, fiul
marelui si, preabunului Petrasco
, voevod. Dã domnia mea aceastã poruncã a domniei mele lui
Staico si, cu fiii lui, câti, Dumnezeu îi va lãsa, ca sã-i fie ocinã la Blãjoiu de Sus si, Blãjoiu
de Jos, partea lui de ocinã, toatã, oricât se va alege, pentrucã îi este vechi si, dreaptã ocinã
si, dedinã.
Iar dupã aceia, a venit singur Staico înaintea Domniei mele, de a dat si, a asezat
si,
,
a înfrãtit
, peste partea lui de ocinã, peste toatã, pe jumãtate, pe Stan, vãrul <sãu>, sã fie
peste toatã ocina doi frati, nedespãrtiti.
, , Iar dupã aceia Stan, el a adus la casa lui Staico 12
vaci si, 2 cai si, mult a cheltuit Stan pentru birul lui Staico. Si, s’au înfrãtit
, , ei de a lor voie
bunã cu stirea
tuturor megiasilor
,
, si, din sus si, din jos si, dinaintea domniei mele.
Încã blestem am pus: care dintre ei va strica aceastã înfrãtire,
, acela sã fie blestemat de
318 sfinti, pãrinti, ce sunt la Nicheia si, sã aibã parte cu <Iuda si, cu Arie>.
De aceia, am dat si, domnia mea lui Staico si, lui Stan, ca sã le fie de ocinã si, de
ohabã, lor si, fiilor lor, nepotilor
, lor si, strãnepotilor
, lor si, de nimeni neclintit, dupã porunca
domniei sale.
Iatã dar si, martori punem domnia mea: jupân Mitrea mare vornic si, jupân Andrei
mare logofãt si, Statachi vistier si, Dumitru spãtar, Panã comis si, Sârbul stolnic si, Manta
paharnic si, jupân Tudori mare postelnic. Ispravnic Mitrea mare vornic.
Si
, eu, Oprea, am scris în cetatea de scaun Bucuresti,
, luna Septembrie 6 zile, dela
Adam pânã la aceastã scriere, în anul 7103 <1594>.
++ Io Mihail voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.
(Arhivele Statului Bucureşti, S. I, nr. 1544, original slav pe hârtie, pecete aplicată,
traducere din 1854)
În toamna lui 1602, domnitorul RADU ŞERBAN consfinţeşte lui MIHAI din Târgşor
mai multe moşii printre care Gonţaţi şi Blăjoi de Jos, mai multe părţi de vie şi ţigani pe
care „i-au cumpărat Mihai pre foametea cea mare...” de la mai mulţi inşi («Documente
privind Istoria României XVII», vol. I, pag. 58-60), pe care bănuim că i-a speculat în situaţia
dată.
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1602 (7113), septembrie 15, Târgsor
,
Izvod ci s’au scos dupe o carte a Radului Voevod.
Cu mila lui Dumnezeu, crestin
Româneascã,
, Radu Voevoda si, domn a toatã Tara
,
nepot al rãposatului Basarab Voevod. Dat’am domnia mea aciastã poruncã a domnii mele
lui Mihaiu den Târgsoru
, si, cu feciorii lui cât Dumnezeu îi va da. […]
Si
mosie
, în Gontati
, , si, în Blãjoi, partea lui
, iar sã fie lui Mihaiu den Târgsoru,
,
Dumitru toatã, si, de mosie
, si, de cumpãrãtoare, ce au fost cumpãrat dela Drãghici de mai
nainte vreme, dela pãrintii
, lor, si, cu pometul si, du peste tot, pentru cã au cumpãrat Mihaiu
den Târgsor
, dela Dumitru si, dela Stanca, drept 2300 de aspri. […]
Si
, iar au cumpãrat Mihaiu den Târgsor
, în Blãjoi de Jos, partea Stancãi, fata
, mosie
Erinei, însã partea mume-sii si, partea ce au avut de cumpãrãtoare dela unchi-sãu Drãghici,
toatã, den câmpu si, den pãdure si, den apã si, den selistea
, satului si, de preste tot dela
Stanca, drept 1500 de aspri. […]
Încã si, mãrturii au pus domniea mea Cernica mare doornic, Stoica logofãtul, Mârze
spãtariul, Nica vistiiariul, Rat, Giurgiu comisul, Stroe stolnicul, Stâncicul peharnicul, Leca
postelnicul si, ispravnic, Stoica mare logofãt.
Si
, iaste scrisã de un Stan logofãt în Târgoviste,
,
Septembrie 15 zile în anul 7113 (1602)
(Academia Română, CCXCIX/57, copie în româneşte, data emisă după Stroe mare
stolnic)
La 14 noiembrie 1615, domnitorul RADU MIHNEA recunoaşte logofătului (titlu de
mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al sfatului domnesc) FIERA şi soţiei
sale Tudora, mai multe ocini, printre care şi la Caţavei (lângă Blejoi) cu vecini şi vii în
dealul Fâstâci. Trei ani mai târziu, GAVRIL MOVILĂ valida lui NEAGU din Negoieşti, fiul lui
MIHAI din Târgşor, ocine şi ţigani în Blăjoiul de Sus («Documente privind Istoria României
III», pag. 280-281).
1615 (7124) Noembrie 14, Târgovişte
++ Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei, fiul
marelui şi preabunului, răposatului Mihnea voevod, nepotul bătrânului şi pururi pomenitului
răposatului Alexandru voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele, boerului
domniei mele lui jupân Fiera logofăt şi jupâniţiei lui Tudora şi cu fiii lui, câţi Dumnezeu i-a
dăruit, ca să-i fie satul Pietroşanii tot, cu tot hotarul şi cu toţi vecinii şi cu toate veniturile,
din câmp şi din pădure şi din apă şi cu vecinii şi cu vadurile de moară de pretutindeni, oricât
se va alege de peste tot hotarul. […]
Şi vecinii încă să se ştie, anume: Mircan şi cu fiii lui şi Tatul cel bătrân cu fiii săi şi Radul
Uşurelul cu fiii săi şi Duma cu fiii săi şi Vişan cu fiii săi şi Vladul Dedudele şi Tătucea cu fiii lor
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şi Mircan şi Pătraşco cu fiii lor şi Stan Borciciul cu fiii săi şi Tatul şi Calotă cu fiii lor şi Manea
şi Căzan cu fiii lor, fratele lui Vişan şi Şerban cu fiii săi şi Bălcea şi popa Călin cu fiii lor şi
Radul cel Negrul şi Badea fiul lui Manea cu fiii lor. Fiindcă acest mai sus scris sat Pietroşanii
a fost cumpărat de jupâniţa Tudora dela Gherghina şi dela Udrişte fiii jupâniţei Dobrei
din Petroşani, pentru 32.000 aspri gata, încă dinainte vreme, din zilele răposatului Mihail
voevod. Şi au vândut ei de a lor bună voie, fără nici o silă şi cu ştirea tuturor megiaşilor. Şi am
văzut domnia mea şi cartea răposatului Mihail <voevod> de cumpărătură, când a fost cursul
anilor 7106 <1598> şi au arătat şi cărţile acestor boieri, care s’au spus mai sus, vânzătorii,
ce le-au avut moştenire, în mâinile jupâniţei Tudora.
Pentru aceasta, am dat domnia mea ca să le fie dedină.
Şi iar să fie boierului domniei mele lui Fiera logofătul şi jupâniţei lui Tudora ocina care
se cheamă Caţaveiu, dar partea lui Duma toată şi partea lui Simeon monahul toată şi partea
[…] (loc şters în original) de peste hotarul, oricât se va alege, din apa Teleajenului până
la Dâmbul, pentrucă a cumpărat jupân Mihai din Târgşor dela aceşti oameni mai sus spuşi
pentru 7.500 aspri gata, încă în zilele răposatului Simeon voevod. Şi după aceia, când a fost
acum, în zilele domniei mele, iar jupânul Mihai el a dat-o de zestre fiicei sale jupâniţei Tudora.
Şi iar să fie boierului domniei mele lui Fiera logofăt şi jupâniţei lui Tudora, trei pogoane de
vie în dealul Fâstâcilor şi cu 20 de stânjeni de ocină în câmp, de peste tot hotarul, fiindcă le-a
dat Mihai iar zestre fiicei sale, jupâniţei Tudora.
Pentru aceasta, am dat domnia mea boierului domniei mele, Fiera logofăt şi jupâniţei
sale Tudora, ca să le fie ocină dedină şi de ohabă, fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de
nimeni neclintit, după porunca domniei mele.
Iată dar şi martori am pus domnia mea: jupân Enache mare ban al Craiovei şi jupân
Gheorghe mare vornic şi jupân Ventilă mare logofăt şi jupân Vasilie mare vistier şi Leca
spătar şi Mihalache stolnic şi Bratul mare comis şi Lupul mare paharnic şi jupân Bernad
mare postelnic. Şi ispravnic Ventilă mare logofăt.
Şi am scris eu, Lepădat logofăt, în cetatea de scaun Târgovişte, luna Noembrie 14 zile şi
dela Adam cursul anilor, în anul 7124 (1615).
++ Io Radul voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.
(Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Tismana, XCIII/19, original slav, pergament,
pecete aplicată, acoperită cu foiţă, deteriorată, cu traducere din 1847)
21 decembrie 1618, Târgovişte
+ Din mila lui Dumnezeu, Io Gavriil Moghila voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei,
fiul marelui şi răposatului Simion Moghila voevod. […] Şi iar a cumpărat Mihai din Târgşor,
tatăl lui Neagu din Negoieşti, ocină la Blăjoiu de Sus de la popa Vladul o parte de ocină a
unui om anume, unchiul lui Dragul din Blăjoi. Şi acesta a dat-o lui popa Vladul de a făcut
nişte sărcuste, pentru sufletul lui, de 70 aspri. Şi a cumpărat Mihai, tatăl lui Neagul, această
mai sus spusă ocină încă în zilele lui Radu voevod Şerban. […]
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Şi eu Stan cel bătrân logofăt din Săveşti, am scris în cetatea de scaun Târgovişte,
decembrie 21 zile, ani curgători dela Adam până în zilele noastre şi până la scrierea aceasta,
anul 7127 (1618).
++ Io Gavriil voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
Gavriil Moghilă voevod
(Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Sf. Gheorghe Nou, XXXVII/3, original slav,
pergament, pecete timbrată)
O nouă întărire asupra unei ocine din Gonţaţi-Blejoi rezultă din documentul datat
22 august 1622 şi păstrat în actele mănăstirii Târgşor (I. Gh. VASILE - «Mănăstirile
Stavropoleos, Strehaia, Surpatele, Tîrgşor şi Ţigănesti», Indice Cronologic nr. 21, Direcţia
Arhivelor Statului, Bucureşti, 1955, pag. 92).
La 3 ianuarie 1631, un RADU din Gonţaţi (lângă Blejoi) vinde jupânului SIMA şi altora
o vie în dealul Scăienilor («Documenta Romaniae Historica XXIII», pag. 317). Peste un an,
la 8 ianuarie 1632, intervine un schimb de moşii între mănăstirea Mislea şi postelnicul
(titlu onorific dat boierilor care aveau unele atribuţii administrative) RADU, care cedează
partea sa din Blejii de Sus (Blejoi de Sus). Printre martorii care semnează actul de schimb
se numărau postelnicul NECULA din Cocoşeşti, slugerul RADU din Frejureni (azi Satul
Iazul, Comuna Măgurele), postelnicul ANTONIE din Negoieşti şi un oarecare NECHIA din
Câmpina («Documenta Romaniae Historica XXIII», pag. 492-494).
Câţiva ani mai târziu, nişte orăşeni din Ploieşti zălogesc pentru 6 galbeni şi jumătate
trei „cedvărţi” (sferturi) de vie aparţinând lui STAN, feciorul lui NAN ot Ploieştiori:

1640 martie 6 [Ploiesti]
,
++ Scris-am noi orosanii
, anum[e] Oprea si, Isac si, Gherghe si, Tudoran
, ot Ploesti
si, Constandin si, alalti, frati, toti,
, si, mic si, mare, acesta al nostru zapis ca sã fie de mare
credintã
, cã am pus zãlog 3 cedvãrti, de vie al lui Stan,
, la mãna lui Dumitru, cum sã stie
fecior lu Nan ot Ploiestiori.
Si
, le-am
, le-am zãlogit pãn[ã] în zioa de svete Dimitrie. Si
,
vândut drept sase
, galbeni bani gata si, jumãtate, iarã sã [de] nu va veni pãnã în zioa de sveti
Dimitrie, iar sã fie aceal[e] 3 cedvãrti, de vie în dealul Scãianilor sã-i fie de mosie.
, Iarã
sã [de] va veni Stan pãnã la culesul viilor sã nu fie voinic cu vinul.
Si
, mãrturie anum[e] Dragomir Ceausul
, si, Nan si, Necul[a] si, Stoica.
Si
, am scris eu Avram sãn [sin] Stãnil[ã] logofet.
Measita,
, martie dni 6, vleat 7148 [1640].
Oprea, Vladul, Nan, Dragomir Ceausu,
, Necula
[pe verso] Zapisu pentru vie ot Scãiani

(Arhivele Statului Bucureşti, Achiziţii noi, CXIX - 7, original, hârtie groasă cu
filigran, stare foarte bună; cinci peceţi inelare ale celor mai sus care semnează; mai
jos o pecete boierească în ceară neagră)
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Un alt document din anii 1688 arată că moşia pe care se află comuna a aparţinut
în indiviziune jupânesei STANCA şi paharnicului PANĂ din Negoieşti, probabil sfetnici
domneşti pe timpul domnitorului CONSTANTIN BRÎNCOVEANU. Ei s-au învoit şi au
împărţit moşia între dânşii în anul 1688, făcând în ziua de 26 ianuarie un zapis adeverit
de egumenul (stareţ) TIMOTEI de la mănăstirea Târgşor, prin care se stabilea că jupâneasa
STANCA ia partea dinspre miazănoapte a moşiei, iar paharnicul PANĂ, pe cea dinspre
miazăzi, fiecare parte având în lăţime câte 511 1/2 stânjeni.
După moartea jupânesei STANCA, prin ce împrejurări nu se ştie, pământurile au trecut
în proprietatea cocoanei BĂLAŞA Blejoianca. Aceasta şi-a construit conac unde avea argaţi
şi robi ţigani pentru administrarea şi lucrarea moşiei. Prin anul 1732, cocoana BĂLAŞA
Blejoianca a construit pentru oamenii curţii o bisericuţă din lemn cu hramul „Naşterea
Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu” şi a împrejmuit domeniul cu un zid construit din
bolovani de piatră sură cuprinşi în cadru roşu de cărămidă.
Către bătrâneţe, BĂLAŞA Blejoianca îşi face diata (testamentul) şi autentifică
documentul la Mitropolia Filaret (septembrie 1754). Prin această diată, ea dăruieşte cea
mai mare parte din averea sa către Sf. Mitropolie din Bucureşti, iar în ceea ce priveşte moşia
Blejoi, hotărăşte ca biserica construită de ea să fie schit de călugări, închinat Sf. Mitropolii
a Bucureştilor. Pentru întreţinerea bisericii şi călugărilor ce vor locui şi sluji în acest locaş
şi pentru a se face praznice pentru pomenirea ei în fiecare an la zilele sfinte de Naşterea
Maicii Domnului (hramul bisericii, sărbătoare la 8 septembrie), Sfinţii Mihail şi Gavril (8
noiembrie) şi Sf. Nicolae (6 decembrie), lasă ca danie toată moşia de la Blejoi împreună
cu casele şi acareturile existente (patru mori, povarnă cu cinci cazane de ţuică), arătând
şi hotarele moşiei: „lungimea din apa Teleajenului până în drumul Domnişorului,
lăţimea din hotarul moşiei Târgşorului până în hotarul moşiei Misleanului.”
În urmă, lasă schitului şi ţiganii ce-i avea robi, anume „VLAD ţiganul cu nevasta şi
copiii lui, DUMITRU ţiganul cu nevasta şi copiii lui, ION ţiganul bucătarul cu nevasta
lui, însă ION să fie iertat (eliberat din robie), BAICU ţiganul cu ţiganca şi mama sa şi pe
SMEUL ţiganul cu ţiganca lui Păuna.”
Locul Strâmbeni (Strămbeni, împreună cu Blejoiul, se regăsesc în hârtiile oficiale ale
ocârmuirii ca sat component al plăşii Târgşor la anul 1831) şi-a făcut apariţia în documente
în anul 1784, lipit de „Bleajoia”, ca pământuri în stăpânirea bisericii. Înscrisul este o
catagrafie (inventar) de toată averea „mişcătoare şi nemişcătoare” a mănăstirii Târgşor,
dată în mâna noului egumen Antonie.
1784, februarie (f. zi Târgşor)
Catastişul de avutul sfintei mănăstiri Târgşorului, atâta mişcătoare, cât şi nemişcătoare,
carele s-au făcut la februarie leat 1784 şi s-au dat în seama sfinţii sale părintelui igumen chir
Antonie.
Moşiile: 1 moşiie Vistireasca dă lăngă mănăstire, Sud Prahova
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2 funioare ipac Bleajoia i Strămbeni, Sud Prahova. […].
Această catagrafie este făcută de mine cel în jos iscălit, din porunca dumnealui
Dumitrache biv vel stolnic, epitropul sfintei mănăstiri al Sfăntului Pandeleimon.
(Academia Română, CCCLXXV - 223, original, stare foarte bună, hârtie cu filigran; al
doilea exemplar al actului de mai sus, în limba greacă, CCCLXXV - 224)
Tot din registrele Mănăstirii Târgşor, dăm glas altei catagrafii, pe care au dus-o la bun
sfârşit trei dregători domneşti, la porunca voievodului ALEXANDRU ŞUŢU.

1802 august 2 [Tîrgsor]
,
Inventar de toate lucrurile miscãtoare
si, nemiscãtoare
ale mãnãstirii Tîrgsor,
, fãcut din
,
,
porunca lui Alexandru Sutu
, voievod.
Catastih de toate lucrurile mãnãstirii Tîrgsorul
din sud Prahova, miscãtoare
si,
,
,
nemiscãtoare,
ce s-au gãsit acum la catagrafia ce s-au fãcut din luminatã porunca mãrii sale
,
prea înãltatului
nostru domnu Alexandru Sutul
, voevod. […]
,
Mosiile
, ce sunt vãndute, arenda;
Mosia
, Blejoaia sud Prahova, vãndutã pã doi ani la Miiu în taleri 215; s-au început
anul de la aprilie 23 leat 1802, pãnã la leat 1804. Trei funioare de mosii
, […].
Dupã acest catastih s-au fãcut toate teslim în mãna sfintii
, sale pãrintelui Dionisiie,
igumenu mãnãstirii Tîrgsorul,
de la Petrache nepotul rãposatului vlãdicãi Dãrstii carele au
,
avut chivernisirea mãnãstirii pãnã s-au fãcut igumen pãrintele Dionisiie.
Constandin Filip
Rãducanu biv treti logofãt
Dan Postelnic
Acestea ce se vãd mai sus, adicã zestrea mãnãstirii, le-am primitu în zaptu meu si,
am iscãlit,
Dionisiie egumen

(Academia Română, CCCLXXV - 273, original, stare bună, hârtie cu filigran, format
îngust şi lung)
Într-un alt act datat în anul 1820, stareţul de la Mănăstirea Târgşor anunţă
administratorul averii de pe lângă mănăstire că, pentru a clarifica unele probleme legate
de proprietate şi de stăpânirea pământurilor, trebuie să se facă hotarul între moşiile Blejoi
şi Ploieştiori.
1820 august 30 [Tîrgşor]
Paisie, egumenul mănăstirii Tîrgşor, anunţă pe căminarul Nicolae Trăsnea, epitropul
spitalului Sf. Pantelimon, că urmează să se facă hotărnicia moşiei Blejoiu, a mănăstirii,
precum şi a moşiei vecine cu aceasta, Ploieştiori, a logofătului Iordache Slătineanu.
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Cu zmerită evlavie mă închin dumitale arhon căminar.
Cinstită scrisoarea dumitale ce mi-ai trimis, cu bucurie, o am primit şi de fericirea
sănătăţii dumitale foarte m-am bucurat. Singur am vrut să viu aci, dar fiindcă dumnealui
vel logofăt Iordache Zlătineanul au scos un boeru hotarnic, din poruncă gospod, anume
Constandin şătrar Calistrat. Şi fiindcă acea moşie Ploeştiori a dumnealui logofăt Iordache
Zlătineanul se află vecinăndu-se cu o moşioară a mănăstirii Tărgşorului, ce se numeşte
Blejoiu. Care această sfoară de moşie a mănăstirii totdeauna au fost călcată şi cotropită de
epistaţii dumnealui. Şi acum fiindcă au intrat în cercetare numitul boeru hotarnic nu poci să
lipsesc de aci pănă nu voi vedea-o hotărătă. […]
Iară căt pentru un boerinaş hotarnic, de aici din partea locului, care scrii dumneata,
nu se găseşte, nici că să cade să caut pe altu, fiindcă dumnealui Serghie dorobanţul au mai
fost acolo la numita moşie de au tras-o şi găseşte lipsă stînjeni 355 din zapisele mănăstirii.
La care iată că trimisei şi trăsurile dumnealui ca să iei curată plirofie, fiind dinpreună cu
părintele arhimandrit la faţa locului.
Iar voind dumneata voi trimite la dumneata pă numitu mai sus hotarnic fiind omu ediat
şi să-i arăţi şi toate zapisele care să află la dumneata, iar pentru harta care o au făcut, fiind
singuri, cum au vrut au făcut.
Al dumitale plecat şi către Hristos rugător,
Paisie Tărşoreanu [greceşte]
[pe verso]
Cinstit şi al mieu povăţuitor dumnealui căminar Nicolae [Trăsnea], epitrop sfăntului
Panteleimonu, cu zmerită evlavie.
(Academia Română, CCCLXXV - 332, original, stare foarte bună, hârtie cu filigran)
În fine, tot despre avutul mişcător şi nemişcător al mănăstirii Târgşor, citim din
condica bisericească cum s-a încredinţat gestiunea din mâna părintelui Serafim, către
părintele Paisie.

1830, martie 10
Catastih de perilavii al mãnãstirii Târgsorul
din Sud Prahova, metoh spitalului
,
Pantelimon, de toate lucrurile miscãtoare
si, nemiscãtoare,
cãte s-au gãsit acum la leat 1830
,
,
martie 10, si, s-au fãcut teslim în mãna sfintii
, sale pãrintelui arhimandritu chir Serafim
noului egumen ce s-au orãnduit în locul sfintii
, sale pãrintelui diiaconului chir Paisie, cum jos
aratã. […]
Mosiile
, mãnãstirii: 1 Blejoi, Sud Prahova, în arendã de la leat [1]828 ghenarie. […]

(Academia Română, CCCLXXV - 337, original, stare foarte bună, hârtie cu filigran, de
format lung şi îngust, în 6 foi, nesemnat)

20

Monografia Comunei Blejoi

CAPITOLUL III
Populaţia
Din sursele pe care le avem la îndemână în scopul reconstituirii istoricului celor trei
sate componente ale Comunei Blejoi, putem urmări evoluţia numărului de locuitori abia
începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea. În anul 1772, din «Dosare moldoveneşti şi
munteneşti», reiese că pe aceste meleaguri
Familie de gospodari
erau ridicate 35 de case unde trăiau în jur
din Blejoi
de 150 de suflete.
În 1831, Blejoiul aparţinea plăşii Filipeştilor şi număra 26 de familii, iar în
anul 1838 satul avea numai 24 de familii
care totalizau 110 persoane. Câţiva ani mai
târziu, satul Blejoi - întâlnit în documentele
vremii şi sub denumirea de Strâmbeni-Blejoi
până la 1908, când a apărut legea pentru
reorganizare teritorială - este instituit drept
comună (1864) şi ţinea de plasa Târgşor.
Tot în acelaşi an, când începe punerea în
aplicare a reformei agrare în conformitate
cu prevederile Legii rurale, s-au identificat
aici 64 de familii clăcaşe.
Din catagrafia (cu sensul de listă, recensământ) judeţeană a boierilor, a fiilor de boieri
şi a văduvelor de boieri, înaintată de către Ocârmuirea judeţului Prahova către Marea
Vistierie a Ţării Româneşti în anul 1831, dar şi alte documente asemănătoare prin conţinut,
dar care se întind până în anul 1864, am desluşit marii proprietari de pământuri din Blejoi
şi împrejurimile sale: Dr. SACHELARIE şi Ioan ELIADE - moşieri la Ploieştiori, Mitropolia
Ţării Româneşti şi vel clucerul Nicoale TRĂZNEA - care aveau în stăpânire pământuri la
Blejoi.
Despre elementul bulgar sunt multe însemnări care atestă faptul că „înainte de 1848
- se dice - era un oraş numit Beresca locuit de Bulgari veniţi din Rusia, unde fuseseră
duşi de Ruşi, în urma resbelului Ruso-Turc din 1711. Acestora neconvenindu-le a sta
în Rusia s’au retras aici, şi în urmă la Ploesci, pentru-că proprietarul moşiei voia să
le impună dăjdii.”
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Saga micii colonii bulgare este descrisă de Paul D. POPESCU în volumul «Inima
Prahovei». După încheierea păcii de la Adrianopol (1829) şi retragerea trupelor ruseşti,
foarte mulţi bulgari şi-au părăsit patria de frica turcilor care se reîntorceau în stăpânirea
Bulgariei. Printre aceştia au plecat în bejenie aproape toţi locuitorii târgului Sliven,
probabil foarte iubitori de libertate, dar şi compromişi faţă de autorităţile otomane. Cei
mai mulţi au rămas împreună şi după ce au trecut Dunărea s-au stabilit pe moşia Bereasca,
în vecinătatea Ploieştilor, unde proprietarul i-a invitat făcându-le o serie de promisiuni.
Din partea statului erau scutiţi complet de dări pe cinci ani, iar pe alţi 10 ani trebuiau să
plătească la jumătate. Harnici, întreprinzători, ei s-au pus îndată pe lucru întemeind un
adevărat târg de provincie (1832). În mijloc lăsaseră o piaţă, unde şi-au ridicat biserică,
mare şi durabilă (ruinele se mai pot vedea şi azi, la Ţânţăreni, aproape de locul unde şoseaua
de centură a Ploieştului se întretaie cu strada Islazului), şi de jur împrejur şi-au făcut
prăvălii şi case - „liude făcute cu multă cheltuială” - unele dintre ele cu două caturi. Pe
iazul care pe atunci străbătea de-a lungul moşia Bereasca, la vale, lângă drumul Bucovului,
îşi făcuseră moară, iar pe malul Dâmbului, spre Ploieşti, plantaseră vii.
Viaţa noului Sliven a fost însă scurtă. Proprietarul moşiei apăru cu pretenţii, cerând
dijmă şi clacă, şi cum bulgarii refuzau, oamenii boierului au încercat să-i supună după
obiceiul vremii, închizându-i în coşarele moşierului, punându-i la fum cu ardei roşu ori
bătându-i. Numai că aici veniseră oameni dârzi, care doreau să trăiască liberi şi care nu se
împăcau cu un asemenea tratament.
Ruinele bisericii
Ei s-au hotărât să plece, dar nu o familie
sau două, ci toţi locuitorii târgului. Şi astfel, „în
câteva săptămâni, de Sfântul Gheorghe (1838),
n-a mai fost picior de bulgar în Bereasca. Cei
mai mulţi au ridicat casele şi le-au luat cu ei”,
alţii au luat numai avutul. Au rămas fără „viaţă”
182 de case şi 55 de prăvălii. Desigur, în urma lor
totul s-a părăginit cu repeziciune. Oamenii din
vecinătăţi s-au grăbit să ia tot ce se putea lua din
casele pustii, păstrându-se neatinsă doar biserica,
devenind cu timpul şi ea ruină, dar rămânând
în picioare, izolată, pe câmpul dintre Ploieşti şi
Ţânţăreni; doar cutremurul din 1977 a nimicit şi
această urmă a trecerii bulgarilor pe aici.

Dl Dimitrie FRUNZESCU, în al său «Dictionaru topograficu şi statisticu alu Romaniei»,
lucrare tipărită la Tipografia Statului din Bucureşti, în 1872, ne spune că „Ploiesciori (cu
denumirea veche de „Mora Nouă”) formeză comună cu cătunele Bereasca de giossu (cu
denumirea veche de „Ploiesciorii-Dimitriului”), Bereasca de sussu (cu denumirea veche de
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„Ploiesciorii Monastirei Mărgineni”) şi Ţinţăreni - 525 suflete în tota comuna”.
Despre Blejoi, apare o însemnare în acelaşi dicţionar îngrijit de dl FRUNZESCU:
„Strembenii Blejoiu, sat in judeculu Prahova plassa Târguşoru; formează comună cu
cătunul Cocosesci; 830 de suflete în tota comuna”.
O altă lucrare de referinţă care ne luminează în cercetările noastre este «Dicţionarul
Geografic al Judeţului Prahova», volum publicat prin îngrijirea dlui C. ALESSANDRESCU,
dra Paulina BRĂTESCU şi dl Ion MORUZI de către Tipografia şi legătoria de cărţi „Viitorul”
(1897), unde aflăm că „STRÂMBENI-BLEJOI (comună rurală, plasa Tergşoru) se compune
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din 3 cătune: Strâmbeni, Blejoiu şi Cocoşesci, având o populaţiune de 998 loc. (513
bărbaţi, 485 femei). Capi de familie sunt 233; contribuabili 212; case de locuit 233.”,
iar „PLOESCIORI (comună rurală, plasa Tergşor) se compune din 4 cătune: Ploesciorii,
Tânţăreni, Tergşorenca (sau Bereasca slivenilor bulgari) şi Mora Noue, avend o pop. de
893 loc. (459 b. 433 f.), 198 capi de familie; 182 contribuabili, 198 case de locuit.”
O analiză completă în „chestiunea de viaţă şi moarte” a comunei, sau cu alte cuvinte
la mişcarea populaţiei, găsim în «Lucrările privitoare la executarea ordinului Ministerului
Afacerilor Interne» (1941). Să căutăm aşadar a clasifica populaţia după număr şi
naţionalităţi. La tabela I, prima coloană din dreapta, găsim numerele 1.860 - suma tuturor
sufletelor din satul Blejoi, 619 - câţi locuitori număra satul Ploieştiori, 657 la Ploieştiori
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Eforie şi 910 la Ţânţăreni, iar la ultima coloană, cea din stânga, numărul gospodăriilor
- 418 la Blejoi, respectiv, 138 la Ploieştiori, 156 la Ploieştiori Eforie şi 210 la Ţânţăreni.
După cetăţenie, doar 13 suflete din satele mai sus amintite erau străine de etnia română.
Această populaţie totală se clasifica după religie în următorul mod:
Satul Blejoi
Creştini ortodocşi…………1.858
Catolici………………………….….…2
Satul Ploieştiori
Creştini ortodocşi……………619
Catolici………………………………..Satul Ploieştiori Eforie
Creştini ortodocşi……………656
Catolici………………………………..1
Satul Ţânţăreni
Creştini ortodocşi……………900
Catolici……………………..………10
Din aceste cifre se vede, fără urmă de îndoială, că naţiunea predominantă este a
românilor creştini ortodocşi. Pe lângă acest element care a format sâmburele comunităţii
noastre, s-au grupat celelalte elemente: români veniţi din Ardeal, amărâţi de suferinţele
pe care ungurii i-au făcut să le îndure; bulgari băjeniţi, de frica turcilor, din Sliven.
Dar, să lăsăm la urmă această statistică şi să urmărim proporţia născuţilor şi a morţilor
din primele şapte luni ale anului 1941:
Comuna Blejoi

Comuna Suburbană Ploieştiori

(Sat Blejoi şi Cocoşeşti)

(Sat Ploieştiori, Ploieştiori Eforie şi Ţânţăreni)

Născuţi vii
Născuţi morţi
Morţi

46
3
31

Născuţi vii
Născuţi morţi

45
2

Morţi

33

Căsătoriţi

8

Căsătoriţi

10

Divorţaţi

0

Divorţaţi

2

Din acest tablou vedem că numărul morţilor nu a întrecut numărul născuţilor, dar nici
mult nu mai era.
O altă chestiune capitală a grandioasei lucrări se referă la îngrijirea şi sănătatea
publică. Iată cum arăta „situaţiunea boalelor sociale” în Blejoi şi Comuna Suburbană
Ploieştiori.
Comuna Blejoi:
6 cazuri de tuberculoză, 8 de sifilis, 11 de pelagră, 4 de paludism (malarie), 6 de
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alcolism.
Comuna Suburbană Ploieştiori:
6 cazuri de tuberculoză, 6 de sifilis, 26 de pelagră.
În tablele amândouă, nu sunt înregistrate cifre la rubricile „cancer” şi „conjunctivită”,
dar cazurile de pelagră şi padulism ne arată că starea sănătăţii individului era influenţată
de sărăcie, hrană proastă şi un trai neigienic.
Interesant este să vedem evoluţia de înaintare socială care s-a petrecut din 1941 şi
până la 1966. La recensământul din acel an (15 martie), Comuna urbană Blejoi şi Comuna
urbană Ploieştiori (cu satele Ploieştiori şi Ţânţăreni) număra 6.407 de locuitori, din care
3.211 erau bărbaţi şi 3.196 erau femei. La numărătoarea gospodăriilor, au ieşit 1.360,
grupate astfel: 1.316 gospodării personale ale membrilor C.A.P. (Cooperativa Agricolă de
Producţie) şi 44 de gospodării individuale.
Pentru ocrotirea sănătăţii exista o circumscripţie medico-sanitară (dispensar) cu trei
doctori.
Clasificarea după naţionalităţi şi limba maternă păstrează structura neschimbată:
Clasificare

Blejoi

Ploieştiori

Ţânţăreni

Populaţia pe naţionalităţi

2913

2058

1436

români

2911

2058

1436

2

-

-

Populaţia după limba maternă

2913

2058

1436

română

2910

2058

1398

maghiară

2

-

-

ţigănească

-

-

38

nedeclarată

1

-

-

maghiari

La starea civilă, tabla recensământului arăta după cum urmează:
Stare civilă

Blejoi

Ploieştiori

Ţânţăreni

Necăsătoriţi

618

434

320

Căsătoriţi

798

588

383

Văduvi

20

14

12

Divorţaţi

10

7

6

Două decenii mai târziu (1985), statisticile înregistrau la Blejoi - cu satele Blejoi,
Ploieştiori şi Ţânţăreni - o populaţie de 7.711 de suflete (3.888 bărbaţi şi 3.814 femei), iar
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ca număr de gospodării s-au identificat 2.079, în timp ce la ultimele două recensăminte,
cele din 1992 şi 2002, s-au trecut următoarele date:
An

Populaţie

Născuţi vii

Decedaţi

1992

7553

81

97

2002

7877

89

113

Dacă în privinţa structurii etnice datele comparative indică un echilibru, după
religie, se pot formula o serie de observaţii cu privire la evoluţia cultelor începând cu
marea transformare socială şi politică care a avut loc în România după 1989. „Explozia
religiozităţii” a legalizat cultele şi a permis românilor să fie prezenţi în bisericile interzise
de comunişti. Cu toate acestea, majoritatea covârşitoare a populaţiei din Blejoi aparţine
Bisericii Ortodoxe Române.
O prezenţă surprinzătoare o constituie adepţii bisericilor protestante, cărora li se
reproşează uneori că „practică prozelitism” şi că „prin intenţionate strategii misionare
vor să producă schimbări pe piaţa liberă a religiilor fără a ţine seama de teoria
canonică a teritoriului”.
Structură etnică
Total
7992

Români
7796

Maghiari

Romi
6

Germani
117

Structură după religie
Ortodoxă..................................................7.508
Creştin după evanghelie.......................291
Penticostală..................................................59
Evanghelică...................................................24
Adventist de ziua a şaptea......................15
Baptistă.............................................................8
Romano-catolică...........................................2
Atei......................................................................2
Musulmană......................................................1
Evanghelică luterană...................................1
Nedeclarată.....................................................1
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CAPITOLUL IV
Economia
Aşezat pe drumul comercial care făcea legătura între Vechiul Regat şi Ardeal, pe Valea
Teleajenului, la numai câteva poşte de mers pe jos de „Ploesci, oraş de consumaţiune şi
de plăceri”, dar şi cu pământuri prielnice pentru cultură, Blejoiul a trăit prin agricultură
şi a fost martor la scurgerea multor bogăţii aduse de peste munţi de carele cu marfă ale
neguţătorilor. De aici, fără a face prea multă cheltuială de vorbă, tragem concluzia că starea
economică a Blejoiului s-a învârtit după agricultură şi mai puţin după comerţ.

AGRICULTURA
Documente din veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea stau mărturie la adevărul acestor spuse.
Ţăranii făceau ce ştiau ei mai bine: lucrau pământul şi se grijeau de animale, cu deosebirea
că ţarina muncită aparţinea altora: fie boierilor - „locuitorii cultivau micile lor loturi
cari aveau şi muncind apoi în dijmă, pe moşiile boierilor C. COSTESCU, COMĂNESCU şi
Panait CANTILLI, un grec care cumpărase moşia Ploieştiori” («Dicţionar Geografic al
Judeţului Prahova» - 1897), fie Mitropoliei Ţării Româneşti, unde pe la 1830, 24 de familii
din Blejoi primiseră spre folosinţă 52 de pogoane şi posedau 53 de vite mari, sau Statului
(1863) care preluase moşiile Mănăstirii Târgşor şi le distribuise gospodăriilor clăcaşe un
an mai târziu, la punerea în aplicare a reformei agrare (împroprietărirea lui Cuza). Starea
economică a gospodăriilor era
de 5 fruntaşi (gospodar înstărit
şi care poate servi de exemplu),
41 mijlocaşi (ţărani care posedau
pământ şi alte mijloace de producţie cu ajutorul cărora îşi asigurau
existenţa) şi 18 pălmaşi (ţărani
săraci, fără vite de muncă şi fără
inventar agricol, care îşi câştigau
existenţa muncind cu braţele la
alţii).
Aproape de sfârşitul secolului
XIX, înscrisurile dovedesc că, în
afară de agricultură, „locuitorii
acestei comune (Strâmbeni-Ble-

27

joi) se mai ocupă cu transportul pietrei şi nisipului la oraşul Ploesci. Mare parte din
locuitori sunt moşneni; 37 s’au împroprietărit la 1864 pe moşia Eforiei, din care li s’a
dat 130 h.a. Ei au 27 cai, 8 epe, 174 vaci, 1.438 oi, 196 porci. Tota comuna, împreună
cu pădure, are 1.308 h.a. Dintre pomi roditori sunt: 408 meri, 264 peri, 825 cireşi, 345
nuci. O jumetate h.l. de livede produce până la 800 k.g. fân.”
Tot din «Dicţionarul Geografic al Judeţului Prahova» luăm aminte că „la Ploiesciori,
locuitorii se ocupă numai cu agricultura. Produsul muncei agricole îl desfac la oraşul
Ploesci. În raionul comunei, pe iazul ce vine din r. Telejen, sunt 2 mori. Locuitorii (111)
s’au împroprietărit la 1864, când li s’au dat 437 h.a. din moşiile D-lor CANTILLI, I.
CIREŞANU, Eforia şi D-r SACHELARIE.
În comună sunt: 35 cai, 431 boi, 129 vaci, 101 viţei, 116 oi, 211 porci.
Gândaci de mătase nu se cultivă; stupi cu albine sunt 30.
Pămentul comunei e prielnic la totă cultura. Un h.a. cultivat recolteză în termen
mediu penă la 20 h.l. grâu, 22 h.l. orz, 28 h.l. ovez, 20 h.l. porumb şi 23 h.l. meiu. Pomi
roditori sunt prea puţini. Locuri pentru fîneţe nu sunt.”
Din cele arătate mai sus, se poate constata că locuitorii Comunei Blejoi se trag din
oameni care şi-au dus cu greu existenţa, fiind clăcaşi, robi pe pământul altora, ocupaţia de
căpetenie fiind agricultura, în principal lucratul pământului şi creşterea vitelor.

Bătrânii din vatra satului îşi aduc bine aminte de nevolniciile ce se făceau de către
boieri. „În tinereţe, boierul (Costescu COMĂNESCU) trăia mai mult prin străinătăţuri,
pe la Paris, iar moşia o administrau nişte greci arendaşi. Aceştia, pentru ca să dea
ţăranilor pământ de muncă, pe lângă dijma care le-o cerea, le mai pretindea şi zile de
clacă. Se povesteşte că venea logofătul (supraveghetor al slugilor de la o curte boierească)
călare şi cu un bici lung în mână. Dacă vreunul dintre ţărani spunea că nu poate să
meargă, logofătul îl croia cu biciul de-i crăpa pielea.”
Situaţia s-a schimbat însă după primul război mondial. Ţăranii demobilizaţi din
armata română au cerut guvernului de atunci să-şi ţină făgăduiala dată în Moldova, că îi
va împroprietări cu pământ de cultură, pământ pe care ei l-au stropit din moşi strămoşi cu
sudoarea şi sângele lor. Astfel, în 1920, pe baza acestei legii, boierului Costescu COMĂNEANU
- care era proprietarul terenurilor din comuna Blejoi - i s-a expropriat moşia, lăsându-i-se
doar o suprafaţă de 100 de hectare. Ţăranii au primit loturi tip de câte 2 hectare, cei care
nu aveau deloc, şi, în completare, până la două hectare, celor care aveau câteva pogoane.
Boierul, rămânând fără cheagul averii sale, nu a mai vrut să-şi administreze moşia, s-a
mutat la Bucureşti şi a pus pământul rămas (cele 100 de hectare) la vânzare. Aşa cum se
ticluise în lege, la vânzare, boierul trebuia mai întâi să întrebe ţăranii din partea locului dacă
vor să cumpere terenul cu pricina, dar prin diferite manevre, moşia a ajuns în proprietatea
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avocatului moşier Ioan OBROCEA, luându-se astfel dreptul ţăranilor constituiţi în „obşte
de cumpărare”.
Şi cu acesta au dus ţăranii luptă îndelungată pentru fixarea islazului comunal în locul
ce din vremuri uitate fusese acesta - la cea mai bună poziţie, între sat, gară şi conacul
moşiei. Boierul, prin diferite vicleşuguri şi cu ajutorul câtorva cozi de topor din rândul
ţăranilor, a reuşit să stabilească islazul la depărtare de 1,5 km de sat, pe pământ neînţelenit
şi departe de Teleajen, care era sursa de apă pentru adăparea vitelor.
Cu un an înainte de intrarea României în cea de a doua conflagraţie mondială, fişa
agricolă arăta după cum urmează:
Comuna Blejoi

Comuna Suburbană Ploieştiori

(Sat Blejoi şi Cocoşeşti)

(Sat Ploieştiori, Ploieştiori Eforie şi Ţânţăreni)

Teren arabil
Păşuni

1.410 ha
152 ha

Teren arabil
Păşuni

1.376 ha
167 ha

Pomi fructiferi

15 ha

Pomi fructiferi

10 ha

Viţă de vie

52 ha

Viţă de vie

13 ha

Păduri

80 ha

Păduri

Vetre de sat

115 ha

Vetre de sat

5 ha
42 ha

Tractoare de arat

2

Tractoare de arat

2

Batoze de treer

1

Batoze de treer

3

Maşini de sămănat

3

Maşini de sămănat

2

Maşini de secerat

3

Maşini de secerat

2

Pluguri
Vânturătoare

152
1

Pluguri
Vânturătoare

191
1

Istoria exproprierii moşierilor s-a
repetat după cel de-al doilea război
mondial, de data aceasta procesul
de împroprietărire a ţăranilor fiind
condus de „clasa muncitoare”, după
exemplul sovietic. Iată cum descrie
preotul Anastase VASILESCU în însemnările sale personale acest eveniment:
„Terminîndu-se răsboiul în anul 1945,
ţăranii conduşi de clasa muncitoare
au procedat la luarea în primire a

Secerătoare
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pămîntului pe cari pînă atunci ei îl munciseră în favoarea proprietarilor. S’a împărţit
acest pămînt luptătorilor şi ţăranilor fără pămînt, cari fiind foarte mulţi, s’a dat în
loturi de 0,75 şi 0,50 hectare. Cu această ocazie, situaţia materială a sătenilor din
Blejoi s’a îmbunătăţit şi mai mult.
Tot odată, cu aceasta s’a împlinit dorinţa arzătoare a sătenilor deoarece s’a adus
islazul acolo unde doreau ei, iar islazul dat în 1920 s’a împărţit.”
Menţionăm, de asemenea, frământările din preajma reformei agrare din 1945, când în
urma unor disensiuni şi diversiuni comuniste, ţăranii din satul Goruna (comuna Cocorăştii
Misli) au ocupat o suprafaţă de moşie pe teritoriul Comunei Blejoi. Cei din Blejoi au vrut
să le cedeze 50 de pogoane pe care gorunenii nu le-au primit, sperând că vor obţine toată
suprafaţa de 180 de pogoane. De supărare, străinii „au devastat atunci tot inventarul viu
şi mort, remizele şi magazia cu cereale ale moşiei”.
După război, agricultura a cunoscut transformări radicale ca urmare a campaniei de
colectivizare iniţiată de Partidul Comunist Român (P.C.R.). Pe parcursul unui sfert de veac
(1945-1965), dispar proprietăţile private, chiaburimea şi moşierii, locul lor fiind luat de
gospodăriile colective în care s-au reunit ţăranii săraci şi cei din clasa mijlocie.
Cum se făcea împroprietărirea, desluşim dintr-un document scris la 22 iulie 1947 şi
păstrat la Direcţia Arhivelor Naţionale Prahova.

Proces – Verbal
Astăzi, 22 iulie 1947
Subsemnatul Pretor al Plăşii Ploeşti Nord, Inginer Agronom, Şeful Ocolului Ploeşti Nord
şi Preşedintele Plăşei Ploeşti, constituiţi în Comisia de verificare a (tablelor) tablourilor
de îndreptăţiţi la împroprietărire, în prezenţa obştei săteşti şi a Comitetului local de
împroprietărire, în baza ordinului Nr. 390 din 20 Aprilie, 948 şi delegaţiei Nr. …, ne-am
transportat în Comuna Ploeştiori, Plasa Ploeşti Nord, Judeţul Prahova.
Cercetănd situaţia exproprierii la Comuna Ploeştiori, am constatat că s’a expropriat
următoarele moşii, cu suprafaţa respectivă:
Moşia Gamba Cantilli fost proprietar Gamba CANTILII		
281 HA
Moşia Bereasca		
…...” ”
Samuelli CALICHI		
150 HA
Moşia Ploeştiori		
…...” ”
Florian TUNESCU		
121 HA
Moşia Costescu		
…...” ”
Margareta COSTESCU
105 HA
Moşia Drader		
…...” ”
Maria DRADER
18 HA
Moşia Drader		
…...” ”
Lois DRADER			
18 HA
Moşia Ceramica		
…...” ”
Barbu GRĂJDĂNESCU
20 HA
Moşia Obrocea		
…...” ”
Elena I. OBROCEA		
29 HA
T O T A L									
742 HA
Totalul suprafeţei expropriată la Comuna Ploeştiori este		
742 Ha.
Din această suprafaţă s’a cedat Sectorului IV şi Comunei Berceni
200 Ha.
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S’a destinat cu rezervă de Stat						
S’au rezervat pentru mărirea islazului					
Pentru drumuri de exploatare între locuri				
Pentru mărirea Vetrei Satului						

5 Ha.
98 Ha.
2 Ha.
16 Ha.

Rămăne a se atribui la împroprietărire pentru îndreptăţiţii
din Comuna Ploeştiori, Județul Prahova				
421 Ha.
Verificănd situaţia îndreptăţiţilor din tabloul comitetului local, în conformitate cu
instrucţiunile direcţiunei bunurilor Statului, stabilite în urma consfătuirei din 9 şi 10 Mai
a. c. ce a avut loc la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi în urma consfătuirei cu Obştea
sătească, au rămas buni pentru a fi propuşi la împroprietărire un număr de … plugari, iar
restul de … vor fi şterşi după tabele întrucăt au fost găsiţi că nu îndeplinesc condiţiunile legei
de reformă agrară şi de instrucţiunile prevăzute mai sus.
Cei … locuitori găsiţi buni pentru a fi împroprietăriţi au fost clasaţi pe categorii,
1. Luptători depe front, invalizi I.O.V.R.				
270 locuitori.
2. Categoria II, Concentraţii					
77 locuitori.
3. Categoria III, locuitorii cu pământ puţin			
126 locuitori.
S’a stabilit ca lotul tip la împroprietărire să fie complectat la 1 (Un) Hectar.
Cei îndreptăţiţi, în număr de … sunt trecuţi pe cinci tabele care fac parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal în 5 exemplare din care unul să rămănă la
Primăria Comunei Ploeştiori, unul se va înainta Camerei Agricole pentru a servi la înscrierea
titlurilor de proprietate, unul se va preda preşedintelui de plasă, unul la Ocolul Agricol şi al
cincilea se va înainta Ministerului Agriculturii şi Domeniilor - direcţia proprietăţei Statului.
Semnături indescifrabile, ştampilă
Alţii se ocupă cu plugăria - cei ce au vite de tracţiune, cu munca câmpului, creşterea
vacilor de lapte. Sunt vremuri grele, cu multe lipsuri datorate distrugerilor din timpul
războiului, a obligaţiei statului român de a plăti reparaţii Uniunii Sovietice pentru
pierderile provocate în campania de la 1941 şi până la 23 august 1944 (300 de milioane de
dolari la paritatea de 35 de dolari o uncie de aur la „cursul” din anii ’50, peste 15 miliarde de
dolari la valoarea de astăzi a aurului), dar şi a secetei din ’46, care a pârjolit pământurile şi
a înfometat sute de mii de oameni un an mai târziu. Cu cămările goale, ţăranii au ajuns să
facă mămăligă din „făină” de scoarţă de fag şi terci din prune fierte. Cei care aveau multe
guri de hrănit se suiau în „trenul foamei” (cursă specială pusă la dispoziţie în mod gratuit
de către autorităţi, pe ruta spre Oltenia, zonă neafectată de secetă) cu bunurile din casă
(covoare, mic mobilier etc.) pe care le vindeau în schimbul unui sac de grâu sau porumb.
În octombrie 1969, la Blejoi se inaugurează Cooperativa Agricolă de Producţie (C.A.P.)
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„Tudor Vladimirescu” în care au intrat 333 de familii de ţărani muncitori. Un an mai târziu,
din cele 1.360 de gospodării agricole înregistrate pe raza Comunei Blejoi, 1.316 erau ale
membrilor C.A.P. şi numai 44 (3,24%) de gospodării figurau ca individuale.
Aşa cum cerea politica acelor vremuri, „Tudor Vladimirescu” avea să participe aproape
în fiecare an la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea şi depăşirea obiectivelor din
planul de producţie, răspunzând astfel la „chemarea” ţăranilor cooperatori din ţară (rod al
propagandei comuniste, aceste „chemări” erau iniţiate în toate sectoarele economiei).
PRODUCŢIA AGRICOLĂ - Cooperativa Agricolă de Producţie Blejoi
(Consiliul Popular al Comunei Suburbane Blejoi - 1969)
Cultura GRÂU
Tarlaua

Trupul

Cultura ORZ

Suprafaţă

Prod.

Prod.

Suprafaţă

Prod.

Prod.

(ha)

med.

total

(ha)

med.

total

(kg/ha)

(kg)

(kg/ha)

(kg)

64

2.000

128.00

x

x

x

60

2.400

144.000

x

x

x

50

2.700

135.000

x

x

x

6

2.000

12.000

x

x

x

40

2.500

100.000

x

x

x

10

2.000

20.000

x

x

x

x

x

x

30

2.300

69.000

230

2.300

529.000

30

2.480

74.400

P. sondă
Trupul
Pantalia
Trupul
Bleană
Trupul
Km. 6
Trupul
Transf.
Trupul
Şos. Găgeni
Trupul
Electromontaj
TOTAL tarla

În pofida colectivizării, au rămas şi gospodării care exploatau în „regie proprie”
pământurile şi animalele. Produsul muncii lor era destinat în general consumului propriu,
iar atunci când exista un surplus, acesta era direcţionat către pieţele din Ploieşti. Fără
îndoială, cei mai în vârstă îşi amintesc de dimineţile în care femeile din Blejoi luau drumul
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Ploieştiului, pe cărarea de lângă calea ferată care lega capitala de judeţ, de Văleni. Era un
altfel de tren, unul uman, la fel de lung ca trenul navetiştilor, în care gospodinele, având
coşuri şi cobiliţe pline cu produse lactate, plecau la oraş să le vândă. Laptele avea mare
căutare şi, de multe ori, acesta se cumpăra de călătorii din tren sau de lumea care aştepta în
Gara de Nord (la oraş, trebuia să te trezeşti la 5 dimineaţa şi să stai la coadă la „Alimentara”
cu speranţa că se va aduce şi că vei prinde o sticlă de lapte).
Baza materială a agriculturii socialiste era gestionată de două unităţi cooperatiste, la
care s-au adăugat 10 ani mai târziu şi trei ferme de stat. Pe fondul politicii de sistematizare
promovate în anii ’80, cele cinci unităţi socialiste din agricultură aveau să fie comasate
într-una singură.
După organizarea administrativ-teritorială, Comuna Blejoi era înregistrată cu o
suprafaţă agricolă de 1.501 hectare (anul 1965) şi avea să crească prin lucrări specifice
până la 1.632 hectare (anul 1985). Principalele culturi erau cele de grâu (622 de hectare,
cultivat exclusiv de gospodăriile C.A.P.) şi de porumb - 360 de hectare, unde ponderea
suprafeţelor cultivate de gospodăriile individuale nu depăşea 10 procente din total.

Prin anii 1970-80, producţiile agricole au atins valori mari, performanţe datorate
în special dotării cu utilaje şi a mecanizării agriculturii, a suprafeţelor irigate (în jur de
20% din suprafaţa agricolă totală), dar şi hărniciei oamenilor. Iată cum descrie doamna
Maria NICOLAE - primarul Comunei Blejoi între 1979 şi 1988, a doua „primăriţă” din
judeţ, cetăţean de onoare al comunei din 2010 - acea perioadă: „Timp de 9 ani, viaţa mea
a însemnat practic numai Primărie. Vara, în timpul campaniilor, la şase dimineaţa
eram la SMA (…), apoi pe câmp, uneori şi la Ploieşti pentru rapoarte şi şedinţe şi abia
după lăsarea întunericului plecam acasă... Am trăit cu dorinţa de a nu dezamăgi nici
oamenii din comună, nici pe cei care mi-au acordat încredere.”
Şi a reuşit. Cu ambiţie, multe sacrificii şi abilitate, a reuşit să impună respect prin
rezultatele obţinute: Blejoiul era a treia comună din judeţ ca activitate economică - după
Valea Doftanei şi Valea Călugărească - şi a patra, ca rezultate ale C.A.P.-ului!
Sunt date statistice de care este mândră şi pe care le explică prin implicarea echipei de
la primărie. „Am avut lângă mine oameni pregătiţi, cu care am dus tot greul: Georgeta
DUMITRESCU, viceprimar, Ion NEAGU, care a fost secretarul Primăriei timp de 30 de
ani, urmat apoi de Magdalena IONIŢĂ, contabila Ecaterina NILĂ, Viorel PREDESCU şi
secretara Ecaterina ANDREI. Oameni deosebiţi, care au pus suflet în munca lor, care
ştiau şi făceau de toate în Primărie...
Mă ajutau mult şi agenţii economici de pe raza comunei. Cu directorii de la
Construcţii Montaj, domnii Vasile CAZAN şi Sebastian MIHALCEA, m-am înţeles
întotdeauna foarte bine şi am primit ajutor ori de câte ori l-am cerut. Aşa am reuşit să
facem cu bani puţini lucruri mari pentru acea perioadă... Mă duceam la planificare,
la judeţ, şi mă rugam să ne dea voie să cheltuim pe amenajări în şcoli sau pe trotuare,
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dar marele ajutor venea tot de la oamenii din comună.”
Un cuvânt şi despre membrii cooperatori, ţăranii cu obrazul ars de soare şi palmele
bătătorite de muncă, fără de care Blejoiul nu s-ar fi cocoţat pe locurile fruntaşe în „întrecerea
cooperatistă” pe judeţ. În 1975, în fişele C.A.P-ului erau înregistrate 590 de familii, iar 10
ani mai târziu - 1.437 de gospodării. Ziua de lucru de plătea cu 18,90 lei în 1975, salariu
ce avea să fie dublat în anii ’80.
Iată cum se prezenta agricultura în cifre (informaţii preluate de la Direcţia Judeţeană
de Statistică Prahova) în perioada fostului regim şi imediat după.
Evoluţia suprafeţelor cultivate în perioada 1966-2004

Suprafaţă
An

S. agricolă

S. irigată

S. cu grâu

S. cu porumb

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

1966

1501

253

622

617

1975

1528

425

530

657

1985

1632

224

620

383

2000

1640

0

196

882

2004

1555

0

340

924

Evoluţia efectivelor de animale în perioada 1966-2004
Animale
An

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

(capete)

(capete)

(capete)

(capete)

1966

1068

531

979
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1975

796

608

838

48

1985

1288

1749

2004

257

2000

470

851

721

0

2004

280

2043

490

0

Anul 1989 a adus începutul sfârşitului pentru agricultura din Comuna Blejoi.
Desfiinţarea C.A.P.-urilor, retrocedarea terenurilor agricole şi restrângerea activităţii până
la lichidare a gospodăriilor agricole, diminuarea drastică a numărului de agronomi, dar
şi liberalizarea forţată a importurilor de produse agricole prin scutirile de taxe vamale,
dezinteresul politic şi incompetenţa responsabililor din acest domeniu au adus România
în situaţia de a-şi acoperi nevoile pentru consumul intern din importuri (peste 70%). Aşa
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se face că şi la Blejoi, agricultura anilor ’90 a însemnat numai fărâmiţarea terenurilor în
mici gospodării de subzistenţă familială…
*
INDUSTRIA
După cum am găsit în «Anuarul comercianţilor», dar după cum stă mărturie şi
lucrarea domnilor Ion BAICU şi Paul POPESCU - «Istoria Prahovei în date», apărută în
Ploieşti (1977) - la Ploieştiori existau şi industriaşi de seamă, care se ocupau cu fabricarea
gazului sau a spirtului. Tot la Ploieştiori este menţionată una din cele 9 rafinării de petrol
de pe teritoriul judeţului, cea a lui Moritz VEXLER, construită în 1862. Înzestrată cu un
sistem nou de alambic de încălzire cu aburi şi injector, fabrica îşi procura materia primă
din „cele două puţuri ce poseda la Băicoi”, dând o producţie anuală de 332.000 kg, din
care benzină 32.000 kg, petrol lampant 160.000 kg, ulei de maşini 60.000 kg şi păcură
rămasă de la distilare în proporţie de 20%. Rămânea un rest de 17%, care se pierdea
prin ardere la cele trei cazane cu care rafinăria lucra prin rotaţie (unul avea o capacitate
de 1.200 kg, iar celelalte de 1.800 kg). Fabrica mai dispunea şi de rezervoare îngropate în
pământ şi avea un personal fluctuant de la doi la şase lucrători.
Lucrări asemănătoare se întâmplau şi la „Fabrica de gaz şi comerciu cu păcură,
situată în marginea oraşului Ploesci, pe proprietatea d. Dimitrie CANTILLI, numită
Ploieştiori”, ale cărei vecinătăţi sunt spre răsărit cu „şoseaua drumului Câmpinii, iar
celelalte părţi cu moşia Dimitrie CANTILLI” şi era proprietatea primei companii române
de petrol, înfiinţată de către Ion GHICA şi Theodor MEHEDINŢEANU.
Fabrica n-a putut însă rezista prea mult timp capitalului străin care face concurenţă
industriei locale. După numai 5 ani de activitate, compania este închisă, datoriile urmând
să fie acoperite prin licitarea fabricii care dispunea atunci de „una maşină în care se
fabrică gazul, construită
din zid şi din fier, învelită
cu metal, cu cinci vapoare
(vaporizatoare) şi cinci răcitori, două puţuri cu pompe,
un rezervor pentru ţiţei şi
alte trei mai mici pentru
ulei”, locuinţa directorului
- administrator şi un „ bordei cu două încăperi şi şase
ferestre cu ferestrele lor,
construit din zid învelit cu
tinichea de brad şi deasupra
cu pământ şi tencuit cu var”
(această clădire folosea drept
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locuinţe pentru muncitorii fabricii). Cu toate acestea, compania nu poate înapoia datoria
de 1.800 de napoleoni de aur (monedă de 20 de franci aur, conţinând 5,80644 grame de aur
pur) împrumutaţi de la „Banque Roumanie”.
Tot pe teritoriul Ploieştiorilor, la 1890, Samuel KANNER construieşte o altă fabrică
de petrol, aducând ţiţeiul prelucrat de la Poiana Vărbilău. Fabrica avea un cazan de 800
kg şi ceva nou, o instalaţie americană de alambic încălzit cu păcură. Sistemul depuraţiei
(purificare) era şi el un sistem nou cu aer. Fabrica producea 86 de tone de derivate petroliere
într-un an, din care 20% benzină, 58% petrol lampant, 14% păcură şi 8% ulei de maşină.
Întreaga cantitate de produse era vândută în ţară. Arhivele ploieştene mai păstrează un
dosar al procesului pe care fabricantul S. KANNER l-a intentat
comerciantului şi proprietarului
hotelului „Victoria” din Ploieşti
pentru neplata a 611 vedre (veche
unitate de măsură, echivalentul
a 12,88 litri) de petrol (Direcţia
Judeţeană Prahova a Arhivelor
Naţionale, Trib. Jud. Ph., S. I, inv.
15/1892). Samuel KANNER nu
îşi va înscrie „fabrica de petrol
şi derivate” la tribunal decât la
10 iunie 1893, când îşi va lua ca
asociat pe Robert KLOSTERMAN.
Cu acest prilej, va preciza că sediul fabricii este în apropierea
barierei Bucov a oraşului Ploieşti, pe proprietatea lui Gr. CIREŞEANU şi că a investit în ea
un capital de 13.000 lei şi averea
mobilă aflată în fabrica cedată
de Cohler şi Gondos.

Altă ocupaţie veche în comună era cea a varului. Întrucât Teleajenul aducea, când
venea mare, piatră de var, s-au găsit oameni care s-au ocupat cu „facerea” varului pentru
trebuinţele sătenilor. Primii care au ars var au fost locuitorii din Strâmbeni. Sătenii îşi
aduc aminte de un oarecare Ion BĂTĂU, care a făcut un mic cuptor de ars var şi care din
vânzarea varului se întreţinea. După moartea lui, munca a continuat-o ginerele său Mihai
CRASIA, plecat din sat prin anii ’30. După el, a mai ars piatră de var un alt sătean, Marin
VOICU, apoi Al. DUMITRU.
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Înainte de al doilea război mondial, a venit în Blejoi şi a construit câteva cuptoare
pentru ars var un anume Gh. IONESCU, originar din Gornet Cuib, Raionul Teleajen. Acesta
a produs var ars în cantităţi mai mari, până când mica lui fabrică a fost naţionalizată,
funcţionând mai apoi sub denumirea de întreprinderea „Drum Nou”.
În decursul timpurilor, din prundul Teleajenului s-au scos mari cantităţi de balast,
piatră, bolovani şi nisip, care se transportau cu căruţele la Ploieşti pentru construcţii
publice ori particulare, sau se încărcau în vagoane şi se expediau cu trenurile acolo unde
nu se găseau aceste materiale. Mai târziu, pietrişul a fost exploatat de aceeaşi întreprindere
de stat - „Drum Nou”.

La 1940, conform «Lucrărilor privitoare la executarea ordinului Ministerului Afacerilor
Interne» (1941), în dreptul Comunei Blejoi (cu satele Blejoi şi Cocoşeşti) erau trecute şase
cazane de ţuică, trei băcănii, trei cârciumi şi o măcelărie. „Mişcarea cooperatistă” era
reprezentată de banca populară „Înflorirea” (înfiinţată încă din 1908), cu un capital social
de 210.000 lei şi 104 membri (conducători erau preotul Anastase VASILESCU şi Dumitru
GHIŢĂ), care efectua operaţiuni de împrumut, şi Cooperativa „Victoria” (înfiinţată în 1936),
care avea 32 de membri şi un capital social de 38.000 de lei. Preşedintele „Victoriei” era un
anume Alexandru STERIE, el fiind ajutat în gestionarea cooperativei de Niculae COJOCARU,
Florea ANTONESCU, Ion DOBRESCU, Iulian GRIGORE şi Ilie FRÂNCU.
La Comuna Suburbană Ploieştiori (cu satele Ploieştiori, Ploieştiori Eforie şi Ţânţăreni),
aceeaşi sursă documentară prezintă la tabla „întreprinderi de orice natură” următoarea
„situaţiune”: o fabrică de cărămidă la Ţânţăreni (proprietar Augusto CALLIGARO) care
„întrebuinţa zilnic 26 de lucrători, din care 3 calificaţi, 23 necalificaţi; capacitatea de
producţie în 24 de ore este de 15.000 cărămizi.”
Mai erau inventariate în comună 8 cârciumi, o măcelărie şi o băcănie. Tot la Ploieştiori,
funcţiona Banca populară „Cantilli” (înregistrată din anul 1907), cu 300 de membri,
condusă la acea vreme de Ion PETCU. Banca oferea servicii de credit şi economii, având şi
o „secţie economică şi ecsploatare”.
După al doilea război mondial, ţara intră într-un proces de adânci prefaceri, care vor
ridica şi vor prăbuşi destinele a milioane de români. Comuniştii preiau puterea şi introduc
„modelul stalinist” în toate componentele societăţii. În doi ani, este naţionalizat aproape
întreg sectorul privat din economie şi fondul locativ, iar foştii proprietari şi opozanţii
noului regim înfundă puşcăriile sau sunt expediaţi în lagărele de muncă de la Aiud, Gherla,
Rm. Sărat, Sighet sau celebrul Canal Dunărea-Marea Neagră.
Mulţi blejoieni îşi caută de lucru prin împrejurimi şi sunt angajaţi ca muncitori ori
meseriaşi prin fabricile şi uzinele din Ploieşti, Scăieni (Întreprinderea de Mucava), la Schela
de petrol din Boldeşti ori la fabricile de cărămidă sau morile de făină de la Pleaşa, dar şi
industria locală oferea locuri de muncă bune. Conform datelor statistice, în anii 1950-70,
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„Topitoria de In” de la Ploieştiori funcţiona cu peste 200 de salariaţi, la Secţia de Geamuri
(în anii ’40, societate distinctă, cu sediul în Blejoi, ce aparţinea fraţilor Vernescu, unde se
făcea geam colorat; în 1948, societatea a fost „absorbită” de Întreprinderea de Geamuri
Scăieni) lucrau 410 de oameni, iar la „Republica” - 616.
LISTA NOMINALĂ a unităţilor din industria socialistă
(Consiliul Popular al Comunei Suburbane Blejoi - 1 Iulie 1969)

Nr.
crt.
1

Satul unde
activează
Blejoi

Denumirea
unităţii
„Drum Nou”

2

Blejoi

3

Blejoi

4

Blejoi

Fabrică Geamuri
Secţia Blejoi
Prefabricate
beton armat
Coloana Blejoi

5

Blejoi

Staţia C.F.R.

6

Blejoi

7

Blejoi

8

Ploieştiori

Depozit utilaje şi
materiale
Lot drumuri
naţionale
„Prahova Nouă”

9

Ploieştiori

10

Blejoi

11

Blejoi

12

Blejoi

Sistem îmbunăt.
funciare
Cooperativa
de consum
Cooperativa
de consum
Agenţia P.T.T.R.

13

Blejoi

Banca de credite

14

Blejoi

C.A.P.

15

Blejoi

16

Ploieştiori

Centru
însămânţări artif.
C.A.P.

17

Ploieştiori

18

Ploieştiori

Centru combaterea
dăunătorilor
Cooperativa
de consum

Organul tutelar
Ind. locală
Jud. Prahova
Ministerul Ind.
Chimice
Ministerul
Mat. Construcţii
Dir. regională
transport auto
Ministerul
Căilor Ferate
Ministerul
Transporturilor
Ministerul
Transporturilor
Ministerul
Ind. Uşoare
Comitetul de Stat
al Apelor
Centrocoop
Centrocoop
Ministerul Poştă
Telecomunciaţii
Centrocoop
Unitatea
naţională C.A.P.
Consiliul Sup. al
Agriculturii
Unitatea
naţională C.A.P.
Consiliul Su.r al
Agriculturii
Centrocoop
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Obiectivul
Balastieră

Număr
salariaţi
20

Geamuri

410

Beton armat
drumuri-poduri
Transport auto

160

Transport
persoane- marfă
Unitate de
tranzit
Întreţineri
drum naţional
Topeşte şi
prelucrează in
Amenajări
pentru irigaţii
Desfacere prod.
aliment. şi ind.
Atelier tâmplărie

68

Deservirea
populaţiei
Acordă
împrumuturi
Agricultură

57

50
46
220
8
5
4
1
2
4

Însămânţări
artificiale
Agricultură

42

Depozit mat.
combatere
Deservire
populaţie

5

5

2
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COMERŢUL
Potrivit datelor statistice cuprinse în «Dicţionarul Geografic al Judeţului Prahova»
din 1897, la Strâmbeni-Blejoi „se fabrică în termen mediu penă la 400 d.l. ţuică”, iar
„comerciul se exercită în comună de 5 cârciumari”, situaţiune oarecum apropiată cu
datele prezentate în tabla Comunei Ploieştiori: „Ţuica se fabrică aici în termen mediu
pena la 120 h.l. […] Comerciul se exercită de 10 cârciumari.”
Cercetarea noastră a scos la lumina zilei şi un volum păstrat la arhiva Bibliotecii
„Nicolae Iorga” - «Anuarul Comercianţilor şi Industriaşilor din Circumscripţiunea a III-a
a Camerei de Comerciu compuse din judeţele Prahova, Buzeu şi Dâmboviţa» (apărut la
Ploesci - Stabilimentul Grafic „Progresul” în 1897) - care descrie cum mergeau treburile în
economia arealului Blejoi-Ploieştiori. Din aceste date tragem concluzia că la cârciumărie
eram tari de tot.
„TABLOU de numele, pronumele, felul profesiunei,
anul şi firma comercianţilor şi industriaşilor
din judeţele: Prahova, Buzeu şi Dâmboviţa” (pag. 49 - 50)

PLASA TÂRGŞOR - Ploeştorii
NO.

NUMELE ŞI PRONUMELE

NUMIREA OCUPAŢIUNII

NO. FIRMEI

ANUL

1

Ana Irimia Văduvă

cârciumar

-

1895

2

Stefan Niculescu

cârciumar

-

1895

3

Lixandra T. Stan

cârciumar

-

1895

4

Panait D. Cantili

cârciumar

-

1894

5

Chiva Ioniţă Stan

cârciumar

-

1892

6

Sandu Stan

cârciumar

7

Ghiţă Penilescu

cârciumar

-

-

8

Zamfira M. Nicolae

cârciumar

-

-

9

Catalin Paraschivescu

cârciumar

2957

1893

10

Pârvu Tomoşoiu

cârciumar

-

1892

11

Petre Nicolescu

cârciumar

-

1893

12

Moritz Vexler

fabrică gaz

-

1892

13

Samol Iancu

fabrică gaz

-

1892

14

Samoil N. Ergas

fabrică spirt

-

1892

15

Stefan Alixandrescu

cârciumar

-

1893
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PLASA TÂRGŞOR - Bleajoi
NO.

NUMELE ŞI PRONUMELE

NUMIREA OCUPAŢIUNII

NO. FIRMEI

ANUL

1

Elena M. Costescu

cârciumar

9978

1894

2

Ghiţă Stănescu

cârciumar

1167

1895

3

Panaita N. Gheorghiu

cârciumar

4167

1893

4

Stefan Nica

cârciumar

12487

1890

5

Tudora G. Stan

cârciumar

15448

1890

6

Voicu Petrescu

cârciumar

9807

1895

Iată cum este descrisă în hârtiile vremii această ocupaţie: „În generalŭ, toţĭ
cârciumariĭ suntŭ ómenĭ fórte simpli fără cunoscinţe nu numaĭ speciale dérŭ nicĭ
generale, mulţĭ nicĭ nu sciŭ scrie séŭ ceti. N’aŭ nicĭ uă idee de păstrarea vinuluĭ. În
lunile luĭ Iulie şi Augustŭ, nu maĭ găsescĭ vinŭ bunŭ. Nu ţinŭ vinŭ, care sé trécă peste
unŭ anŭ; le e témă că se strică. Cărciumăria e unŭ negoţŭ care nu cere nicĭ cunoscinţe
intinse, nicĭ capitalŭ mare şi apoĭ dâ şi drepturĭ politice.
E lucru lesne se fie cine-va cărciumarŭ la noĭ. Décă vr’unŭ omŭ fără nicĭ uă trébă
are (orĭ se imprumută) 500 de francĭ, cu 150 francĭ cumpără 100 de vedre de vinŭ: ’lŭ
costă 1,50 fr. vadra cu accisŭ cu totŭ. Când cumpără face gălăgie mare la cotitŭ; cotesce
cu cotulŭ celŭ vechiŭ; când vinde, vinde cu ocaua cu doué fundurĭ, ori cu vr’uă sticlă
grósă séŭ cu vr’unŭ borcanŭ de treĭ litre, in locŭ de uă oca, că deh! maĭ e scădămentŭ,
picătură, licenţă, patentă, lumînare etc. Vinde cu 40 - 50 banĭ ocaua, îĭ vine pe 6 francĭ
védra; îĭ dâ mâna. Din 150 francĭ dâ ţĕranuluĭ la descărcatŭ 100 francĭ, spuindu-ĭ că
dupe vr’uă doué sĕptĕmânĭ îĭ va da şi restulŭ.
Când vine ţĕranulŭ la sorocŭ, ’lŭ ia de mână, ’lŭ intrébă de sănĕtatea luĭ şi a leichi
Tudori, a copiilorŭ, cunoscuţilorŭ etc., ’lŭ intrébă décă nu mănâncă séŭ nu bea ce-va,
şi după ce a mâncatŭ, ţĕranulŭ şi a bĕutŭ uă oca séŭ douĕ de vinŭ, cinstindu-se unulŭ
pe altulŭ şi trecêndŭ totŭ in socotéla ţĕranulŭĭ, îĭ spune că n’are sĕ-ĭ dea baniĭ, că nu
e vêndare şi câte d’alde astea.
La plecare, ţĕranulŭ voindŭ sĕ plătéscă ce a mâncatŭ şi bĕutŭ, cărciumarulŭ ’lŭ
opresce de a ’şi scóte punga de la breŭ: ci lasă, nene, dorŭ ne-omŭ maĭ intălni, ce sĕ ’mĭ
plătescĭ, nu amŭ eŭ sĕ ’ţĭ maĭ daŭ D-tale?
- Apoĭ insemnéză dérŭ, jupâne la catastifŭ.
- Cumŭ nu, nene Voicule, numaĭ de câtŭ, băete, vino, de scrie la catastifŭ.
- Maĭ remâĭ sănătosŭ chirŭ (orĭ jupâne) Năstase!
- Se viĭ sănătosŭ pe la noĭ, né Voicule.
După ce plécă bietulŭ ţĕranŭ, băiatulŭ scrie cu unŭ condeiŭ de pénă de curcanŭ,
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ce lŭ gâdelă pe la nasŭ cu códa, intr’unŭ catastifŭ soiosŭ şi zdrenţuitŭ, ce ’lŭ ţine
jupânulŭ in cikmigea: 2 ţuicĭ micĭ. Ce aĭ scrisŭ mĕ? Lŭ intrébă cărciumarulŭ cu unŭ
tonŭ camŭ restit.
- 2 ţuicĭ micĭ, jupâne.
- Nu prostule, 4 ţuicĭ marĭ.
- Nu jupâne, amŭ datŭ 2 micĭ.
- Tacĭ, măgarule, şi scrie ce ’ţĭ spunŭ eŭ, nu o sĕ mĕ inveţĭ tu pe mine. Şi uitându-se
la băiatŭ cu ochiĭ bolboşaţĭ, fâ aşa, décă vreĭ sĕ te procopsescĭ şi tu mâine-pimâine,
décă nu totŭ slugă o sĕ fiĭ.
Apoi băiatulŭ scrie articolele consumate indoitŭ, dupe cumŭ îĭ dictéză stăpânŭl.
Treĭ-patru sorocirĭ de felulŭ acesta şi când vine ţĕranulŭ se ’şĭ ia baniĭ la cea din
urmă sorocire, jupânulŭ cu catastifulŭ in mână, ’lŭ maĭ scóte pe elŭ datorŭ, dupe ce a
trasŭ uă cértă bună cu bietulŭ ţĕranŭ. Ceea ce pretinde cărciumarulŭ că maĭ datoresce
né Voicu se consideră ca arvună pentru vêndarea vinuluĭ din tómna următóre.”
*
TRANSPORTURILE
Până în zorii veacului al XX-lea, străzile din mediul rural aveau un aer al lor, pitoresc,
şi doar pământul bătătorit, lipsa vegetaţiei şi urmele roţilor de căruţe te duceau cu gândul
că pe acolo ar trece un drum. Oamenii nu văzuseră şi nici nu auziseră măcar de pavaj sau
asfalt. Pe vreme umedă, cu ploi ori ninsori, glodul trecea de glezne, iar animalele trudeau
din greu pentru a urni din loc carele încărcate cu marfă; vara, praful, bălegarul uscat de
soare şi gropile erau singurele „indicatoare” stradale...
Ca peste tot la ţară, drumurile şi uliţele legau Blejoiul, Ploieştiorii şi Ţânţărenii de satele
vecine, asigurau accesul la proprietăţile din hotar, la moară, islaz, biserică ori cimitir. De la
aceste locuri se trage şi „nomenclatorul stradal” apărut în vorbirea populară: în Ţânţăreni,
drumul vacilor către păşune a primit denumirea de strada Islazului, avem câte o stradă a
Cimitirului şi în Blejoi, dar şi în Ploieştiori, iar drumul pe care veneau carele cu piatră de
la râu a fost „botezat” al Telejenului.
Alte denumiri izvorâte din gândirea populară: în Blejoi, avem o stradă Caloteşti
- unde, după nume, luăm seama că aici trăiesc şi locuiesc cei din neamul Calotă, strada
Nucilor - un drum umblat de localnici în zilele toride de vară şi căutat de copii pentru
dulceaţa din miezul fructelor spre apusul toamnei, strada „Şapte case” - un drum lung,
de aproape un kilometru, pe care erau răsfirate pe vremuri doar şapte gospodării, strada
Poştei - denumită astfel pentru că aici locuia poştăriţa, ori strada Inului din Ploieştiori,
nume luat după Topitoria de In. De o mare atenţie se bucura şoseaua care lega Blejoiul de
Cocoşeşti (cunoscută în popor sub denumirea de strada Principală) şi care avea să devină
primul drum pietruit din comună.
Cea mai de seamă cale de comunicaţie care străbate Blejoiul, pe unde au călcat şi
legiunile romane în vremuri de mult apuse, este, fără vorbă de tăgadă, drumul care leagă
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Ploieştiul de cetatea Braşovului, prin Văleni. În secolul al XIV-lea, schimbul de mărfuri pe
drumul Teleajenului între negustorii transilvăneni şi Ţara Românească era atât de activ,
încât unele aşezări aflate la întretăierea apelor Teleajenului cu ale Prahovei capătă statut
de târg prosper şi centru vamal. Importanţa acestui drum va creşte o dată cu dezvoltarea
industrială şi va conduce, în anul 1910, la dublarea căii rutiere cu una feroviară.
Să zăbovim o clipă şi asupra grijii cu care erau întreţinute drumurile din comună. În anii
1941-42, autorităţile din Blejoi alocau de la buget 16.000 de lei pentru această activitate.
Tot primarul era acela care organiza şi „prestaţia în natură”, activitate reglementată prin
„dispoziţiunile decretelor legi nr. 3052 din 5 Septembrie şi nr. 3072 din 7 Septembrie
1940” care aveau ca scop tocmai refacerea şi întreţinerea drumurilor comunale. Prestaţia
se executa cu braţele de către „toţi locuitorii ţării bărbaţi care nu poseda mijloace de
transport, în vârstă dela 21 la 60 ani împliniţi, fără deosebire de cetăţenie” sau cu
mijloace de transport de către „toţi locuitorii ţării, bărbaţi şi femei, fără deosebire de
cetăţenie, posesori de mijloace de transport”.
În baza acestor deciziuni, primarul Ioan DOBRESCU a stabilit numărul zilelor de
prestaţie după rolul matricol, astfel:
„Cu braţele			
1210 zile
Cu una vită			
210 zile
Cu două vite			
255 zile
Total				
1755 zile
S’a executat prestaţia: 1 - reparaţia podului dela apa Dâmbu; 2 - împietruirea
şoselei Blejoi – Cocoşeşti.
Ce rămăşiţi au rămas din:
Prestaţii cu braţele		
978 zile
Prestaţii cu una vită		
210 zile
Prestaţii cu două vite		
140 zile
Ce lucrări s’au mai executat în afară de buget, cu mâna de folos obştesc, premilitari
etc. - reparaţia şoselei Cimitirului”.
La fel s-a procedat şi la Ploieştiori, unde „în afară de buget, cu mâna de folos obştesc
s’a executat împietruirea şoselei Cimitirului pe o lungime de 500 m.l., în valoare de lei
8.000, şi s’a curăţit mărăcinii pe şoselele judeţene şi naţionale.”
La sfârşitul secolului al XIX-lea, creşterea economică a zonelor străbătute de calea
ferată era din ce în ce mai pregnantă, reflectându-se în mod direct şi asupra Ploieştiului (în
1894, din cele 17.554 de vagoane de marfă din România, în gara Ploieşti se descărcau 7.528
şi se încărcau 6.813 vagoane). De aceea, autorităţile au început demersuri şi prospecţiuni
pentru deschiderea spre circuitul naţional şi internaţional a văii Teleajenului, o zonă
bogată în resurse de petrol, lemn, nisip, piatră de construcţie şi piatră de var. Localităţile
pe parcursul cărora se proiecta să treacă linia ferată aveau împreună o populaţie de 6.000
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locuitori, iar ocupaţiile principale erau agricultura şi silvicultura, până în preajma anului
1900 când, la Blejoi şi Măgurele, a început să se dezvolte industria petrolului.
Studiile preliminare au fost realizate de Secţia de lucrări noi a C.F.R., dar ulterior au fost
abandonate. Iniţiativa a fost preluată după aceea de administraţia judeţului Prahova. Pentru
traseul care avea să fie urmat de linia ferată, au fost propuse trei variante: pe vechiul drum
medieval al sării, prin Ploieşti-Bucov-Vălenii de Munte, prin Ploieşti-Valea CălugăreascăVălenii de Munte, Ploieşti-Văleni de Munte prin varianta Blejoi. Varianta prin Bucov şi-a
avut susţinătorii ei, întrucât aici exista o intensă activitate industrială. Marii proprietari
ai morilor, precum şi deţinătorii întinselor terenuri agricole din Bucov au sperat ca, prin
intermediul liniei ferate, să prospere mai mult (de altfel, pentru a compensa faptul că a fost
aleasă varianta Ploieşti-Văleni prin Blejoi, autorităţile au găsit o soluţie de compromis în
racordarea ulterioară a zonei printr-o linie secundară cu linia Ploieşti-Văleni).
Varianta Valea Călugărească avea avantajul că acolo exista deja staţie C.F.R. Deşi iniţial
a fost o soluţie agreată, s-a dovedit că prin acest proiect s-ar fi produs mari disfuncţionalităţi
liniei magistrale spre Moldova. De aceea, s-a renunţat la ea, mai ales că distanţa până la
Văleni era de 43 de km, iar lungimea traseului ar fi determinat mulţi călători să prefere
varianta mersului cu trenul până la Slănic şi de acolo cu alte mijloace până la Văleni.
Cele două variante având aceste dezavantaje enumerate mai sus, nu au mai intrat în
vederile autorităţilor, care au preferat varianta prin Blejoi. Considerentele care au stat
la baza acestei alegeri au fost: existenţa unei distanţe mai scurte - 26 km, care evident
reducea costul de execuţie; avantajul că se oprea direct în Ploieşti şi s-ar fi creat o gară
nouă care ar fi dat un nou impuls economiei oraşului Ploieşti; se construia un pod la Blejoi
care ar fi servit necesităţilor localităţii, dar şi judeţului, costurile mici ale exproprierilor
necesare pentru construirea liniei etc.
Discuţiile pe marginea acestui proiect au durat destul de mult, depăşind un deceniu
(1893-1904), întrucât dificultăţile au fost generate de problema spinoasă a finanţării
lucrărilor, precum şi de interesele unora sau altora ca linia ferată să treacă prin anumite
zone etc. Iniţiatorii proiectului au fost conservatorii, în frunte cu prefectul de Prahova,
Luca ELEFTERESCU. Problema liniei ferate Ploieşti-Văleni a fost dezbătută de Prefectura
Prahova în perioada 1900-1904, de guvern şi de cele două camere ale parlamentului,
devenind măr al discordiei între grupările locale, liberale şi conservatoare. Statul român,
prin Direcţia C.F.R., şi-a manifestat interesul faţă de proiect, dar a ezitat să se angajeze
efectiv la realizarea lui, pentru că existau alte zone ale ţării care trebuiau racordate la
sistemul naţional al căilor ferate. Emil MICLESCU, directorul C.F.R. din acea perioadă, avea
să răspundă numeroaselor solicitări ale judeţului Prahova, sprijinind autorităţile locale în
demersul de realizare a acestui proiect, iar C.F.R. ,,prin inginerii săi şi după planurile,
studiile şi devizele făcute de dânşii”, urma să construiască această linie. Cu toată
întârzierea generată de factorii enumeraţi mai sus, în cele din urmă linia avea să îşi găsească
materializarea. În şedinţa din 15 octombrie 1900, Consiliul General al judeţului a votat
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construirea de către administraţia
prahoveană a liniei spre Vălenii de
Munte şi contractarea unui credit de
2.000.000 lei. Din păcate, perioada
începerii acestui proiect a coincis
cu criza financiară traversată de
statul român în anii 1900-1901, iar
lucrările nu au fost demarate.
Drept urmare, în anul 1903,
concesiunea era anulată, pentru că, aşa cum prevedea Legea concesiunilor de linii
particulare, dacă în termen de doi ani de la acordarea concesiunii linia nu era gata, se
retrăgea autorizaţia. Administraţia judeţului a revenit asupra proiectului şi, în şedinţa
din 28 februarie 1904, s-a votat din nou cererea pentru concesiunea liniei. La 5 martie
1904, Consiliul de Miniştri a acordat concesiunea, iar în ziua de 8 martie, prin decret regal,
această linie a fost declarată de utilitate publică. Pe 13 martie, în «Monitorul Oficial» a
fost publicat Decretul regal nr. 834/1904 prin care a fost acordată concesiunea judeţului
Prahova pentru construirea liniei Ploieşti-Văleni. Parlamentul, la rândul său, a aprobat la 17
şi 18 aprilie 1904 acordarea împrumutului de 2.000.000 lei pentru pornirea lucrărilor.
Proiectul a fost întocmit de inginerul C.N. BUNESCU şi prevedea construirea unei linii
de 33 km, care să lege Vălenii de Munte de Ploieşti prin staţia din nordul oraşului. În scopul
construirii liniei, a fost creată, la 1 iunie 1904, Direcţia Căii Ferate Ploieşti-Văleni. Aceasta a
organizat licitaţiile pentru construirea obiectivului şi a avut sarcina să urmărească modul
de execuţie a lucrărilor. Ulterior, misiunea sa a fost de a administra exploatarea liniei în
beneficiul judeţului Prahova.
Cei 33 de kilometri de cale ferată, gările, cantoanele, instalaţiile de exploatare, stâlpii
telegrafici au fost configurate după standardele C.F.R. Lucrările de terasamente, de cale, poză
şi balastare, clădiri, material rulant, instalaţii de apă, exproprieri au fost estimate iniţial
la un preţ de cost de 3.268.725 lei. Bugetul a fost depăşit, pentru că au apărut cheltuieli
neprevăzute: iniţial s-a hotărât ca la Ploieşti şi Văleni să se realizeze cantoane şi nu clădiri
tip gară, ulterior s-a decis să fie construită Gara de Nord a Ploieştiului. Exproprierile aveau
să coste mai mult, deoarece traseul a trebuit schimbat, întrucât configuraţia geologică nu
permitea pe unele porţiuni construirea liniei. De asemenea, a fost construită în plus, o
linie de garaj care a racordat Rafinăria Vega (inexistentă la data proiectării liniilor).
Tot la hotarul dintre cele două secole s-a ridicat şi podul de peste Teleajen. Realizat
între anii 1906-1907, podul a fost construit de arhitectul A. PELERIAN (fundaţii şi zidării
în elevaţie) şi Şantierele statului de la Turnu Severin (partea metalică).
La 1 ianuarie 1908, linia Ploieşti-Văleni a devenit funcţională. Zestrea ei însemna 33
km de cale ferată desfăşuraţi de-a lungul staţiilor Ploieşti Nord-Blejoi-Scăieni-LipăneştiMăgurele-Scaioşi-Vălenii de Munte.
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CAPITOLUL V
Administraţia
Împărţirea teritoriului Munteniei în judeţe şi ţinuturi s-a făcut pe timpul lui Mircea
cel Bătrân. Până în aprilie 1864, acestea au fost simple circumscripţii teritoriale care
erau administrate în numele domnitorului, de unul sau doi juzi, căpitani de judeţe sau
ispravnici. Aceştia aveau atribuţiuni militare, administrative şi judecătoreşti. Potrivit
regulamentelor organice, conducătorii judeţelor erau ocârmuitorii care se ocupau de
administrarea judeţelor, pentru că cea mai mare parte a activităţii judecătoreşti a fost
încredinţată judecătoriilor de judeţ.
Alegerea colonelului Alexandru Ioan CUZA ca domnitor, mai întâi în Moldova (5
ianuarie 1859) şi apoi în Ţara Românească (24 ianuarie 1859), va însemna şi începutul
reformelor în planul organizării administrativ-teritoriale. Decretul din 20 iulie 1862 şi
Legea nr. 369/1864 privind înfiinţarea
consiliilor judeţene - ultima concepută după modelul legii similare din Franţa - vor
generaliza judeţul ca unitate administrativă
de bază a statului unit, numit, din ianuarie
1862, România.
Conform legislaţiei amintite, judeţele
(conduse de prefecţi, numiţi de Guvern) erau
împărţite în plăşi (conduse de subprefecţi,
iar după 1918 de pretori), în cadrul cărora
se regăseau comunele urbane (oraşele)
şi comunele rurale (conduse de primari
aleşi). De menţionat, că plasa, ca unitate
administrativ-teritorială de legătură între
comună şi judeţ, având în componenţă
mai multe comune, nu avea personalitate
juridică.
Astfel, în anul 1831, satele Blejoi şi
Ploieştiori erau orânduite în Plasa Filipeşti,
Ioan MIHĂILEANU, fost prefect,
în timp ce Ţânţăreni apărea ca sat în Plasa
tatăl dnei Coralia TEMISTOCLE
Câmpul din Judeţul Prahova. La 1864, în
din satul Blejoi
urma aplicării Legii de organizare rurală,
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când Judeculu Prahova număra 7 plăşi, cu 6 comune urbane şi 159 comune rurale,
în total 220.445 suflete, se instituia o nouă aşezare pe vatra satelor Blejoi şi Strâmbeni,
cu numele de Strâmbeni-Blejoi. Aceasta, dar şi Ploieştiorii se regăseau în Plasa Târgşor,
ambele având însă statut de comune rurale, pentru ca, la început de secol XX, prin
reorganizarea teritorială din 1904, cele două comune să aparţină de Plasa Ploieştiori, cu
centrul administrativ la Ploieşti.

Câteva anuare şi culegeri voluminoase de statistică, păstrate grijuliu la Direcţia
Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale şi Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploieşti, peste
care s-a aşternut praful de mai bine de o sută de ani, conţin date interesante despre
Comuna Blejoi, reflectă instituţiile şi numărul populaţiei, zugrăvind laconic portretul
social al satelor.
Readucem în actualitate aceste informaţii preţioase despre averea și patrimoniul
comunei, despre buget, impozite şi contribuabili, ori despre acţiunile unor primari,
păstrând stilul şi vocabularul lor de epocă.
„Plassa Târguşoru - Ploiesciori Strembeni
Ploiesciori (cu denumirea veche de Mora Nouă) formeză comună cu cătunele
Bereasca de giossu (cu denumirea veche de Ploiesciorii-Dimitriului), Bereasca de sussu
(cu denumirea veche de Ploiesciorii monastirei Mărgineni), Ţintăreni 525 suflete în
tota comuna.
Blejoiu, moşie nelocuită în judeţul Prahova plassa Filipesci;
Blejoiu, pădure de 300 pogone în judeculu Prahova plassa Târguşoru;
Strembenii Blejoiu, sat in judeculu Prahova plassa Târguşoru; formează comună
cu cătunul Cocosesci; 830 de suflete în tota comuna.”
(«Dictionaru Topograficu şi Statisticu alu Romanei» - Dimitrie FRUNZESCU, Bucuresci,
Tipografia statului, 1872)
„STRÂMBENI-BLEJOI, comună rurală, plasa Tergşoru. Cu tote cercetările făcute
n’am putut afla nimic despre data înfiinţărei acestei comune. S’a numit ast-fel de la
pârâele Strâmba şi Bleaja. […]
Se compune din 3 cătune: Strâmbeni, Blejoiu şi Cocoşesci, având o populaţiune de
998 loc. (513 bărbaţi, 485 femei).
Tota comuna, împreună cu pădure, are 1308 h.a.
Bugetul comunei are la vedere 3231 lei şi la cheltueli 3150.
PLOESCIORI, comună rurală, plasa Tergşor. Se compune din 4 cătune: Ploesciorii,
Tânţăreni, Tergşorenca şi Mora Noue, avend o pop. de 893 loc. (459 b. 433 f.), 198 capi
de familie; 182 contribuabili, 198 case de locuit.
Tota comuna se întinde pe o suprafaţă de 1815 h.a.
Veniturile comunei se urcă la ţifra de 8118 lei şi cheltuelile la 7374.
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Se mărginesce cu comunele: Pleşa, Scăeni, Mora-Nouă şi Ploesci.”
(«Dicţionar Geografic al Judeţului Prahova», publicat prin îngrijirea D-lui C.
ALESSANDRESCU, D-ra Paulina BRĂTESCU şi D-l Ion MORUZI, Tipografia şi legătoria de
cărţi „Viitorul”, Elie ANGELESCU. Lucrare premiată de SGR, în şedinţa adunărei generale de
la 5 Martie 1985 sub preşedenţia Majestatei Sale Regelui)
Din primele atestări ale Miliţiei Naţionale, ale cărei regulamente organice au fost
promovate în anul 1831, aflăm că în „nou înfiinţata instituţie”, printre primii tineri care
s-au înrolat de voie, s-au aflat un anume „Iordache sin Marin Măndiţa - zis şi Rânză” din
Ploieştiori şi leatul său „Radu sin Vlad Dumitrache” din Strâmbeni-Blejoi.
În 1887, primarului Mihăiţă CONSTANTIN „Rotarul” din Comuna Blejoiu i se dedică
un articol pe prima pagină în «Democratul» (gazetă de românism, cugetare şi acţiune, ce
apărea în Ploieşti, joia şi duminica). Sub titlul „Vandalism şi arbitrarism”, gazetarii îl
acuzau pe primar că, abuzând de puterea ce îi acorda legea, a năvălit noaptea în casa unui

anume Dumitru PANAIT, „împreună cu un călăraş şi 20 de miliţieni şi gardieni, care
le a spart cu sabia şi cu parul uşa casei şi o fereastră şi au ridicat şi au arestat prin
înjurături şi îmbrânceli” atât pe stăpânul casei, cât şi pe fiul acestuia - „un băet Dumitru
în etate de 15 ani care acesta se retrăsese încă din ajunul Crăciunului din serviciul
unui stăpân la care fusese fără vre un înscris în timp de cinci luni, pentru care nu i se
plătise simbria”.
După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, împărţirea pe judeţe a fost extinsă la întreg
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teritoriul regatului. A rezultat o organizare administrativă mozaicată a României Mari în

primii ani interbelici, în care, ca diviziuni recunoscute, au funcţionat judeţele Vechiului
Regat, cele basarabene, moştenite de la fosta gubernie ţaristă, districtele austriece
ale Bucovinei, de foarte mici dimensiuni şi fostele comitate austro-ungare la vest de
Carpaţi. În acest context, în cadrul eforturilor pentru unificarea legislativă, economică şi
administrativă, la 14 iunie 1925, a fost promulgată Legea pentru unificarea administrativă.
Cele 71 de judeţe, ale căror limite respectau, în general, diviziunile celor 10 provincii
istorice ale ţării (Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina, Basarabia, Moldova,
Dobrogea, Muntenia şi Oltenia).
Conform acestei legi (art. 7), „Fiecare locuitor al ţării, fără deosebire de sex şi
naţionalitate, trebuie să aparţină unei comune şi să participe la sarcinile ei.
Cetăţenii români se pot strămuta dintr-o comună în alta fără nici o învoire
prealabilă.
Ei sunt însă datori să facă cunoscut autorităţilor comunale atât strămutarea, cât
şi aşezarea lor.
Orice teritoriu din cuprinsul ţării trebuie să aparţină unei comune.”
Judeţele erau împărţite în circumscripţii numite plăşi. Judeţele erau administrate
de consilii, formate din consilieri aleşi şi consilieri de drept. În fiecare judeţ, funcţionau
comisii de specialitate, iar raportorii acestora formau delegaţia permanentă judeţeană, care
îndruma, supraveghea şi controla activitatea serviciilor judeţene şi a comunelor din judeţ.
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Prefectul era în continuare capul judeţului, având calitatea de reprezentant al organizării
centrale şi şef al administraţiei din judeţ‚ controlând şi supraveghind toate serviciile din
judeţ şi din comune. În calitate de şef al poliţiei, acesta avea mână liberă pentru a lua
toate măsurile ce le credea de cuviinţă, în vederea asigurării siguranţei statului, a ordinii
şi liniştei publice.
Patru ani mai târziu, în Legea pentru organizarea administraţiei publice locale (3
august 1929), se scria: „Comunele rurale formate din mai multe sate sunt administrate
de un consiliu comunal. Consiliul comunal rural în comunele formate din mai
multe sate este alcătuit din consilieri aleşi prin sufragiu universal, direct şi secret,
cu reprezentarea minorităţii, în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi din toţi
primarii săteşti din cuprinsul comunei sau din înlocuitorii lor. Numărul de consilieri
aleşi se stabileşte în proporţie de un consilier la o mie de locuitori. Pentru alegerea
lor, satele care compun comuna rurală sunt grupate în circumscripţii electorale şi
fiecare alege câte trei consilieri. […]
Consiliul comunal se alege pe termen de cinci ani. Mandatul consilierilor
comunelor rurale este gratuit.”
Informaţiile expuse pe o perioadă de un sfert de veac se cer însă tălmăcite pentru a
lumina cititorul cu privire la trecutul legitim al comunei, într-o vreme în care regimurile
administrative au fost impuse de peste 30 de legi (interesele egoiste ale diferitelor partide
politice şi intenţia lor de a folosi problema organizării teritorial-administrative a ţării în
luptele lor politice au făcut ca Legea pentru unificarea administrativă, promulgată la data
de 14 iunie 1925, să fie modificată de 12 ori până la legea din 1936, în funcţie de care partid
era la guvernare!).
Aşa se face că, în acest pătrar de secol, Blejoiul şi Ploieştiorii trec printr-o zbuciumată
perioadă administrativă. În anul 1908, „Blejoiu, care până atunci se numise StrâmbeniBlejoiu”, făcea parte din Plasa Ploieştiori şi se compunea din satele Blejoi, Cocoşeşti,
Ploieştiorii Eforiei şi Strâmbeni. În 1925, comuna revine în Plasa Târgşor şi rămâne cu
doar două sate (Blejoi şi Cocoşeşti), iar şase ani mai târziu i se ia satul Cocoşeşti, pentru ca,
în 1940, să-l reprimească (!) o dată cu intrarea comunei în Plasa Centrală!
Ploieştiorii rămâne comună, cu aceleaşi sate (Bereasca de Jos, Bereasca de Sus,
Ţânţăreni, Moara Nouă şi Ploieştiori), tot în Plasa Târgşor, până în preajma celui de-al
doilea război mondial, când intră în Plasa Centrală, iar apoi face parte din oraşul regional
Ploieşti.
După cum mărturisesc documentele de arhivă şi articolele din presa anilor ’40,
pierderile teritoriale, tulburările politice (asasinate la comandă, excluderea unor partide)
şi mobilizarea populaţiei civile în vederea susţinerii efortului de război au influenţat în
mod diferit viaţa la sat. Ţăranii receptau dictatura ca pe o simplă schimbare de guvern, dar
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resimţeau regimul strict de muncă în agricultură, instituirea prestaţiei în natură, precum şi
condiţiile de efectuare a unei călătorii cu trenul, ce se putea face doar în anumite condiţiuni
şi cu aprobarea autorităţilor.
Şi la Blejoi şi Ploieştiori era mare lipsă de unelte agricole şi de braţe de muncă,
pentru că bărbaţii valizi luptau pe front, dar şi de animale de muncă, care fuseseră
rechiziţionate de stat. Câmpurile rămâneau în paragină şi peste atâtea lipsuri şi sărăcie
venea şi ameninţarea foamei, răvăşind răbdarea celor rămaşi acasă. Diriguitorii comunei
încercau să lămurească populaţia în privinţa necesităţii măsurilor dure luate de guvern. La
căminul cultural şi la bisericile din sat, primarul, preotul şi învăţătorii (care erau totodată
şi membrii Sfatului comunal) luau cuvântul, încercând să liniştească oamenii şi dându-le
drept exemplu sacrificiile mici care li se cereau în raport cu al celor trimişi în război, care
îşi riscau viaţa pentru neam şi ţară.

Câteva dosare păstrate la arhiva judeţeană, din care mai respiră izul acelor vremuri
aspre, ne arată chestiunile de care erau preocupaţi administratorii comunei.
Prin „Deciziunea nr. 168 din 27 Ianuarie 1941”, Ioan M. DOBRESCU, în vârstă de
56 de ani, era numit primar al Comunei Blejoi (după împărţirea administrativă, comuna
aparţinea de Plasa Centrală, Judeţul Prahova). Primul gospodar al comunei avea ca studii 5
clase primare, era membru al Partidului Naţional Creştin şi în treburile administrative avea
ca sprijin pe ajutorul de primar Costache D. COSTACHE (fost primar al Comunei Cocoşeşti
vreme de un an şi jumătate), reprezentant al Partidului Naţional Liberal. La Primărie
munceau cu râvnă în interesul obştii patru funcţionari - secretarul Ion GEORGESCU, un
notar - Ion PAVELESCU şi doi guarzi, salariile acestora învârtindu-se între 1.500 şi 3.200
lei. Din cinstita adunare a Sfatului comunal (Consiliul Local) făceau parte, pe lângă primar
şi ajutorul de primar, A. VASILESCU - preotul din sat, C. IONESCU - director la Şcoala Blejoi,
I. VASILESCU - director la şcoala Cocoşeşti, Ion ION - şef Post Jandarmerie şi C. TEODORU
- perceptor.
Comuna avea un buget de 500.800 lei în anul fiscal 1941-1942 şi făcea cheltuială de
16.000 de lei pentru întreţinerea drumurilor, 20.000 de lei pentru construirea unui pod
peste apa Strâmba la Cocoşeşti şi 40.000 de lei pentru reparaţia localului Primăriei.
Să vedem la ce nădăjduiau fruntaşii comunei pentru bunăstarea oamenilor. Sub
semnătura primarului, era înaintată către pretorul plăşii „tabla cu nevoi”:
„1) A se face instalaţiuni pentru aducerea apei potabile, puţurile existente fiind
insuficiente, iar apa este la o adâncime de 40 -60 metri. 2) Refacerea localurilor de şcoală cari sunt avariate de cutremur. 3) Dotarea Comunei cu unelte agricole. 4) Dotarea Comunei cu unelte pentru incendii. 5) Iluminatul Comunei. 6) Introducerea gazelor pentru încălzit, lemnele lipsind. -”
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Cum era conturat actul administrativ în Comuna Suburbană Ploieştiori, distingem din
aceeaşi sursă. La 1941, prin deciziune, erau numiţi primarul Gheorghe M. PETRESCU (30
de ani, absolvent a 6 clase de comerţ), de profesie funcţionar, înscris în Mişcarea Legionară,
şi ajutorul de primar Ion GHEORGHE-MIHAI (51 de ani, 5 clase primare). În treburile
obşteşti, un cuvânt mai aveau de spus membrii Sfatului comunal: Nicolae I. BĂRBIERU
- directorul Şcolii Ploieştiori, preotul Victor N. TOMA şi Elisabeta POPOVICI. În buget, era
prevăzută suma de 601.984 lei, din care plăţi 169.896 de lei.
Numărul zilelor de prestaţie după rolul matricol era stabilit după cum urmează:
„Cu braţele			
856 zile
Cu una vită			
654 zile
Cu două vite			
52 zile
Total				1562 zile
După instaurarea regimului comunist în România, legea reformei administrative
din 5/6 septembrie 1950, impusă după modelul sovietic, a desfiinţat judeţul ca unitate
administrativ-teritorială, înlocuindu-l cu regiunea. Astfel, cele 59 de judeţe, compuse din
424 plăşi, au fost înlocuite prin 26 regiuni (după doar doi ani, numărul acestor regiuni a fost
redus la 18). Conducerea era asigurată la nivel de regiune, raion, oraş şi comună, de către
sfaturi populare în a căror componenţă intrau deputaţii, cu mandat pe 4 ani, desemnaţi
prin alegeri. Raionul fiind unitatea teritorială, operativă din punct de vedere economic,
politic şi administrativ, avea în subordine directă atât comuna, cât şi unele oraşe.
Sfaturile populare nu puteau lucra decât în prezenţa majorităţii, iar hotărârile se luau
cu majoritate de voturi. Principalele sarcini ale sfatului popular erau „realizarea planului
de buget, coordonarea întreprinderilor şi întărirea gospodăriilor agricole, lichidarea
analfabetismului, ridicarea nivelului cultural şi politic al oamenilor, respectarea
legilor şi înfăptuirea directivelor organelor superioare” (extras din Decretul nr. 259
/1950).
Pentru exemplificarea exerciţiului administrativ, spicuim din câteva documente aflate
în arhiva Sfatului popular al comunelor Blejoi şi Ploieştiori.

Deciziune No. 4
Noi, Gheorghe I. IONIŢĂ, membru în Comitetul Ecsecutiv al Sfatului popular al
comunei Blejoi ca Preşedinte şi Tov. Gheorghe N. RADU şi Gheorghe DUMITRAŞCU ca
membrii în comisiune şi în conformitate cu art. 23 din Hotărârea Consiliului de Miniştri
No. 1241/1949 publicată în Buletinul oficial No. 77/1949 privind reglementarea
contribuţiei în muncă pentru întreţinerea şi refacerea drumurilor,
Decidem
Conform art. 21 din sus numita hotărâre, contribuabilii în muncă din această
comună prevăzuţi în anecsatul tabel ce nu au ecsecutat până la sfârşitul anului 1950
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contribuţia ce o datorau pe anul ecspirat se amendează după cum urmează:
- Cu lei 500 cei cu impunere până la macsimum de 3 zile cu braţele
- Cu lei 800 cei cu impunere de la 3 zile în sus cu braţele
- Cu lei 1000 cei cu impunere până la 3 zile cu carul cu 1 - 2 vite
- Cu lei 2000 cei cu impunere de la 3 zile până la 5 zile cu 1 - 2 vite
- Cu lei 4000 cei cu impunere de la 5 zile până la 20 zile cu 1 - 2 vite
Cu menţiunea ca numiţii să şi ecsecute contribuţia în natură datorată de care nu
sunt scutiţi.
Conform art. 23 din această hotărâre se va comunica contribuabililor amendaţi
cu tabel nominal care va fi semnat de fie care în parte că a luat cunoştinţă, inclusiv
afişat la sediul Sfatului popular.
Termenul de depunerea contestaţiunilor este de 5 zile de la data comunicărei.
Debitul de amendare rămas definitiv se va încasa conform ordinului de procedură
fiscală prin secsiunea financiară a Raionului Ploieşti.
Prezenta deciziune va fi adusă la îndeplinire de Comitetul Ecsecutiv al Sfatului
popular local.
Data astăzi 24 Martie 1951.
Preşedinte						
Membri 		
(semnătură indescifrabilă)				
(semnături indescifrabile)
Deciziune No. 2
Noi, Comitetul Ecsecutiv al Sfatului popular al comunei Blejoi, Raionul Ploieşti,
având în vedere Decretul No. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi tacselor
comunale, Având în vedere Instrucţiunile Ministerului Finanţe No. 416/1950 care stabileşte
modelul de impunere la pază în comună şi câmp, Decidem
Art. 1 Tacsele pentru paza în comună şi câmp pe anul 1952 se vor stabili în
conformitate cu Instrucţiunile M.F. fără majorarea de 30%.
Art. 2 Organele financiare ale Raionului Ploieşti sunt însărcinate cu ecsecutarea
prezentei deciziuni.
Dată astăzi 9 Februarie 1952.
Preşedinte					
Secretar
(semnătură indescifrabilă)			
(semnătură indescifrabilă)
Deciziune No. 4
Noi, Comitetul Ecsecutiv al Sfatului popular al comunei Blejoi, întrunindu-ne
în şedinţă, Tov. Preşedinte ne-a pus în discuţiune ordinul Ministerului Agriculturei,
„Direcţia Generală a producţiei animale – Direcţia zootehnică” No. 15D764/1952
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care a fost trimis acestui sfat cu ordinul Sfatului popular al Raionului Ploieşti No.
2206/4 Martie curent, care coprinde Instrucţiunile technice şi organizatorice privind
acţiunea de ţigaizare 1952 în sectorul creşterei animalelor şi prin care ordin între
multele dispoziţiuni de ecsecutat se prevede ca primă măsură constituirea unei
anumite comisiuni de ţigaizare care are ca sarcină de a dirija şi coordona toate
acţiunile sectorului creşterea oilor. După citirea cu toată atenţiunea a cuprinsului zisului ordin ne-am făcut deplina
convingere asupra interesului ce se urmăreşte pentru îmbunătăţirea rasei oilor şi
deci am dispus constituirea comisiuni locale în modul următor:
1) Ion Dinu CONSTANTIN - Preşedinte sfat;
2) Ilie I. MOISE - agent veterinar;
3) Gheorghe I. STOICA - Secretarul organizaţiei de bază;
4) Florica LUCAN - Responsabilă U.F.D.R. (Uniunea Femeilor Democrate din România,
organizaţie înfiinţată în anul 1948, avea ca priorităţi trasate de Partidul Comunist susţinerea
procesului de cooperativizare la sate şi plata cotelor către stat; preşedintele de onoare al
U.F.D.R. a fost Ana PAUKER);
5) Sandu VALERIU - Responsabil U.T.M. (Uniunea Tineretului Muncitor, mai târziu,
Uniunea Tineretului Comunist, era organizaţia de tineret a Partidului Comunist; printre
conducătorii organizaţiei s-au numărat Nicolae CEAUŞESCU şi fiul acestuia, Nicu);
6) Agentul agricol - care se va găsi să ocupe acest post.
Drept care am dat această deciziune, urmând ca membrii acestei comisiuni să fie
convocaţi spre a li se comunica îndatoririle ce au de satisfăcut.
Preşedinte			
Membrii Com. Ecsecutiv Secretar
(semnătură indescifrabilă) (semnături indescifrabile) (semnătură indescifrabilă)
Deciziune No. 18
Noi, Comitetul Ecsecutiv al Sfatului popular al comunei Blejoi, Raionul Ploieşti,
având în vedere că prin decizia cu no. 71/1952 a Comitetului ecsecutiv al Sfatului
popular al Raionului Ploieşti, Tov. Tudor D. IONIŢĂ a fost încadrat în postul de agent
agricol al acestui sfat cu categoria de salarizare IV/3 cu începere de la data de 10
Iulie 1952, iar datorită acestei împrejurări Tov. Gheorghe MINEA care a funcţionat ca
agent agricol rămâne ca disponibil. Având în vedere că guardul comunal Steliana IORDACHE ecsecută cu îndărătnicie
îndatoririle serviciului ce are şi mai mult din silnicie devenind astfel de neîngăduit;
iar în ultimul timp refuza de a se mai prezenta la serviciu. Considerând că Tov. Gheorghe MINEA pe timpul cât a funcţionat ca agent agricol
şi a îndeplinit în mod conştiincios îndatoririle serviciului ce are, fiind apreciat ca un
element trebuincios de a figura în serviciile sfatului. Văzând dispoziţiunile ordinului Sfatului popular Raion Ploieşti Sectorul de
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cadre cu No. 13143/1952 dat cu privire la angajarea şi încadrarea personalului de
serviciu.
Decidem
Art. 1 Tov. Steliana IORDACHE guard comunal se îndepărtează din acest serviciu
pe ziua de 10 Iulie 1952 dată când a şi încetat de a mai presta serviciu.
Art. 2 Tov. Gheorghe MINEA devenind disponibil din funcţia de agent agricol, se
încadrează de noi în serviciul de guard comunal la acest sfat pe ziua de 10 Iulie 1952
de la care dată a şi început a-l presta, plătit cu un salariu lunar de lei 166,40 categoria
I/3 de salarizare.
Dată în Blejoi astăzi 26 Septembrie 1952.
Preşedinte					
Secretar
(semnătură indescifrabilă)			
(semnătură indescifrabilă)
PROCES VERBAL
Astăzi, 21 Octombrie anul 1952
Noi, membrii Comitetul Ecsecutiv al Sfatului popular, ne-am întrunit într’o
şedinţă lărgită că vârfurile org. de masă şi salariaţii sfatului, participând din partea
raionului de partid tov. Neamţu, cu următoarea ordine de zi:
1. Problema însămânţărilor pe raion. 2. Problema însămânţărilor pe comună. 3. Discuţiuni. Şedinţa a fost deschisă de tov. Preşedinte al Sfatului popular care dă cuvântul
tov. Neamţu dela raion, care arată că însămânţările pe raion nu sunt satisfăcătoare
deoarece majoritatea comitetelor executive din comunele raionului nu s’a preocupat
suficient de această problemă care dăunează îndeplinirea planului de stat. Cere ca să se ia măsuri urgente şi de acest comitet pentru ca însămânţările să se
termine până pe ziua de 25 Oct. 1952. Pentru aceasta urmează ca toţi salariaţii sfatului, organizaţiile de masă şi
responsabilii de sector să depună un efort spre a putea să se asigure însămânţările
programate. Tov. Preşedinte arată că constatările făcute de tov. Neamţu sunt juste deoarece
până în prezent nu s’a însămânţat decât 104 Ha din 192 Ha şi cu atelajele ce le avea,
dacă se folosesc la însămânţări, se poate termina însămânţările însă, pentru aceasta,
este necesar ca toţi factorii de răspundere din comună să depună un efort susţinut de
câteva zile pentru a lichida cu lipsurile. La discuţiuni tov. Ion. S. GHERMAN întreabă dacă atelajele existente în comună
poate face faţă însămânţărilor la data stabilită şi deci urmează ca să se sisteze în
acest timp transporturile planificate. Tov. Vasile GHERMAN arată că tov. Preşedinte, viind muncitor, a venit în comună
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cu dragoste de muncă şi deci trebuie ajutat ca să-şi ducă la bun sfârşit toate sarcinile
ce îi revin. Făcându-se analiza muncii şi în urma celor discutate se ia următoarele
hotărâri.
1. Toţi şefii de sectoare din comună să meargă pe teren mâine dimineaţă pentru
a impulsiona la maximum eşirea utilajelor la arat şi să se închidă comuna pentru a
împiedica eşirea din comună a atelajelor la alte munci decât arături şi însămânţări.
Pentru care am dresat prezentul proces verbal.
Preşedinte					
Secretar
(semnătură indescifrabilă)			
(semnătură indescifrabilă)
(ştampila Sfatului popular al Comunei Blejoi - Comitetul Executiv)
După cum am desluşit în documentele de arhivă ale administraţiei din Blejoi, în anii
1965-69, pământurile Ploieştiorilor erau la mare căutare. Ploieştiul, oraş muncitoresc,
în plină dezvoltare industrială, avea hotarele „strâmte”, iar „foamea” de pământ pe care
o cereau extinderea uzinelor şi a cartierelor de locuinţe nu putea fi potolită decât din
terenurile vecinilor. Astfel, în birourile activiştilor de partid de la Centru, prin exproprieri
şi retrocedări, s-au „croit” hărţi noi prin care terenurile agricole din Ploieştiori au ajuns în
curtea unor întreprinderi sau fundament pentru blocurile de locuit.
Pentru exemplificare, redăm o adresă din 16 mai 1967 a Comitetul Executiv al
Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti - Secţiunea de Investiţii (Dosar nr. 1542/XXVII) către
Cooperativa Agricolă de Producţie „A 40-a Aniversare a P.C.R.” Ploieştiori:
„În vederea executării blocuri locuinţe 800 apartamente Ploieşti Nord, D.S.A.P.C.
elaborează documentaţia tehnică în fază de PE proiect nr. 400/1618.
Pentru construirea acestor blocuri este necesar să se exproprieze şi să se scoată
din circuitul agricol un teren în suprafaţă de 3,5 ha. […]”
Dispoziţii asemănătoare (exproprieri, cedări etc.) s-au mai primit de la:
- Întreprinderea Regională de Electricitate Ploieşti (I.R.E.P.) la construirea Staţiei
de transformare Ploieşti Nord (zona DN 1, Fabrica de acetilenă şi „Cablul Românesc”) şi
a liniilor de alimentare cu energie electrică a căii ferate Câmpina-Ploieşti-Bucureşti şi a
zonei industriale de la periferia Ploieştiului (zona DN 1, Fabrica de acetilenă şi „Cablul
Românesc”) - pentru o suprafaţă agricolă de 92.722 mp (fân - 4.800 mp, mazăre - 7.800 mp,
porumb - 23.480 mp, grâu - 24.168 mp, lucernă - 3.152 mp, cartofi - 7.124 mp şi vie - 2.136
mp);
- Întreprinderea „Cablul Românesc” - cedarea unei suprafeţe de teren de 10.980 mp
pentru extinderea unor hale;
- Întreprinderea Comunală Ploieşti - cedarea unui teren arabil în suprafaţă de 400
mp pe Tarlaua denumită Tunuri (sau „Puţul lui Cocîrlea”) pentru alimentarea cu apă a
cartierului Ploieşti Nord;
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- Rafinăria Teleajen şi Rafinăria Ploieşti Nord (azi, Rafinăria „Vega”) - scoaterea din
circuitul agricol a 16 hectare, din care 15 hectare cu titlu temporar, pentru alimentarea cu
abur a consumatorilor din zona de nord-est a Ploieştiului.

La următoarea reformă administrativă majoră (Legea nr. 2 din 17 februarie 1968),
autorităţile au revenit la împărţirea pe judeţe, întinderea acestora fiind însă diferită faţă
de cea din perioada interbelică.
PROCES VERBAL
Astăzi, 8 iulie 1969
Subsemnaţii:
Constantin PARASCHIV preşedinte (Comitet Executiv), Ion NEAGU secretar, Gheorghe
RADU inginer C.A.P. Ploieştiori, Aurelia BACIU inginer C.A.P. Blejoi, Elena ARGHIROPOL
directoare Şcoală Ţânţăreni, Mihai TOMA director Şcoală Ploieştiori, Mihai CHELMAN
director Şcoală Blejoi, Tudor STANCU brigadier C.A.P. Ploieştiori, Gheorghe RADU
deputat, întruniţi în comisie ce a fost constituită pentru delimitarea vetrei de sat în
conf. cu Legea nr. 12/1968 şi Îndrumarul tehnic cu privire la acţiunea de delimitare a
perimetrului construibil şi a vetrei satelor, am procedat la identificarea şi delimitarea
vetrelor satelor comunei Blejoi, după cum urmează:
Se porneşte din şoseaua de centură est pe hotarul dintre Depozitul de tranzit al
Drumurilor Naţionale, Lot Drumuri Naţionale şi Centrul de Însămînţări Artificiale
Blejoi şi islazul comunei Blejoi şi Ploieştiori şi ajunge în şoseaua Ploieşti - Văleni la
întretăerea cu calea ferată Ploieşti - Văleni şi continuă pe această şosea în direcţia
sud, spre Ploieşti pînă în dreptul cimitirului din satul Ploieştiori, continuînd pe hotarul
dintre acesta şi terenul C.A.P. Ploieştiori, pînă la casa locuitorului Ivan I. CONSTANTIN
de pe drumul cimitirului şi apoi pe hotarul proprietăţii acestuia şi terenul C.A.P. pînă în
apropierea drumului „Ogradă” la distanţă de 50 m în apropierea locuinţei lui Dumitru
BRAN, mergînd apoi în direcţia sud paralel cu drumul „Ograda” pînă la hotarul dintre
lotul în folosinţă şi proprietatea locuitorului Steliana DUMITRAŞCU şi C.A.P. Ploieştiori
traversînd şoseaua de centură şi se merge în jos pe acesta pînă la casa locuitorului
Dumitru SOARE, după care se continuă în paralel cu această şosea pe adîncimea de
50 m prin spatele caselor locuitorilor Ion BOŞTINĂ, Gheorghe TOMA, şi următori, pînă
la Niculae CĂPUŞNEANU şi apoi paralel cu drumul „Vacilor” la adîncimea de 50 m
prin spatele caselor locuitorilor Constantin IVAN, Alexandru VLAD şi următori, pînă
la Gheorghe MANEA, după care se merge paralel cu fundătura drumului Blejoi, pînă
la locuitorul Costică PALADE hotarul din partea de nord şi se continuă pe hotarul
dintre Constantin COMĂNESCU şi C.A.P. Ploieştiori pînă în şoseaua Ploieşti - Văleni,
pe care se continuă în direcţia sud pînă la hotarul cu Rafinăria Ploieşti Nord, după
care se continuă cu acesta pînă în satul Ţînţăreni şi se traversează drumul Gării de
Nord Ploieşti în dreptul locuinţei cetăţeanului Alexandru MARINESCU, după care se
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continuă spre şoseaua de centură paralel cu acest drum la adîncimea de 50 m, pînă în
spatele casei locuitorului Mircea BADEA colţ cu şoseaua de centură şi apoi se continuă
prin spatele caselor locuitorilor Maria PETCU, Gheorghe DUMITRU şi următorii la
adîncimea de 50 m paralel cu drumul Bereasca pînă la casa locuitorului Tudor LAMBĂ,
pe hotarul dintre acesta şi I.A.S. Ploieşti Ferma Ştrand, traversînd acest drum şi se
continuă pe cealaltă parte a drumului pe aceiaşi adîncime pînă la şoseaua de centură
care se traversează în dreptul locuinţei cetăţeanului Stelian RADU hotar cu C.A.P.
Ploieştiori şi prin spatele casei locuitorului Marin RADU se continuă pe hotarul dintre
Toma TOADER şi C.A.P. Ploieştiori, pînă în drumul Iazului şi apoi se continuă pe acest
iaz şi malul drept al rîului Teleajen, pînă la fostul sfat popular al comunei Ploieştiori
şi în continuare pe fostul iaz al morii pînă în spatele sediului C.A.P. Ploieştiori şi apoi
pe acelaşi mal al rîului Teleajen cuprinzînd teritoriul ocupat de Topitoria de In şi
Cînepă Prahova Nouă, Întreprinderea Prefabricate beton armat, Balastiera „Drum
Nou” Bucov, pînă la podul C.F.R. de peste rîul Teleajen, după care se continuă tot pe
malul drept al acestui rîu pînă în dreptul proprietăţii locuitorului Ion NICOLAE şi în
continuare pînă la proprietatea locuitorilor Alexandru BUCUR, Gheorghe MIHAI şi
Alexandru MIHAI, ajungînd în drumul Blejoi - Cocoşeşti pe care îl traversează în dreptul
proprietăţii locuitorului Constantin NĂSTASE, mergînd apoi paralel cu acest drum în
direcţia sud, pînă la casa locuitorului Ion IONIŢĂ şi moştenitorii lui Gheorghe IANCU,
continuînd spre vest pînă la pîrîul Bleaja în dreptul casei locuitorului Ilie DOROBANŢU,
după care se continuă pe malul stîng al acestui pîrîu pînă la casa locuitorului Ştefan
TERŢEA, după care se merge în direcţia vest, paralel cu drumul „Frînculeşti” şi apoi în
direcţia sud, paralel cu drumul „Lagăr”, începînd de la locuitorul Constantin ŞTEFAN,
traversînd drumul cîmpului, ajungînd în şoseaua de centură care duce în şoseaua
principală Ploieşti - Cîmpina, în dreptul locuinţei cetăţeanului Dumitru NICOLAE,
după care se continuă pe acesta spre satul Blejoi, pînă la bifurcaţia Ploieşti - Văleni în
dreptul Depozitului de tranzit al Drumurilor Naţionale cu care s-a început.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare, din care
două se vor depune la Consiliul Popular al Municipiului Ploieşti, iar unul va rămîne
la comună.
Preşedinte						
Membri 		
(semnătură indescifrabilă)				
(semnături indescifrabile)
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CAPITOLUL VI
Instituţii
BISERICA
În Ţara Românească, atât cultul, cât şi organizaţia bisericească s-au întemeiat pe
bazele ortodoxismului de răsărit şi chiar după dezbinarea produsă în sânul întregii Biserici
creştine, românii au rămas credincioşi tot acelor dogme şi tradiţii ale Bisericii de răsărit,
secole de-a-rândul luptând cu energie, în contra tuturor încercărilor.
Fiii satului, nu numai din Blejoi, Ploieştiori sau Ţânţăreni, dar şi din împrejurimi, au
învăţat de la părinţii lor să ţină credinţa dreaptă în Hristos, tot aşa cum au ţinut-o toţi
voievozii noştri şi românii adevăraţi.

Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”
şi „Sf. Parascheva” din satul Blejoi
Dintr-un document aflat în arhiva bisericii, citim că satul Blejoi, care formează Parohia
Blejoi şi este situat pe şoseaua naţională Ploieşti-Bratocea, la 4 km de capitala judeţului, a
fost moşie, ce pe la anul 1688 „a aparţinut pe timpuri Jupînesei STANCA şi Paharnicului
PANĂ, probabil sfetnici domneşti, şi curţii domneşti pe timpul Domnitorului Constantin
BRÎNCOVEANU.”
După moartea jupânesei STANCA, moşia Blejoi a devenit proprietatea BĂLAŞEI
Blejoianca. Prin anul 1732, aceasta a clădit pentru oamenii curţii o biserică din lemn cu
hramul „Naşterea prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu” şi i-a împrejmuit curtea cu un
zid construit din bolovani aduşi din râul Teleajen, prinşi în brâu roşu de cărămidă. Către
apusul vieţii, proprietăreasa dispune diferite danii către Sfânta Mitropolie din Bucureşti
şi, tot la dorinţa ei, biserica din Blejoi ajunge schit de călugări şi primeşte o mare parte din
moşia Blejoiului, atelaje, vite, precum şi robi care să lucreze pământul.
Schitul era înconjurat pe mare întindere de pădure seculară, iar într-un luminiş erau
aşezaţi stupii. Peste ani, chiar şi după tăierea şi defrişarea pădurii, locul cu pricina mai
este cunoscut după numele „La Stupină”.
Către anul 1780, la schit se pripăşesc „trei mocani, ardeleni fugiţi de prigonirile
ungurilor, unul cu numele MIHAI, altul STAN şi celălalt ISTRATE. Conducerea schitului
le-a dat însărcinarea să îngrijească de stupii schitului.”
Tot din hârtiile găsite în arhiva bisericii, aflăm că „Biserica învechindu-se, un
credincios cu numele de CONSTANTIN a luat iniţiativa, prin anul 1834, şi cu contribuţie
personală ca şi a celorlalţi locuitori, a construit un zid în formă de corabie, cu o
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singură turlă, învelită în şindrilă. Pisania scrisă cu litere chirilice pe o piatră fixată
în zidul dinspre sud al bisericii, în exterior” are următorul cuprins: „Această Biserică

Documente din
arhiva Bisericii
s-a zidit din temelie în zilele prea sfinţiei sale Părintele Mitropolit KIR GRIGORIE fiind
îndemnător şi silitor Domnul CONSTANTIN. 1834, mai 14.”
În anul 1864, conform Legii secularizării, moşia Blejoi, care administra schitul, a trecut
în proprietatea statului. „La schit a rămas numai un călugăr, pînă în anul 1883, cînd
schitul s-a desfiinţat, iar biserica a fost lăsată satului Blejoi. Biserica a fost afiliată la
Parohia Strîmbeni, în imediata apropriere, pe Valea Teleajenului, preot fiind Moise
POPESCU.”
Prin anul 1897, „apa Teleajenului venind foarte mare şi năpustindu-se cu furie au
distrus în întregime satul Strîmbeni, rămînînd numai cîteva case. Sinistraţii au fost
împroprietăriţi de stat cu locuri de case pe moşia Blejoi, mărindu-se astfel satul, iar
parohia rămînînd cu numele ce-l poartă şi astăzi, de Blejoi”.
Preoţii slujitori care au deservit Parohia Blejoi de-a lungul anilor: după moartea
preotului bătrân Moise POPESCU, între anii 1898-1901, a funcţionat părintele D.
VLĂDESCU, apoi, până în 1911, a slujit Petre POPESCU (care a decedat de tânăr), un preot
care s-a îngrijit de construcţia bisericii prin multe lucrări şi reparaţii. Următorii 8 ani,
Parohia Blejoi este condusă de părintele Ioan GĂNŢOI, iar din 1919 şi până la 1924, de
preoţii F. CRĂCIUNESCU şi I. APOSTOLESCU.
Pe data de 1 noiembrie 1924, a fost numit, în sfârşit, un preot care a slujit mult
timp - mai bine de o jumătate de veac - preotul Anastase VASILESCU. „Acesta a ştiut să
atragă poporul şi a administrat bine treburile gospodăreşti ale parohiei.” În primii
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ani de slujire, a construit o casă parohială şi
a împrejmuit cimitirul bisericii, iar în 1932,
„ajutat de primarul comunei - G. COJOCARU
- a cumpărat un clopot de 554 de kg. În anul
1941, a refăcut biserica ce se deteriorase
la cutremurul din 1940. Din nou a făcut reparaţii la biserică în urma stricăciunilor ce
s-au produs din cauza bombardamentelor
din 1944.”.
Între anii 1953 şi 1956, se realizează instalaţia de încălzire cu gaze şi reţeaua electrică,
în 1957 se înlocuieşte învelitoarea veche a bisericii cu tablă nouă galvanizată, un an mai
târziu se finaliza pictura murală în interiorul
bisericii, iar începând cu anul 1959, intră în
reparaţii icoanele de la catapeteasmă şi cele
Preotul Anastase VASILESCU
împărăteşti din naos. Pictor a fost Constantin
CĂLINESCU, lucrările sale fiind executate în stil bizantin. În anul 1960, la 1 noiembrie,
cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi Departamentului Cultelor, la Parohia
Blejoi s-a afiliat Parohia Balaca, „deoarece, neavând un număr de enoriaşi suficient, nu
se putea întreţine singură.”
Marele cutremur din 1977 pune la pământ biserica, iar preotul Anastase VASILESCU
trece în lumea celor drepţi, cu inima sfâşiată de durere.
Încercările Domnului nu au zdruncinat însă credinţa oamenilor şi într-o vreme în care,
în România, se dărâmau biserici pentru că aşa era politica de stat, s-a produs minunea:
prin forţa comunităţii, călăuzită de primarul Maria NICOALE, şi a unui preot cu adevărat
în slujba comunităţii - Adrian DIACONU - s-a ridicat o nouă biserică. Nu fără jertfă.
Credincioşii din Blejoi strânseseră în 5 ani după seism, din fondurile proprii, aproape
200.000 de lei pentru reconstrucţia bisericii. Pentru a ridica din temelii o nouă biserică
erau de trecut însă multe şi periculoase obstacole.
Partidul Comunist Român, aflat la putere din 1947, exercita o presiune permanentă
asupra Bisericii, folosind Securitatea şi mijloacele specifice activităţii acesteia, pentru a
controla şi corecta o instituţie care era considerată un potenţial pericol pentru politica
de stat (documentele Securităţii arată că şi simpla rugăciune sau slujba duminicală erau
văzute ca forme de subversiune a puterii comuniste). Când partidul considera că „situaţia
nu mai era sub control”, acţiona în forţă, prin arestări şi condamnări masive exercitate
asupra diverselor grupuri „dizidente”. În 1959, spre exemplu, ministrul de Interne
Alexandru DRĂGHICI a coordonat în baza Decretului cu nr. 410 o represiune generală
asupra Bisericii Ortodoxe Române care avea drept scop „o epurare a acesteia de toate
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elementele considerate duşmănoase” sau, cu alte cuvinte, eliminarea din viaţa religioasă
a preoţilor care eludau în mod sistematic directivele de partid.
În acest context ostil, blejoienii trebuiau să găsească calea şi să ridice un nou locaş de
cult. Primarul Maria NICOLAE, împreună cu preotul Adrian DIACONU intră în audienţă la
Preafericitul IUSTIN, Patriarhul României, iau binecuvântarea pentru această dreaptă şi
curajoasă iniţiativă şi purced la construcţia bisericii, nu înainte de a avea acordul tacit, dar
neoficial, al autorităţilor locale de stat şi de partid.
Piatra de temelie a bisericii s-a pus în 1983, la două luni după ce fiul preotului Adrian
DIACONU, în vârstă de 7 ani, 7 luni şi 7 zile, se prăpădise, lucrarea fiind încheiată de Crăciun,
după ce, cu câteva zile mai înainte, acelaşi preot îşi îngropase tatăl (!), adeverind încă o dată
vorbele că locul cel mai cuvenit al dumnezeieştilor jertfe este Biserica lui Dumnezeu…
Întregul ansamblu de cult de la Parohia Blejoi avea să fie sfinţit de către Preafericitul
Părinte Patriarh TEOCTIST, la 6 octombrie 1991.

Biserica „Sf. Dumitru” din satul Ploieştiori
Aşa cum stă scris în «CONDICA Bisericii Ploieştiori cu hramul Sft. Dimitrie», lucrare
care a văzut lumina tiparului cu binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Patriarh al României, D.D. Dr. MIRON în al şaptesprezecelea
an al arhipăstoriei sale (1936), „Comuna şi Parohia Ploieştiori s’au alcătuit din trei sate
bine deosebite la început şi complet unificate încă de la anul 1900: Eforie, Ploieştiori şi
Ţânţăreni. Pe malul drept şi în centrul parohiei, între brazii plantaţi cam pe la anul 1910
de familii de neam boeresc (Panait CANTILLI), pentru înfrumuseţarea mormintelor
lor, se înalţă o bisericuţă veche. Este în formă de cruce, cu braţele rotunde, fără turle,
poartă câte o cruciuliţă de tablă de fier la capete, iar la faţă se vede chipul Sft. Maria
şi Visarion, hramul bisericii. În afară de faţadă, toate cele trei părţi sunt sprijinite de
puternice contraforturi, care arată o intervenţie ulterioară. Interiorul este despărţit
în două printr’un zid făcut tot mai târziu. Probă sunt urmele unor ferestre în pereţii
laterali, care se văd, şi urmele
unei singure picturi pe acest
zid. Ne mai fiind folosită
încă din anul 1888 Mai
21, interiorul a fost supus
stricăciunii. Totuş, la 1929,
datorită atenţiei domnului
arhitect al judeţului Toma T.
SOCOLESCU, i s’a făcut o mică
îngrijire. Cu această ocazie,
s’au găsit în interior obiecte
care pot servi de frumoase
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modele vechi de artă religioasă, după cum specifică d-l arhitect Toma T. SOCOLESCU
în lucrarea sa «Arhitectura în Ploeşti».
Aceste obiecte, ca icoane, sfeşnicile împărăteşti, iconostas şi altele au fost ridicate
în 1929 şi depuse la muzeul religios al Judeţului Prahova.”
Tot în anul 1929, în urma stăruinţei profesorului Nicolae IORGA, Comisia Monumente
Istorice, sub conducerea distinsă a acestuia, i-a făcut renovări în parte. Cu această ocazie,
s-au făcut săpături interioare pe pereţi şi s-a descoperit prima pictură în frescă, despre
care Nicolae IORGA a spus că este „între cele mai bune ale epocii”.

Anul fondării şi ctitorii
Profesorul Nicolae IORGA, în «Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice» (anul XXII,
fascicul 59 - 1929, pag. 94), scrie despre această biserică: „Biserică de o deosebită formă
generală, arată originea ei din secolul al XVII-lea poate, măcar din prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, aşa de fecund în clădiri, pe o vreme când istoria tace. […] Păcat că
la portretele ctitorilor, dacă se recunoaşte rangul lor în boerie, numele a dispărut.”
Ioan FILITTI, în 1932, a studiat această bisericuţă şi în lucrarea sa «Biserici şi ctitorii»
(publicată în Revista «Biserica Ortodoxă Română», nr. din februarie - martie 1932, pag. 3031), scrie: „Două urme ne permit a stabili şi cine sunt ctitorii şi când a fost făcută
biserica. În adevăr, deasupra unuia din portretele de pe zidul de Miază zi se poate
ceti Iane SLĂ(TINEANU) vel medelnicer (mare boier care turna domnitorului apă ca să se
spele pe mâini, punea sarea şi servea bucatele), iar deasupra altuia, de pe zidul de Miază
noapte, SCARLAT Grecianu.”
Iane SLĂTINEANU este pasomagiu cunoscut, a fost succesiv cămăraş (slujbaş la odăile
domnitorului, în special la camera de dormit) la 1722, vel vameş şi caimacan (guvernator)
al ţării la 1732, vel medelnicer în acelaşi an. El trăia încă la 1738 şi era mort la 1741. Una
din fiicele sale, Ilinca, a fost căsătorită pe la 1745 cu Constantin CÂNDESCU şi figurează în
biserica de la Cândeşti, zugrăvită la 1754-1755. Altă fiică, Safta, a fost soţia lui SCARLAT
Greceanu, din ramura cunoscută mai apoi sub numele de CORNESCU. O a treia fiică, Maria,
a luat pe stolnicul (boier care avea grijă de masa domnitorului) ŞTEFĂNACHE Cremidi - un
grec romanizat.
De altă parte, moşia Ploieştiori a fost cumpărată de la Constantin CÂNDESCU de
cumnatul său Radu SLĂTINEANU şi întărită acestuia prin hrisov domnesc la 1761. Aşadar,
biserica de la Ploieştiori este „fundaţiunea” lui Constantin CÂNDESCU, între anii 17451760. Din toate acestea, cum drept este, rezultă că prima biserică din Ploieştiori a fost
făcută de Constantin CÂNDESCU, la începutul secolului al XVIII-lea.
Starea în perioada interbelică şi în perioada celui de-al doilea război mondial
Tot din «CONDICA Bisericii Ploieştiori cu hramul Sft. Dimitrie» aflăm că „În anul 1936
Iulie, dărâmându-se biserica nouă, cu încuviinţarea Sft. Mitropolii s’a oficiat serviciul
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religios până la finele anului 1938 în această bisericuţă. Cu această ocazie, pe baza
devizului şi aprobării Comisiei Monumentelor Istorice i s’a făcut mici reparaţii, ca
ferestrele, uşile împărăteşti şi reparat tabla de pe acoperiş, de către Parohie.”
Istoricul bisericii noi
În faţa bisericuţei vechi, la 60 de metri, şi în centrul parohiei, s-a construit în anul
1887 o nouă biserică, mai încăpătoare, în formă de cruce cu braţele mici, cu „o turlă mare
fără gust, imitaţie rusească, însă ne răuşită şi cu două turle miniatură în faţă” - se
arată în CONDICA Bisericii. „Construcţia a făcut-o Hristu Hagi CANTILLI şi s’a sfinţit în
anul 1888 cu cheltuiala fiului său Panait CANTILLI, mort în 1931. Aceştia erau acum
stăpânitorii moşiei Ploieştiori. Panait CANTILLI a construit la 1888 în comună, şi
primărie şi şcoală.
Din cauza terenului igrasios pe care s’a construit nu a putut fi folosită mult timp
pentru că igrasia urcase în sus, iar nivelul de jos rămăsese cu mult mai jos decât
nivelul general al terenului din jur.
Din cauza neglijenţei acelora care trebuiau ca să se ocupe cu păstrarea bisericii,
acoperişul s’a stricat repede, au căzut tencuelile şi deci, şi pictura. În ultimii ani 19321935, acoperişul ameninţa cu prăbuşirea în aşa măsură încât lumea nu vroia să mai
intre în ea.
În anul 1936, organele parohiale au dărâmat-o cu aprobarea Sft. Mitropolii,
rămânând din ea ceva din temelie şi unele părţi din ziduri şi în locul ei s’a construit
alta, ca şi nouă, care se ridică majestos în mijlocul parohiei, cu o singură cruce şi
formă de cruce. S’a construit după planul arhitectului profesor Toma T. SOCOLESCU
şi executat de antreprenor Iosif FETTER, ambii din Ploeşti. La această dată este gata
pentru pictură 1938.”
Cu fonduri strânse de la enoriaşi, ajutoare de la comună şi judeţ, în anii 1939-40, s-a
executat pictura în stil neo-bizantin, bogată şi în culori plăcute, bine armonizate, de către
pictorul Ioan DOGĂRESCU, care a depus multă sârguinţă pentru o reuşită model. Este
prima şi singura biserică pictată în judeţ de Ioan DOGĂRESCU. Alţi pictori şi cunoscători
au confirmat frumuseţea acestei picturi. Este executată pe tencuială de ipsos, în ulei, iar
aureolele sfinţilor, în aur.
Când pictura s-a desăvârşit, urmând ca în anul 1940 să se picteze şi pridvorul, s-a
produs marele cataclism, cutremurul de la 10 noiembrie 1940 şi aşa a rămas. Zdruncinătura
pământului a cauzat mari stricăciuni, îndeosebi la turlă, sub ferestre şi deasupra. A scăpat
însă neatinsă pictura de pe turlă cu chipul Mântuitorului, de o frumuseţe copleşitoare.
Cu ajutoare din aceleaşi surse, s-a reparat lucrătura de zidărie şi tencuiala în anii
1941 şi 1942. Cei care s-au ostenit, au strâns fondurile de la credincioşi şi autorităţi şi
au condus lucrările cu multă stăruinţă au fost preot Victor TOMA, membrii Consiliului
Parohial - Costache CONSTANTIN, Petre GHEORGHE, Gheorghe NICOLAE, Ion PREDESCU,
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Ion MIHAI, Dumitru VIŞAN, Radu TUDOR,
Ion SOARE, Ghiţă MANOLE, Nicolae MAIU,
Florea DUMITRU, Ion PETCU, Tănase TUDOR, Florea MÂRZEA, Gheorghe STANCU şi epitropi Gheorghe STĂNESCU, Gheorghe
NICOLESCU, Constantin RADU.
Bombardamentele aeriene din al doilea
război mondial au provocat stricăciuni
în anul 1944, care au fost însă reparate la
timp. Totuşi, sunt unele puncte foarte greu
de descoperit la acoperiş, ca perforaţiile
de schije şi gloanţe de la avioane, care perforaţii înlesnesc penetraţia apei. Atenţia se
menţine însă încordată pentru punerea lor
la punct.
La data de 20 decembrie 1949, biserica are nevoie de reparaţii exterioare şi la
pictură, la care se adaugă mobilierul.

Preotul Victor TOMA

După ani lungi de prigoană, în care conducătorii vremelnici ai ţării au încercat să
impună secera şi ciocanul în locul Sfintei Cruci, blejoienii iau din nou drumul bisericii,
spre curăţenia sufletească şi iluminarea cugetului.
*
ŞCOALA
Şcoala la sat a avut un farmec al ei, aparte. E de ajuns să ne amintim de Domnul
Trandafir, dascăl de o blândeţe şi delicateţe neasemuită, care lega... legături de nedesfăcut
în sufletul copiilor şi dădea „această învăţătură nu pentru că trebuia şi pentru că i se
plătea, dar pentru că avea un prisos de bunătate în el şi pentru că în acest suflet era
ceva din credinţa şi curăţenia unui apostol”. Sau de Bădiţa Vasile, primul învăţător din
copilăria plină de isprăvi ale lui Nică.
Dincolo de aceste cuvinte frumos meşteşugite despre şcoală şi dascăli de către
mari povestitori, precum Ion CREANGĂ ori Mihail SADOVEANU, răzbate însă voinţa de
netăgăduit a părintelui de la ţară, acela ca odrasla lui să ştie „a ceti şi încă pe deasupra
oleacă de carte”.
Iar la şcolile din Blejoi şi Ploieştiori au fost şi dascăli buni, şi elevi merituoşi. Pentru
că acest areal a fost leagănul copilăriei unor oameni mari. Geo BOGZA, referindu-se la
„rădăcinile” sale, scria în stilul său inconfundabil despre Blejoi: „Părinţii mei s-au
stabilit la Ploieşti - unde n-au întârziat prea mult, spre a se muta, după ce până
atunci trăiseră doar la oraş, într-un sat aflat la 4 kilometri, pe valea Teleajănului,

65

fapt de o importanţă covârşitoare pentru mine. Când peste vreo doi ani am început să
frecventez Şcoala primară nr. 5 din Ploieşti, ne-am aflat de multe ori în acelaşi tren,
el scufundat în lectura unor tomuri, eu cu un ghiozdan în spate, şi fiindcă învăţarea
alfabetului mi se părea o trudă dincolo de puterile omeneşti, cred că îl priveam nu
numai uluit, ci şi cu un sentiment de secretă colegialitate”.
Călătorul din tren - descris într-un jurnal ca „un bărbat înalt, întotdeauna îmbrăcat
în negru, cel mai fantastic şi prestigios personaj al copilăriei mele, pe care şi acarii îl
ştiau” - era Nicoale IORGA…
De mare folos în cercetarea noastră asupra şcolii, dar şi a altor activităţi din viaţa unei
comunităţi la un moment de cumpănă din istoria românilor, sunt notele scrise de Nicolae
BĂRBIERU, dascăl şi director al Şcolii din Ploieştiori în vreme de război. Le reproducem
integral, spre ştiinţa generaţiilor ce vor urma.
AUTO-BIOGRAFIE NICOLAE I. BĂRBIERU

Cu dedicaţie
„12 august 1983
Părintelui Ion JUNCU, pentru o apreciere
la activitatea ce s-a desfăşurat în comuna Ploieştiori
într-o perioadă nebună”
La şcoala primară Ploieştiori m-am transferat pe ziua de 1 septembrie 1930 cu Ordinul
Ministerului No. 38297 din 28 mai 1930.
Felul cum s-a dus munca la şcoala normală e greu să se facă o apreciere justă, căci ca
orice om şi eu am avut şi am greşelile mele. Rostul e să predomine părţile pozitive şi cel care
face aprecierea să te cunoască ca om şi totodată să cunoască atribuţiile date prin lege şi de
şeful care te conduce, având şi puterea de a judeca obiectiv.
Odată ce am trecut numai în învăţămînt, să vedem ce situaţie am avut:
Titlul definitiv pe ziua de 1 ianuarie 1933 cu IDR No. 1440/1933;
Gradul II pe ziua de 1 sept. 1935 cu Ordinul No. 223949/1938;
Gradul I pe ziua de 1 sept. 1942 cu Decizia No. 225736/1942, rectificat pe 1 sep. 1940;
Gradul superior pe 1 sept. 1945 cu Decizia No. 141285/1946;
Gradaţie de merit acordată cu Ord. Ministerului no. 160113/1945 pe ziua de 1 aprilie
1945;
La 1 februarie 1949, cu Decizia No. 106076/1949, am fost încadrat învăţător definitiv.
Activitatea şcolară am desfăşurat la fel cu toţi ceilalţi colegi ai mei, căutând să aplic
metode de învăţămînt care dau rezultatele cele mai bune. Pentru prima oară la şcoala din
Ploieştiori se găsesc absolvenţi cu şapte clase primare în iunie 1938 şi de atunci, în fiecare an,
până la reforma învăţămîntului din anul 1948, când s-a pus bazele solide ale şcolii generale
de azi. Cursurile gimnaziale s-au început mai mult cu profesori suplinitori. La Ploieştiori,
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singura licenţiată era Teodora PETRINGENARU, care pe lângă lb. română mai preda şi
alte obiecte de învăţămînt, fiind vorba numai de o singură clasă, clasa a V-a. Conform Ord.
Ministerului No. 224653/1948, am fost numit şi eu profesor suplinitor la şase ore, în afară de
clasa ce aveam repartizată în ciclul I-IV, de care mă ocupam. În anul şcolar 1949-1950, am
fost numit profesor suplinitor la catedra de Şt. naturale, având clasa a V-a şi a VI-a.
La 25 februarie 1943, la şcoala Ploieştiori, unde eram director, s-au ţinut lecţii
demonstrative cu inspectorii şi subinspectorii din jud. Prahova în vederea aplicării unui
nou metod de predare la ciclul II, în prezenţa inspectorului general al regiunii Bucureşti I.G.
BRATU şi LUCHIAN, inspector general.
Am fost delegat de Inspectoratul Şcolar Prahova să ajut pe subinspectorul şcolar al
plăşii la răspîndirea metodului de predare la ciclul II, printre colegi, pe centre.
În zilele de 7 şi 8 iunie 1943, am prezidat comisiunea pentru examenul de absolvirea
cursului primar superior la centrul Brazi. În aprilie 1944 am prezidat comisiunea de absolvire
de la centrul Mîneciu, iar în luna mai acelaş an, comisiunea de la Urlaţi. În luna iunie 1945
am prezidat comisiunea de absolvirea cursului primar în Boldeşti.
Mulţumiri din partea ministerului pentru deosebită activitate şcolară şi extraşcolară cu
Ord. No. 30187/1936 şi cu No. 261045/1943.
Cu privire la activitatea şcolară şi ca organ de control, Inspectoratul Şcolar al judeţului
Prahova, cu No. 2379 din 17 martie 1945, arată că: „Nicolae I. BĂRBIERU a organizat
şcoala primară din Ploieştiori cât se poate de bine, încât poate fi dată ca exemplu pe
judeţ. Toate instituţiile anexe (grădină, bibliotecă, cantină şcolară, căminul cultural etc)
sunt în plină activitate la şcoala sa.
Este un învăţător foarte bine pregătit, ordonat, conştiincios şi cu o putere de
muncă cît se poate de mare. D-sa este un învăţător de elită al judeţului Prahova.
De la 15 iulie 1943, cu o mică întrerupere, funcţionează ca subinspector girant
agricol şi subinspector şcolar de control al plăşii Văleni. Şi aici, este la înălţimea
funcţiunii ce i s-a încredinţat. Cunoaşte bine noile principii pedagogice, are tact
pedagogic şi aptitudini pronunţate pentru a fi organ de îndrumare în învăţămînt. Este
respectat şi simpatizat de colegi datorită priceperii şi obiectivităţii cu care lucrează.
A executat cele mai grele anchete, în foarte bune condiţiuni. Este un element de mare
valoare şi multă încredere. La sfîrşitul lunii august 1944, pe cînd luptele între trupele
noastre şi cele germane erau în toi, d-sa a mers de la Teişani la Satul Lung Braşov şi
înapoi, pe jos, pentru a ridica mandatele de plată a salariilor învăţătorilor din judeţ.
A ţinut să se achite de această însărcinare cu preţul vieţii sale.
Prin activitatea sa, pentru care merită mulţumiri şi felicitări, a adus reale
servicii învăţămîntului.”
Activitatea depusă în Asociaţia „Cercetaşii României” - profesorul PANĂ Popescu
inspectorul Ţinutului Bîrsei şi comandant al cohortei (unitate tactică a cercetaşilor) „Griviţa”
Ploieşti spune cu No. 193 din 15 noembrie 1936: „Nicolae I. BĂRBIERU a fost cercetaş în
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cohorta „Griviţa” Ploieşti de la 15 noembrie 1920 pînă la 1 septembrie 1925, iar de la
1 sept. 1925 pînă la 15 noembrie 1936 secretar al cohortei şi comandant de centurie
(subdiviziune tactică cuprinzând 100 de cercetaşi).
În tot timpul şi-a îndeplinit conştiincios datoria, punîndu-se cu tot sufletul şi
dezinteresat în serviciul cohortei. A îndeplinit cu demnitate, disciplină şi cinste două
roluri de mare încredere, conducînd în 1930 detaşamentul cohortei la Jamborea
(reuniune în tabără a unor organizaţii de cercetaşi) Naţională din Piatra Neamţ, iar în
anul 1932, detaşamentul cohortei la Jamborea Naţională din Sibiu.”
Am primit distincţia cercetăşească „Virtutea Cercetăşească” de Argint cu brevet No. 112
din 8 iunie 1936.
Comandantul Centrului de pregătire premilitară Prahova, cu No. 3582 din 22 martie
1945 arată că am fost încadrat în calitate de comandant al Secţiunii Blejoi din 1941 şi pînă
în martie 1945, iar în calitate de comandant al Subcentrului E.E. băeţi de la 1942 şi pînă la
încetarea activităţii. Spune că „Învăţătorul BĂRBIERU Nicolae, cinstit, demn şi moral,
printr-o muncă ordonată şi neobosit în misiunea ce i s-a încredinţat a fost tot timpul
prezent la îndeplinirea cu conştiinciozitate a misiunii ce a primit.
A luat parte cu secţia P.P. la toate muncile de folos obştesc ordonate, cu rezultate
cît se poate de frumoase. A organizat serbări cu tineretul promiţător şi extraşcolar al
căror rezultat material a fost depus pentru taberile de odihnă. La toate manifestaţiunile
organizate de centrul P.P. Prahova, s-a distins prin echipe foarte bine organizate şi
instruite.
Pentru activitatea desfăşurată cu atîta pricepere şi entuziasm, d-l BĂRBIERU
Nicolae merită toată lauda şi recunoştinţa. Este un element de mare valoare morală
şi intelectuală care face cinste corpului didactic din care face parte.”
Cu privire la activitatea străjerească, prof. Const. RÂPEANU, comandantul legiunii de
străjeri Prahova, cu No. 2148 din 31 august 1940, arată că „Nicolae I. BĂRBIERU este un
foarte bun comandant străjer al stolului (colectivităţii) şcolii primare mixte din comuna
suburbană Ploieştiori, a activat cu mult avînt, reuşind să realizeze multe lucruri
frumoase la unităţile străjereşti pe care le conduc, dînd mult ajutor la secretariatul
legiunii.”
Din No. 239/1945 al Primăriei comunei Ploieştiori se poate vedea că am luat parte
activă la lucrările sfatului comunal al comunei Ploieştiori, contribuind cu sugestii şi luînd
parte activă la executarea unora din hotărîrile sfatului. În vara anului 1944, după fiecare
bombardament aerian, lucram fişele sinistraţilor din Ploieştiori şi Ţînţăreni.
La comitetul local de patronaj, apoi cu denumirea de Liga operelor sociale, am lucrat
tot benevol, efectiv din anul 1942, în calitate de secretar şi contabil, toate registrele de
contabilitate, date de exemplu la toate comunele din împrejurimi de către organele de
control. Am ţinut toată corespondenţa, operaţiuni în fişe, dosarele de colectă şi am distribuit
ajutoarele. Lucrările au fost date exemplu notarilor din plasă la cursurile ce s-au ţinut la

68

Monografia Comunei Blejoi
Ploieştiori în anul 1943, comună indicată de Prefectura Prahova, pentru că aici se găsea o
perfectă colaborare şi înţelegere între toate autorităţile din comună.
După cum se poate vedea din adresa No. 238 din 10 martie 1945 a Primăriei Ploieştiori,
din noembrie 1942 şi pînă în anul 1945, am lucrat efectiv fişele invalizilor, dispăruţilor şi
morţilor pe cîmpul de luptă, dosarele de pensie şi statele de drepturi tranzitorii pe care le
încasam şi făceam plata celor în drept. Am lucrat toată corespondenţa în legătură cu acest
birou. Toate lucrările au fost făcute în mod benevol. Am fost invitat de pretorul plăşii în anul
1943, cînd s-au ţinut cursuri speciale cu aplicaţii practice la Primăria Ploieştiori, să dau
relaţii notarilor cum se ţine şi cum se organizează biroul I.O.V.R. În acest sens, am mers pe
teren la primăriile Scăeni şi Boldeşti.
Şi la căminul cultural am activat. Căminul cultural judeţean Prahova, în adeverinţa
din 15 sept. 1945, arată că: „Nicolae I. BĂRBIERU, învăţător în comuna Ploieştiori, a
făcut parte din comitetul de iniţiativă al căminului cultural din această comună şi l-a
condus în calitate de preşedinte de la înfiinţare şi pînă în prezent (1945). În această
demnitate, d-sa a fost organizatorul şi înfăptuitorul întregii activităţi culturale şi
sociale a căminului, întotdeauna cu mult elan sufletesc şi totală jertfă, în fruntea
sfatului de conducere, pentru realizarea unei maxime munci culturale, pusă în slujba
satului românesc.
În conducerea acestui preţios colaborator al Fundaţiei şi al Căminului judeţean,
activitatea căminului din Ploieştiori a constat din: organizări de serbări culturale,
şezători, cursuri ţărăneşti, conferinţe, cor, hora satului în cadrul căminului, bibliotecă,
lucrări edilitare, participări la congresul Căminelor în 1943, colectă în bani şi în
natură etc.
De asemenea, datorită d-sale, s-a putut realiza o perfectă colaborare între şcoală
şi cămin, manifestată prin sprijinul dat cantinei sociale şi prin participarea întregului
corp didactic din comună la activitatea secţiilor căminului şi întru realizarea
planurilor de muncă propuse de preşedinte şi obiectivul Căminului.
Personal, am verificat în mai multe rînduri, la faţa locului, activitatea Căminului
şi a d-lui Nicolae I. BĂRBIERU şi am constatat o perfectă organizare, o minuţioasă şi
ordonată prezentare a cancelariei, fapt care ne-a îndriduit să dăm acest cămin pildă
pe judeţ şi să-l premiem în anii 1943 şi 1944.
Toată această muncă rodnică şi evidentă s-a realizat datorită armoniei ce a
existat între toţi conducătorii comunei şi în mare parte datorită şi rîvnei dezinteresate,
sufletului de apostol şi ostenelilor neprecupeţite depuse de d-l învăţător Nicolae
BĂRBIERU, căruia îi exprim şi pe această cale admiraţie, mulţumirile noastre şi
meritate laude.”
Pentru anexele şcolare, am înfiinţat şi am condus cooperativa şcolară, unde s-a urmărit
latura educativă şi absolut toate operaţiile erau făptuite de elevi. Tot în acest sens, s-a lucrat
la cantina şcolară în colaborare cu Căminul cultural, unde masa era pregătită pe rînd
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de gospodăriile satului, ajutate de cîte o tînără fată din echipele culturale ale căminului.
Ambele anexe au fost vizitate de Inspectorul Fundaţiilor LASCAROV Moldovanu, care a scris
în condica de prezenţă „La această şcoală am găsit o prea frumoasă prelucrare.”
În anul 1934, am stăruit pe lîngă Primăria municipiului Ploieşti cu sprijinul profesorului
PANĂ Popescu şi s-a renovat localul şcolii. S-a reparat localul şi după cutremurul din anul
1940.
Am fost iniţiatorul construcţiei localului de şcoală din satul Ţînţăreni, luînd parte la
toată acţiunea.
DIFERITE ÎNSĂRCINĂRI
În luna iunie 1940, am fost delegat de Inspectoratul Şcolar Prahova să verific lucrările
de sfîrşit de an la şcolile din partea de vest a plăşii Ploieşti şi să totalizez absenţele elevilor
din întreg judeţul Prahova. Am centralizat toate datele cu privire la învăţămîntul primar de
la şcolile din judeţul Prahova, necesare pentru întocmirea Anuarului învăţămîntului primar
din România.
La ianuarie 1943, am fost delegat de Inspectoratul Şcolar să verific şi să întocmesc
tablourile de venituri realizate pe anul 1942-1943 şi cheltuielile de întreţinere pe anul 19431944 la un număr de 15 şcoli primare.
ACTIVITATE SOCIALĂ
Între anii 1929-1932 am fost cenzor la Societatea „Cultul Patriei” secţia Ploieşti.
În anii 1947-1948 am fost cenzor la Banca învăţătorilor din judeţul Prahova.
În anul 1947 am dat concurs şi s-a înfiinţat cooperativa din comuna Ploieştiori, pe care
am condus-o la început în funcţia de preşedinte.
În anii 1940-1941 am fost cenzor al Băncii populare din comuna Ploieştiori, cu o
activitate deosebită semnalată de centrul Bucureşti.
De la decembrie 1943 la sept. 1945 am fost membru în consiliul de administraţie al
Băncii populare Ploieştiori.
Cu Ordinul No. 7560 din 2 sept. 1950 al secţiei de învăţămînt a plăşii Ploieşti am fost
mutat în interesul învăţămîntului de la şcoala Ploieştiori, la şcoala Blejoi.
Biletul de eliberare No. 9046/1954 Formaţia 0665 Oneşti arată că am fost depus internat
de la 16 august 1952 de către M.A.I.C.M. La 5 mai 1954, am fost pus în libertate.
Din anul 1954 pînă în 1965, am funcţionat la Combinatul „Progresul” Ploieşti, la serviciul
livrări. Aci, am făcut parte din comisia de soluţionare a litigiilor de muncă tot timpul şi am
făcut toate lucrările. OBADĂ Octav, fost judecător, jurist consult, în verificarea ce a făcut
la 4 octombrie 1964, spune: „Cu privire la aspectele negative, nu este cazul să reţinem
exemple în procesul verbal, întrucît activitatea C.I.I.M. este caracterizată de multiple
aspecte pozitive.”
PUBLICAŢII
Am publicat următoarele: în revista „Şcoala Prahovei” No. 7-8 din 1942 cu titlul Eri şi
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azi; „Şcoala Prahovei” No. 9/1942 La moartea învăţătorului Gheorghe RÂPEANU; „Şcoala
Prahovei” No. 7-8 din anul 1943 La moartea învăţătorului pensionar Ion IONESCU
BLEJOI; „Şcoala Prahovei” No. 9-10 din noembrie-decembrie 1943 Congresul Căminelor
Culturale.
În „Curierul cooperaţiei române” Bucureşti No. 1-2, din februarie 1943, pag. 40:
Învăţătorul şi cooperaţia.
Revista „Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova”, pag. 201, Figuri
de dascăli ploieşteni PANĂ Popescu.
Primele surse istorice ne dezvăluie că şcoala a început să funcţioneze la Ploieştiori
prin 1838, când învăţător era Ion STOICA şi unde învăţau şi copiii din Ţânţăreni. Alte
documente administrative pomenesc şcoala de la Strâmbeni-Blejoi, când în cursul anului
şcolar 1847-1848 erau înregistraţi în „circumscripţia sa peste 180 de copii de vârstă
şcolară, iar învăţător era Dimitrie RONCESCU”.
În al său «Dicţionar Geografic al Judeţului Prahova», volum editat în 1897, C.
ALESSANDRESCU face următoarele precizări despre starea învăţământului în zona Blejoiului:
„Scola există în comună (Strâmbeni-Blejoi) de la 1889. Localul
s’a oferit comunei de D-l Panait
D. CANTILLI, şi s’a frecuentat
de 56 elevi şi 4 eleve, numărul
de 154 copii (112 b. 42 f.), cu
versta de scola. Cu întreţinerea
personalului se cheltuiesc anual
1080 lei”. În aceeaşi lucrare, se
arată că la „Ploesciori, scola
există în comună de la 1866. În
anul trecut s’a frecuentat de 40
elevi şi 13 eleve, din numerul
de 115 copii (60 b. 55 f.) cu
versta de scola. Cu întreţinerea
personalului statul cheltuesce
anual 1566 lei”.
Aproape o jumătate de secol mai târziu, din înscrisurile
lucrării privitoare la executarea
Ordinului Ministerului Afacerilor
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Interne Nr. 37/A (anul 1941) aflăm că în Comuna Blejoi funcţionau două şcoli: una în satul
Blejoi, cealaltă în satul Cocoşeşti.
La acea vreme, clădirea principală a şcolii din Blejoi, cu trei săli de clasă, era avariată
de cutremurul din noiembrie 1940 şi avea nevoie de „reparaţii însemnate” după cum se
arăta într-un act al Comitetului şcolar, format din preot A. VASILESCU - preşedinte, I.M.
DOBRESCU - primar, C. IONESCU - directorul şcolii, Ilie MOISE, Vasile GHEORGHE, Toma
NEAGU şi Dumitru MIU. În scriptele contabile erau înregistrate 5 posturi de învăţător, iar
ca număr de elevi, erau luaţi în evidenţă 214 „care frequentează regulat cursul”, din
care 20 luau masa la cantină.
Şcoala din Blejoi poseda 3 hectare de pământ cu arendă aprobată de Comitetul Şcolar
Judeţean, pe care îl cultiva directorul şcolii.
Aceeaşi sursă documentară ne spune că la Comuna Suburbană Ploieştiori exista o
„Şcoală primară micstă”, cu patru săli de clasă, unde învăţau 305 elevi, din care „22-40
iau masa la cantină”. Procesul educativ era asigurat de 4 învăţători. Ca şi la Blejoi, localul
şcolii din Ploieştiori fusese avariat de seismul din toamna anului 1940, dar Primăria
Municipiului Ploieşti luase „măsuri să se repare”. În acel an, membrii Comitetului şcolar
erau Ion PETCU - preşedinte, Nicolae I. BĂRBIERU - secretar, preot paroh Victor TOMA,
Constantin PLEIŞANU, Constantin RADU, Gheorghe NICOLAE şi primarul Gheorghe
PETRESCU. Şcoala avea arendat un teren de 7 hectare.
Tot la Ploieştiori funcţiona şi un Cămin cultural, cu o bibliotecă „compusă din 18 cărţi
care se dau la săteni”. De treburile „culturale şi gospodăreşti” ale căminului răspundea
preotul Victor TOMA, în calitate de director.
Reforma învăţământului, iniţiată în 1949 de Partidul Comunist, pentru a crea „omul
nou”, deşi într-o primă etapă loveşte puternic în sistemul vechi - şcolile private şi religioase
sunt preluate de stat şi limitate sever, mulţi dascăli şi profesori sunt arestaţi şi eliminaţi
din învăţământ, cenzura interzice autorii clasici, ştiinţele sociale sunt suprimate din orar
- permite ulterior accesul gratuit la carte al fiilor de ţărani şi muncitori, din acest punct de
vedere şcoala românească cunoscând o dezvoltare fără precedent, lucru care se vede de
la o ochire în statisticile epocii. Astfel, la 1966, în cele trei şcoli sunt cuprinşi în activitatea
şcolară 1.061 de elevi, iar la grădiniţă - instituţie nouă - cu două localuri, 50 de copii.
Numărul personalului didactic a crescut de aproape patru ori faţă de 1941, la 44 de dascăli
şi două educatoare.
După construirea Grădiniţei Blejoi (1977), numărul copiilor înscrişi a ajuns, 8 ani
mai târziu, la 320, de care se îngrijeau 11 educatoare, în timp ce învăţământul primar desfăşurat acum în doar două şcoli, în satele Blejoi şi Ploieştiori - s-a menţinut la acelaşi
nivel numeric: 1.081 de elevi şi 51 de cadre didactice.
„Două vorbe” despre remarcabilul director Vasile POPA
În pofida faptului că noul sistem cultural şi educaţional, impus de Moscova, începând
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cu anii ’50, sileşte unii oameni din învăţământ să recurgă la compromisuri, în timp ce alţii
au o ascensiune rapidă pe scara socială, farmecul şcolii de la sat s-a păstrat prin strădania
unor învăţători care au avut tot timpul inima deschisă către copii. Doamna Margareta
VASILESCU - învăţătoare la Şcoala din Blejoi, nora preotului Anastase VASILESCU şi soţia
profesorului Vasile VASILESCU de la Şcoala Ploieştiori - îşi aminteşte cu drag de fiii satului
cărora le-a împărtăşit cunoaşterea şi pe care i-a educat pentru viaţă, dar şi de unii colegi
de catedră despre care spune că au dăruit „o făclie în sat, spre a lumina viitorul copiilor
în lume”.
Deşi condiţiile în care se desfăşurau orele - în clădiri cenuşii şi reci - erau departe
de standardul pe care l-au atins astăzi şcolile din Blejoi, dascălii ştiau cum să stârnească
imaginaţia elevilor şi să le sădească în minte seminţele cunoaşterii şi credinţa că prin
studiu, muncă şi îndrăzneală, visele lor pot fi îndeplinite. „Am avut onoarea să-l cunosc
pe domnul profesor Vasile POPA, o vreme şi director al şcolii. Un pedagog desăvârşit,
cu un stil de predare extrem de personal. O să vă povestesc o întâmplare care spune
totul despre omul şi profesorul Popa. La începutul unui an şcolar, ne-am confruntat cu
o situaţie mai puţin obişnuită: numărul de clase era mai mare decât numărul de săli
de curs. Atunci, dl director, care locuia în Casa şcolii (o parte din corpul acestei clădiri
are astăzi destinaţia de cabinet medical), a transformat una din camerele locuinţei sale
în sală de clasă!”
Doamna Margareta VASILESCU are numai cuvinte frumoase şi despre profesoara de
limba şi literatura română
Zoe LUNGEANU care „trăia pentru copii şi ştia
să le deschidă sufletul”.
„Şcoala te forma pentru
viaţă - spune doamna învăţătoare.
Până şi cele două
săptămâni de practică
agricolă, din programa
claselor V-VIII, când elevii erau trimişi la cules
de mere, la vie sau la
depănuşat porumb ori
la sortat de cartofi, îşi
aveau rostul lor. Le arătau că trebuie să preţuiască munca, dar, în acelaşi timp, şi că
trebuie să înveţe pentru a nu ajunge aşa…”
Elevii doamnei învăţătoare Margareta VASILESCU sunt astăzi gospodari la casa lor.
Mulţi dintre ei au copii şi chiar nepoţi. Unii au ajuns în funcţii importante. Despre toţi însă

73

are un cuvânt de apreciere. Pentru că fac parte din viaţa ei. „Ne întâlnim uneori şi citesc
în ochii lor bucuria revederii…”
Vasile POPA este prezent şi în lucrarea «Din istoricul unor şcoli prahovene», unde autorul
- profesorul Gheorghe NEDELEA - completează un catalog cu slujitorii învăţământului
prahovean care au slujit cu onoare şi demnitate, cu devotament şi credinţă.
Vasile POPA, remarcabil dascăl în satul lui Radu TUDORAN:
Garanţia mea este diploma de învăţător!
Ei bine, în satul lui Radu TUDORAN, a poposit în al cincilea deceniu al secolului trecut,
venind din Transilvania, un învăţător remarcabil, Vasile POPA, cu o temeinică pregătire de
specialitate, dârz şi hotărât pentru a contribui cu toate forţele sale la luminarea fiilor acestui
sat din apropierea oraşului Ploieşti.
În 1952, când am venit pe meleaguri prahovene, era directorul Şcolii din Blejoi, care,
aveam să constat, era printre fruntaşele Raionului Ploieşti. Pe vremea aceea, îndeplinea
voluntar funcţia de casier al Secţiei raioanelor de învăţământ. […] Calmul şi plinul de omenie
Vasile POPA plătea salariile pentru toţi dascălii din raion unor responsabili de centre, printre
care mă număram şi eu. Avea un registru mare, în care caligrafia, parcă-l văd şi astăzi când au
trecut 50 de ani de atunci, „Salarii”, „Dirigenţi”, „Muncă simultană”, „Indemnizaţii directori”,
„Ore suplimentare”, „Burse” şi altele. Nu se grăbea, lucra tacticos, deşi noi ne duseserăm destul
la şirul ce se forma… Am învăţat şi mi-am întărit convingerea că atunci când lucrezi cu banii
publici nu trebuie să te grăbeşti, este necesar să faci treaba cu multă grijă şi seriozitate…
Avea un scris foarte frumos, pe care-l folosise, după cum aflat mai apoi, ca „inspector de
cancelarie” la un inspectorat şcolar înainte de a veni în Prahova. Odată, a venit un revizor
de la C.F.I. (Controlul Financiar Intern) şi a solicitat să-i vadă „Cecul” cu cei 500 de lei
(contravaloarea unui salariu în acele timpuri) care reprezentau „garanţia” pentru funcţia
de casier. Cu multă seriozitate, voinicul dascăl s-a ridicat şi a spus: „Garanţia mea este
diploma de învăţător!”. Fireşte, până la urmă a depus cei 500 de lei, dar în răspunsul său
noi am văzut cât de mult ţinea la diploma de învăţător, pentru obţinerea căreia muncise ani
îndealungul şi făcuse nu puţine sacrificii…
Era foarte apreciat de noi, directorii mai tineri. Ştiind că am absolvit Institutul pedagogic,
ne-a sfătuit să contiunăm la universitate, ceea ce am şi făcut. Ne spunea că, peste câţiva ani,
învăţătorii care au aplicat Reforma Învăţământului din 1948 vor deveni profesori şi că noi
trebuie să absolvim universitatea dacă vrem să mai avem loc în învăţământ. Nu ştiu pe ce-şi
baza această afirmaţie. Cert este că, prin anii ’60, s-a adeverit „prezicerea” sa, înfiinţându-se
„Cursul special de 2 ani”, echivalent cu Institutul pedagogic pentru învăţători cu stagiul la cl.
V-VIII, pe care l-a absolvit şi domnia sa.
În acei ani, inspector fiind, prima notă la inspecţia specială pe care o efectuam cadrelor
înscrise la acest curs, contribuia la promovarea examenului final. Multă vreme, unul dintre
aceşti cursanţi, devenit valoros profesor de matematică, şi-a amintit cu multă amabilitate că
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le-am dat o jumătate din diploma de profesor…
Distinsul director Vasile POPA ne-a mai sfătuit să predăm, în măsura posibilităţilor, câte
un obiect la fiecare clasă V-VIII, pentru a-i cunoaşte pe elevi, a fi la curent cu activitatea
depusă de diriginţi şi a avut multă dreptate.
În anul 1961, comuna Blejoi a trecut în subordinea municipiului Ploieşti şi nu mai
aparţinea de raion. Când am participat la o şedinţă cu directorii din oraş, în pauza ce-a
urmat, am fost întâmpinat cu afecţiune de directorii care plecaseră de la raion, în fruntea
cărora se găsea remarcabilul Vasile POPA.
A muncit peste două decenii în satul Blejoi, implicându-se în toate problemele localităţii,
având o şcoală fruntaşă, cu rezultate remarcabile.
La început de noiembrie 1968, când eram la Inspectoratul Şcolar Judeţean, a venit cu
solicitarea de a i se aviza pensionarea deoarece împlinea 60 de ani. Am încercat să-l conving să
mai rămână în activitate, dar fără succes. A arătat că are cadru pregătit să preia conducerea
şcolii, în persoana domnului profesor Mihai CHELMAN. În final, a obţinut aprobările din
partea forurilor superioare şi s-a retras din învăţământ.
Ştiu însă că, totdeauna, până la sfârşitul zilelor sale - întâmplat, din nefericire, la puţină
vreme după pensionare - a fost alături de şcoala sa dragă, unde a lăsat o parte din viaţa sa.
Mutat cu domiciliul în Ploieşti, n-a mai cutezat să meargă la Blejoi din cauza sănătăţii, dar
gândul i-a rămas acolo, unde a activat cu osârdie în fruntea unui valoros colectiv didactic.
Numele său a fost imprimat în istoria şcolii şi a satului, pe care le-a slujit cu demnitate şi
onoare.
Tot în lucrarea «Din istoricul unor şcoli prahovene», am descoperit câteva rânduri
scrise despre un alt ctitor al şcolii din Blejoi - „Profesorul de elită Vasile VASILESCU”.
N-au trecut decât câteva luni de la acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare” al
comunei Blejoi, distinsului slujitor al şcolii, profesorul de elită Vasile VASILESCU. Ce bucurie a
fost atunci! Organele locale, părinţi şi elevi, locuitori ai satelor Blejoi, Ploieştiori şi Ţânţăreni,
cadrele didactice au luat parte la memorabilul eveniment şi l-au felicitat cu prietenie pe
profesorul lor drag, fiu al comunei care, după puterile sale, a contribuit, printre primii, la
„înălţarea” acestei localităţi. […]
Îşi iubea nespus comuna, pe harnicii săi consăteni, pe care i-a ajutat cu o vorbă bună
sau un sfat venit la timp. Valorosul profesor Vasile VASILESCU, fiind director al Liceului din
Plopeni, a simţit „chemarea” comunei sale natale şi s-a hotărât să se transfere la Şcoala din
Ploieştiori, unde a găsit catedră vacantă. Nu l-a descurajat distanţa de acasă până la şcoală,
a parcurs-o cu voioşie, pe orice timp, cu bicicleta sau pe jos. Era mulţumit pentru ce făcea
spre binele elevilor şi locuitorilor comunei, era mândru că mulţi ani a fost „alesul” acestora,
care-l apreciau şi îl stimau.
Se implica în rezolvarea diferitelor probleme pe plan local, răspundea „prezent” la toate
solicitările autorităţii comunale. Odată, mi-a vorbit cu multă bucurie despre aportul său la
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Comisia pentru aplicarea Lgii nr. 18, ca şi despre alte acţiuni în care a fost solicitat după
pensionare…
În ziua când l-am văzut pentru ultima oară, n-a mai vorbit nimic, a fost nevoit să treacă
la odihna veşnică, mai înainte cu patru luni de împlinirea vârstei de 75 de ani. Dar, despre
munca sa, rămasă în amintirea celor ce i-au cunoscut-o şi apreciat-o, se va vorbi multă vreme
de acum încolo.
*
CĂMINUL CULTURAL
Cu toată strădania noastră, nu am găsit în cercetarea noastră elemente care să ne
îndreptăţească a crede că, în prima parte a veacului trecut, la Blejoi sau Ploieştiori, exista
un aşezământ anume dedicat activităţilor culturale.
După al doilea război mondial, situaţia s-a schimbat spectaculos. Presa şi activităţile
culturale au fost supuse dispoziţiilor reprezentanţilor U.R.S.S. În decembrie 1944, apăruseră
deja două „liste negre” prin care publicaţiile şi cărţile ce aveau conţinut antisovietic
ori critic la adresa mişcării comuniste erau eliminate din librării şi biblioteci. Au urmat
epurările, interdicţiile şi sancţionarea scriitorilor cu orientare de „dreapta”, printre autorii
„şterşi” din literatura română numărându-se Radu TUDORAN, Vasile ALECSANDRI, Nicolae
BĂLCESCU, Octavian GOGA, Titu MAIORESCU, Cezar PETRESCU, Liviu REBREANU, George
TOPÂRCEANU şi mulţi alţii. În numai 4 ani, comisia funcţionarilor de partid instituită
în acest scop a interzis peste 8.500 de cărţi (!) şi prima bătălie în planul propagandei şi
ideologiei comuniste era câştigată de noile autorităţi, supravegheate atent de la Moscova.
În 1948, prin Decretul nr. 303, se naţionalizau toate editurile, tipografiile şi fabricile
de hârtie, Societatea Română de Radiodifuziune era „curăţată de elementele reacţionare”, iar activitatea
teatrelor, operelor şi filarmonicilor,
precum şi organizarea spectacolelor
publice au trecut sub „îndrumarea şi
controlul” organelor P.C.R.
Pe noul front ideologic, autorităţile apelează la tot arsenalul de
care dispun pentru a promova noua
cultură socialistă şi a susţine cauza
proletariatului (clasa muncitoare),
pentru a „ascuţi lupta de clasă” împotriva capitalismului şi a impune
materialismul dialectic şi istoric ca
unică doctrină în ştiinţă şi artă.
În mediul rural, propaganda
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comunistă şi cuvântul partidului erau aduse de reprezentanţii muncitorilor. Pentru
culturalizarea maselor, la Căminul Cultural se ţineau conferinţe cu caracter ideologic,
politic şi practic-gospodăresc, audiţii radio ale programelor speciale care criticau
imperialismul american ori lecturi colective ale „operelor” produse de noua revoluţie
culturală, în care eroul principal - muncitorul - învingea personajul negativ - exponentul
clasei exploatatoare.
Iată cum este descrisă o „Dare de Seamă” a Sfatului Popular Blejoi privind activitatea
Căminului Cultural „instalat în localul fostului comerciant Petre V. UDRESCU,
rechiziţionat, care este în stare bună de curăţenie, având instalat un aparat de
radio”:
„La Căminul Cultural s’a ţinut 4 seri culturale şi 4 repetiţii cu echipa artistică. La
serile culturale au luat parte, pe rând, toţi învăţătorii şi profesorii, unde s’a prelucrat:
Ajutorul Coreean (între 1950 şi 1953, în Coreea s-a declanşat primul conflict militar din
epoca războiului rece; Coreea de Sud era sprijinită de Statele Unite şi aliaţii săi „capitalişti”,
iar Republica Populară Democrată Coreeană primea ajutor de la Republica Populară
Chineză, U.R.S.S. şi celelalte state comuniste), Constituţia Stalinistă, biografia tov. I. V.
STALIN, biografia tov. Ana PAUKER şi s-au cetit din scrierile lui Ion CREANGĂ.
Pentru Ajutorul Coreean s’a dat un festival urmat de dans realizându-se suma de
lei 3.800 şi s’a strâns dela membrii corpului didactic şi dela pionieri suma de lei 2.000
şi articole de îmbrăcăminte.
S’a dat cu elevii 1 serbare pentru aniversarea a 72 ani dela naşterea Tov. STALIN.
S’a pregătit programul de sărbătorirea proclamării R.P.R. (Republica Populară Română)
şi pomul de iarnă.
În ziua de 21 Decembrie 1951, orele 16, Tov. Director al Căminului Cultural, Vasile
POPA, şi Tov. Marin G. DRAGOMIR, Preşedintele Sfatului Popular a arătat importanţa
sărbătoririi a 72 Aniversare a Tov. I. V. STALIN, care apoi a fost urmată de un program
artistic.”
După acelaşi tipic se desfăşurau serile culturale şi la Căminul Cultural de la Ploieştiori:
„În cursul lunei s’a cetit 120 cărţi ale Căminului Cultural. S’a ţinut 4 conferinţe, cu
diferite subiecte din îndrumătorul Cultural şi al Cooperaţiei. S’a ţinut 8 audiţii radio,
la care au participat căte 20 - 30 persoane.”
De multe ori, serile culturale nu erau pe placul tinerilor, iar autorităţile reacţionau cum
ştiau ele mai bine: „La aceste conferinţe, o parte din tineri nu au dat destulă atenţie, iar
ca măsură luată a fost interzicerea horilor pentru 2 duminici.”
În cifre statistice, „activitatea” căminelor culturale de la Blejoi şi Ploieştiori din această
perioadă este impresionantă şi reflectă fără umbră de tăgadă amploarea fenomenului
propagandistic: peste 250 de manifestări culturale şi 28.514 participanţi într-un singur
an!
Schimbarea de regim de la răsărit, produsă prin dispariţia „tovarăşului” I. V. STALIN şi
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adoptarea de către urmaşul acestuia - Nikita HRUŞCIOV - a unui stil populist de conducere,
a provocat o „deschidere” şi în cultura românească. Operele unor autori interzişi sunt
reeditate, se fac traduceri din literatura universală, iar alţi autori consacraţi - printre care
şi Radu TUDORAN - sunt „iertaţi” şi reprimiţi în Uniunea Scriitorilor…
În vara anului 1959, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Comunei Ploieştiori, sub
semnătura preşedintelui Mihai P. NICULAE, comunica Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti
un memoriu justificativ pentru realizarea unui Cămin cultural cu sală de spectacole de
100 de locuri. Construcţia urma să se ridice prin autoimpunere (cu fonduri şi mijloace
proprii), situaţie în care proiectantul a ales o “variantă economicoasă, cu soluţii tehnice
simple care să permită uşurinţa în execuţii”. Clădirea avea numai un nivel şi cuprindea
“un vestibul comun pentru spectacole şi club, două camere de cercuri - dintre care
una poate fi folosită şi pentru costumarea şi aşteptarea actorilor, sala de spectacole
pentru 100 de persoane, scena şi o cabină de proiecţie pentru aparate de film îngust.
Adâncimea minimă la fundare (fundaţia) a fost proiectată la 1,00 m de la faţa terenului
natural considerat plan orizontal. Planşeul se va executa cu grinzi din lemn rotund pe
care se va bate o tăvănuială de şipci şi trestie ce se va tencui apoi. Şarpanta se execută
din lemnărie rotundă. Peste sală se aşează un macaz (căprior sau bârne încrucişate
care fac parte din scheletul acoperişului) dublu care să susţină şi învelitoarea şi tavanul
sălii. Învelitoarea este de ţiglă cu jghiaburi cu panta de 300”.
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CAPITOLUL VII
Etnografia
CASA
Ca să ne facem o idee despre modul cum erau construite primele case din vatra satului,
să descriem casele ţăranilor chiaburi şi ale celor nevoiaşi.
Casa unui fruntaş era construită cu temelia de piatră, înaltă de cel puţin 2 metri, având o
formă dreptunghiulară,
pe care se puneau tălpi
din lemn de stejar. Pe
tălpi, se aşezau pereţi
de bârne din fag cu o
înălţime de 2,5 metri.
Deasupra era podul casei, peste care venea
acoperişul de şindrilă.
Sub temelie, casa avea
beci sau pivniţă, iar
deasupra, trei sau patru camere. Conform
obiceiului, camera cea mare (numită casa a mare) - „în care nu locuiesce niminea, se
ţine totdeauna curată” - era orientată spre răsărit. Tot în casa a mare „se conserva tote
mobilele şi îmbrăcămintea”.
Celelalte camere erau pentru locuit şi dormit. Camerele aveau trei-patru ferestre mari,
fiecare cu câte şase ochiuri de geam. Chiaburii dormeau în paturi cu saltele din paie şi se
înveleau cu plăpumi de lână.
În pod, se păstrau în primul rând proviziile: lăzile mari pentru cereale şi putinile
cu brânză. Tot aici se agăţa carnea, pentru a fi afumată. În pivniţă, se depozitau fructele,
butoaiele cu ţuică sau vin, vasele cu murături şi zarzavaturile.

Astăzi, lângă biserica din satul Blejoi, stă mărturie acelor vremuri casa doamnei Coralia
Corina TEMISTOLE (Doamna Cora, după cum este cunoscută de consăteni), construcţie
impunătoare care, odinioară, era împrejmuită de garduri care treceau de drumul naţional
ce leagă Ploieştiul de Văleni. Construită înainte de 1900 de un anume Hacianof, a intrat în
proprietatea familiei Mihăileanu pe la 1910. Aici, Ioan MIHĂILEANU, prefect al judeţului
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între anii 1925-1926,
îşi petrecea verile
împreună cu familia,
pentru ca mai apoi,
după moartea acestuia, soţia şi cei 4 copii
să se stabilească definitiv în Blejoi.
Între cele două
războaie mondiale,
aici se dădeau spectacole pe terasa imobilului, se vizionau filme sau se organizau horele de duminică. În timpul celui de-al doilea
război, casa a fost rechiziţionată de comandamentul rusesc, iar după naţionalizare, s-a
folosit drept grădiniţă, sediu al organizaţiei locale a P.C.R. sau casă de oaspeţi.

La casa unui nevoiaş lipseau temelia de piatră şi beciul sau pivniţa. Tălpile se aşezau pe
câţiva bolovani, casa fiind ridicată aproape de la pământ. Pereţii erau din nuiele şi pământ
amestecat cu paie. La acoperiş se foloseau des cocenii şi paiele, rar şindrila de fag. Casa
era compusă dintr-o singură cameră unde se prepara mâncarea şi se dormea noaptea, şi
o tindă. Pentru dormit, săracii trebuiau să se mulţumească cu un pat de rogojină sau cu
scândura de pe duşumea şi cu un ţol de cânepă, în loc de plapumă.
După al doilea război mondial, „uniformizarea” păturilor sociale prin dispariţia
chiaburilor, dar şi înlocuirea materialelor de construcţii tradiţionale (chirpici, lemn şi
piatră), şi-au pus amprenta şi asupra arhitecturii populare. Satul capătă un aspect monoton,
după „tipicul” vremii, tendinţă accentuată de dezvoltarea caselor pe orizontală şi de
acoperişurile care imită pantele domoale ale reliefului. O casă „boierească”, adică cu două
nivele, curte largă şi cu motive decorative la porţi ar fi fost un afront la adresa autorităţilor,
iar proprietarul risca să ajungă la „canal”, sub acuzaţia că „ar fi supt din sângele poporului”.
Singurele decoraţiuni care mai amintesc de stilul popular sunt ornamentele de la prispă,
sculptate în lemn şi care prezintă motive geometrice şi, mai rar, motive florale.
Din această „matrice” arhitecturală ieşeau în evidenţă doar clădirile oficiale - cele care
găzduiau primăria şi sfatul popular, sediile Cooperativelor Agricole de Producţie sau ale
Întreprinderilor Agricole de Stat, căminul cultural - şi bisericile.
Boom-ul imobiliar de la începutul mileniului trei favorizează apariţia unei noi „revoluţii
arhitecturale”. Terenurile agricole sunt transformate fie în loturi simple de locuinţe, de
către proprietari, fie în ansambluri rezidenţiale (care includ atât zone de locuit, cât şi zone
de agrement şi de comerţ), de către dezvoltatorii imobiliari.
Spre deosebire însă de ansamblurile rezidenţiale, despre care se poate spune că
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au concept unitar în privinţa arhitecturii, construcţiile ridicate în vatra satului reflectă
personalitatea fiecărui proprietar. Materialele de construcţii sunt la fel de diversificate,
după putinţa financiară a gospodarului. Stilurile şi înălţimile abundă, de la case simple,
construite pe amprenta locuinţei vechi, care păstrează tradiţionalul rural, la duplex pe
un singur nivel sau la vile cu etaj şi mansardă, elemente împrumutate din arhitectura
urbană.
*
PORTUL
Îmbrăcămintea de vară: pentru bărbaţi - cămaşă de bumbac, izmene de bumbac sau
cânepă, cioareci (pantaloni strânşi pe picior din pănură sau dimie, adesea împodobiţi cu
găitane) sau pantaloni subţiri, brâu de lână roşie, peste care se încinge cu bete (cingătoare
îngustă şi lungă, ţesută din lână de diferite culori), vestă şi mintean (haină scurtă din dimie,
de obicei împodobită cu găitane). Pe cap purtau pălării de pâslă - cei mai bătrâni, sau din
paie - cei tineri. Cei mai avuţi se încălţau cu ghete şi cipici, iar cei săraci, cu opinci.
Pentru femei - cămaşă subţire de bumbac sau borangic, ii cusute cu râuri şi fluturi, fuste
albe de madipolon (pânză fină de bumbac) ori de stambe şi alte materiale. Încălţămintea:
ghete, cipici, papuci. Cele mai sărace umblau neîncălţate. La cap se legau cu tulpane (basma
în trei colţuri) albe. Peste cămaşă, se mai îmbrăca uneori o hăinuţă de stambă. Cele mai
bătrâne se încingeau cu brâu, cele tinere, cu bete.
Doamna Cora îşi aminteşte de duminicile de vară, când se porneau horele în faţa
conacului (astăzi curtea Bisericii din satul
Blejoi): „Se strângeau spre seară, venind
încet de pe uliţele satului. Femeile aveau
caţaveici de velur, cu margini de blăniţă, iar pe cap bazmale înflorate. Se încingeau dansuri, de-ai fi zis că sfârâie
opincile pe colbul din drum... În timp ce
tinerii se prindeau în horă, cei bătrâni îi
supravegheau de pe margine.”
Îmbrăcămintea de iarnă: pentru bărbaţi
- peste cămaşă purtau cojoc, anteriu de dimie albă, manta de lână neagră, cioareci de
dimie albă - toate lucrate în casă. Cei avuţi
se încălţau cu cizme, cei săraci, cu opinci. Pe
cap, puneau căciuli de hârşie neagră sau albă
- cei săraci.
Tinerii şi chiaburii mai purtau mintene
(haină scurtă din dimie, de obicei împodobită
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cu găitane) negre de dimie şi veste sau giletci (obiect de îmbrăcăminte scurt, până la talie,
fără mâneci şi fără guler).
Pentru femei - rochii şi handroace (fuste de lână sau flanelă) lucrate de ele, scurteici.
Cele mai avute au şi paltoane şi jachete. Pe cap, purtau broboade şi pe dedesubt tulpane,
iar cele bătrâne, tistimenele (basma) şi marame de borangic. Se încălţau cu ghete şi cipici,
însă mai groase.
*
TRADIŢII ŞI OBICEIURI
În lumea satului românesc, biserica ocupa rolul central, fiind punctul în jurul căruia
gravita întreaga viaţă a comunităţii. De la complexul „ciclu familial” - naşterea, nunta şi
moartea - la „ciclul calendaristic”, viaţa spirituală, împletită cu tradiţiile şi obiceiurile
populare, reflecta simplitatea sufletului, dar în acelaşi timp şi starea de permanentă
apăsare a ţăranului român în exprimarea de credinţă faţă de Dumnezeu.
La Blejoi, locuitorii erau respectuoşi cu cele sfinte şi rar păcătuiau contra bunelor
moravuri. Îngrijirea copiilor a fost întotdeauna pentru părinţi o datorie sacră, ca de altfel
şi orânduiala posturilor dinaintea sărbătorilor mari, când oamenii îşi înfrânau „poftele
cele rele ale trupului” şi îşi „întăreau sufletul împotriva ispitelor, a patimilor şi viciului”,
prin rugăciune şi mărturisirea păcatelor.
CRĂCIUNUL
Sărbătoarea de Crăciun a reprezentat pentru blejoieni un prilej de pietate, dar şi de
bucurie şi de petrecere. Încă din
timpul postului, pe care îl ţineau
cu sfinţenie de la 15 noiembrie,
fiecare familie începea pregătirile
pentru marea sărbătoare: curăţenia
generală în casă, înnoirea hainelor,
pregătirea mesei de Crăciun.
Cu precădere în perioada interbelică, dar şi în anii de după al
doilea război mondial, venirea lui
Moş Crăciun (Moş Gerilă, în varianta
comunistă) făcea nopţile mai luminoase. Uliţele satului răsunau de
glasurile colindătorilor care umblau
pe la casele gospodarilor, urându-le
de belşug şi recoltă.
Ciclul sărbătorilor de Crăciun
începea în ziua de Ignat (20 de-
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cembrie, Sf. Ignatie al Antiohiei în calendarul creştin-ortodox) - când se tăia porcul, şi se
încheia pe 6 ianuarie, de Bobotează, momentul naşterii spirituale a Mântuitorului.

Sacrificarea porcului
Tradiţia sacrificării porcului - ritual popular care dăinuie de secole la sate - este
astăzi în pericol de a se pierde, fie din cauza „urbanizării” mediului rural, fie din cauza
reglementărilor europene care presupun „metode” noi de sacrificare a animalelor. Tocmai
de aceea vom insista asupra acestei datini la români.
Porcii se tăiau de cu noapte, aşa ca până când soarele ajungea la miazăzi totul să fie
gata. În ziua aleasă, dis de dimineaţă, începea să se audă prin sat guiţatul porcilor. „Toată
partea bărbătească din casă - şi pe unde nu era decât bărbatul, se ajuta cu cineva
din vecini - sărea şi prindea porcul, îl culca pe o parte, iar unul care era mai meşter îi
înfigea cuţitul în gât, în aşa fel încât pielea să nu se spintece decât atât cât era lăţimea
cuţitului. Vârful cuţitului se primbla cam de un lat de palmă, ca să se taie bine vinele
şi să se scurgă în totul sângele”.
La tăiere, nu trebuia să stea nimeni prin prejur „dintre acei cari sunt miloşi din fire,
căci se crede că porcul moare cu mare greutate”. Când înjunghiau porcul, cei prezenţi
îşi făceau cruce cu sânge, ca să fie sănătoşi şi roşii peste an.
Apoi, porcul se gătea de pârlit. Se aduceau două rădăcini sau doi butuci, se puneau
aproape unul de altul la un pas şi peste ele se aşeza porcul culcat pe-o parte şi se dădea foc
paielor şi ciocanilor de dedesubt, ca să se pârlească părul. Focul se întreţinea mereu, dar
într-o măsură potrivită, ca să nu fie prea puternic, căci, fiind “prea tare, arde nu numai
părul, ci şi şoriciul porcului, ajungând astfel la slănină, care se topeşte şi curge în foc.
Părul arzând, se făcea scrum; acest scrum era dat jos de pe porc cu un băţ, ca să se
descopere părţile nepârlite spre a se părpăli şi acelea.
Când o parte s-a pârlit, focul se muta în cealaltă parte, sub pântece, pe spinare,
gât şi picioare, cu multă băgare de samă, până când nu mai rămânea nici un fir de
păr. Dacă din greşeală plesnea pielea în vreun loc, acolo se uda îndată cu apă rece, ori
mai adesea se freca cu omăt, ca să nu se ardă şi mai tare”.
În chipul acesta, porcul era curăţat de păr, însă şoriciul rămânea negru de rapăn sau
de scrum. De aceea, ca porcul să se cureţe de această negreală, se aşeza pe un strat curat
de paie sau pe nişte scânduri, se uda bine cu apă caldă, se învelea cu saci ori ţoale şi se lăsa
ca să se moaie. „Când se socotea că pielea s-a muiat bine, gospodarul începea să o radă
cu cuţitul, după care o clătea cu apă caldă; şi tot astfel, iar se rădea şi se spăla, până
când pielea rămânea curată şi galbenă. După aceasta, se pregătea alt strat de paie,
dar mai ales alte scânduri, pe care porcul se punea cu pântecele în jos”.
Acum începea „grijitul” porcului. Întâi i se făcea porcului în frunte o tăietură în chip
de cruce, zicându-se ca şi la facerea semnului Sf. Cruci: „În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, Amin!”, împreună cu urarea: „Să mâncaţi porcul sănătoşi!”.
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Porcului i se tăiau întâi picioarele de la „genunchi în jos şi de la coate în jos”, apoi
urechile şi coada din rădăcină, şi se dădeau gospodinei pentru a pregăti răciturile sau
piftiile. Se scoteau şoldurile, „tăindu-se din stinghii”, astfel că din porc nu rămânea decât
trunchiul cu capul, învelit în slănină. Slănina se despica de-a lungul spinării şi de-a lungul
gâtului, desfăcându-se cu încetul de pe carnea trupului, ca să nu se taie din carne.
După desprinderea slăninii, se curma capul. Acesta se desfăcea în două părţi, fiecare
cu câte o falcă, cu mare grijă ca să se scoată creierii nesfărâmaţi. După cap, rânduiala cerea
să se scoată iepurele (osul pieptului cu cei doi muşchi dinainte), iepuraşii (cei doi muşchi ai
spinării), rărunchii (rinichii) şi cele două coaste ce se curmau din osul spinării. Se scoteau
măruntaiele, cu grijă, ca să nu se spargă fierea şi să strice carnea, se dădeau apoi de-o
parte ficatul, bojogii sau plămânii, splina, maţele şi stomacul. Toată băgarea de seamă a
celui care pregătea porcul era la splină, căci în credinţa poporului splina arăta felul cum
va fi iarna: aspră, dacă splina era groasă la mijloc, ori lungă şi cu frig moale, dacă splina
era subţire. La fel, dacă în inimă se găsea mult sânge închegat, se zicea că stăpânul va avea
noroc de mulţi bani, fie că va găsi vreo comoară.
După ce măruntaiele „erau puse la cale”, se spăla slănina şi se punea în vase mari cu
apă rece, ca sa iasă sângele, se sărau cărnurile; maţele subţiri se curăţau şi se întorceau
pe dos cu ajutorul unui băţ lung aproape de un cot pentru a sluji mai apoi la umplutul
cârnaţilor, făcuţi cu tocătură de carne şi slănină, usturoiată şi piperată cu piper roşu pisat
şi cu piper negru, iar maţele groase erau orânduite pentru umplutul caltaboşilor.
Când toate aceste treburi erau gătate, se obişnuia ca gospodina să pregătească câte
ceva în grabă - carne macră desprinsă de pe slănină, mărunt tăiată şi aruncată la prăjit în
tigaie - pentru acei vecini care au slujit la gătarea porcului, bucate cunoscute ca pomana
porcului.

Ajunul Crăciunului (24 decembrie) era considerat momentul intrării în marea
sărbătoare a Naşterii Domnului. Copiii, adunaţi
roată pe podelele casei, hotărau unirea în cete
şi învăţau cu sârg colindele pe care urmau să
le spună din casă în casă, la sorocul potrivit, în
timp ce femeile înfăşurau sarmalele, umpleau
caltaboşii şi scoteau din cuptor cozonacii şi
plăcintele.
Colindul începea la lăsarea serii. Înfofoliţi
în haine groase, cu căciuli împodobite cu
panglici colorate, copiii intrau în curţile gospodarilor şi cântau de Moş Ajun. Gazdele răsplăteau cetele de colindători cu mere, nuci şi
covrigi, rareori cu „parale”.
În ziua Crăciunului (25 decembrie), din nici o casă - oricât de săracă ar fi fost ea - nu

84

Monografia Comunei Blejoi
lipseau bucatele tradiţionale: sarmalele, friptura de purcel, cozonacul, ori udătura - vin şi
ţuică. Nimeni însă nu gusta din bunătăţi înainte de a da de pomană pentru sufletul morţilor
din familie. După slujba bisericească, fiecare îşi petrecea diferit ziua de Crăciun.
Copiii ieşeau la săniuş ori se dădeau pe podul de gheaţă care unea malurile Teleajenului,
tinerii plecau la petrecere, iar bătrânii mergeau şi ei prin vecini, să mai stea de vorbă. Pe
la unele case mai înstărite, petrecerea era în toi, căci se auzeau lăutarii. Astfel, ziua trecea
repede şi seara uliţele prindeau a răsuna de cântecele de Stea, colindul care povesteşte
cum magii umblau după raza stelei de la răsărit.
În acelaşi timp, pe la case se mai umbla şi cu Vicleimul sau Irozii, un obicei adus
probabil din Ardeal, la fel ca şi bradul de Crăciun. Aproape un veac, Irozii s-au bucurat de
mare cinste, căci cântau colinde vechi şi frumoase şi apoi erau şi strălucitor îmbrăcaţi.
Trecerea din Anul Nou în Anul Vechi se făcea în urările Pluguşorului. Flăcăii erau
îmbrăcaţi în port popular, cu cojoace, brâie roşii, iţari albi, cizme şi salbe de iederă la
căciuli, pe care fetele încercau să le fure pentru a avea noroc în dragoste. Odată intraţi
în gospodăriile oamenilor, şeful cetei începea a ura Pluguşorul, acompaniat de sunetele
buhaiului, al clopoţeilor şi de plesniturile bicelor cu cozi împletite din cânepă, apoi flăcăii
trăgeau brazda cu plugul în mijlocul curţii, în semn de belşug.

Ciclul sărbătorilor de Crăciun se închidea de Bobotează. În ajunul Bobotezei, preoţii
de la cele două biserici sfinţeau casele cu apa care a fost sfinţită în acea dimineaţă după
Liturghie, iar femeile pregăteau o masă asemănătoare cu masa din ajunul Crăciunului.
În camera cea mare erau puse din timp boabe de porumb, „ca să stea cloştile pe ouă”,
iar acolo unde erau fete de măritat, busuioc, „ca să vină peţitorii” (busuiocul acesta era
folosit, mai târziu, în descântecele de dragoste).
În această zi erau interzise certurile în casă şi nu se dădea nimic cu împrumut, nici
măcar jăratec din focul din vatră. Fetele mari îşi legau pe deget fir roşu de mătase şi o
bucăţică de busuioc pentru a visa ursitul şi căutau să umble pe uliţă prin loc lunecos,
pentru că exista credinţa că fata care cădea pe gheaţă se va mărita în acel an.
De asemenea, se credea că dacă pomii erau încărcaţi cu promoroacă în dimineaţa
Ajunului de Bobotează, aceştia vor avea rod bogat.
În ziua de Bobotează avea loc sfinţirea apei, în timpul slujbei de Iordan. Pregătirea
acestui moment se face, şi astăzi, cu multă atenţie.
După slujba de sfinţire a apei, transformată în agheasmă, fiecare sătean îşi ia apa
sfinţită în vase special pregătite de acasă, pentru a stropi grajdul, animalele, pomii din
livadă şi casa.
LĂSATA SECULUI
Lăsata Secului reprezintă o sărbătoare ce semnifică ultima zi când se mai poate mânca
„de dulce”, înainte de a începe Postul cel Mare sau Postul Sfintelor Paşti.
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În lumea satului, Lăsata Secului este momentul de cumpănă dintre vechiul şi noul
An Agrar - „un scenariu ritual de îmbătrânire şi înnoire a timpului”. Săptămâna dintre
duminica Lăsatului Sec de carne şi cea a Lăsatului Sec de brânză (ultima săptămână
dinaintea începerii Postului Sfintelor Paşti) este denumită Săptămâna Brânzei. I se mai
spune „a nebunilor”, deoarece în această săptămână numai proştii, nebunii sau urâţii
satelor mai fac nunta; acum, doar celor văduvi sau văduve le este permisă nunta, pentru
că tinerii au tot timpul pentru asta în Câşlegi (perioada dintre posturi, când este îngăduită
mâncarea „de dulce”).
În ziua care precede Lăsata Secului de Brânză, creştinii se pregătesc pentru Moşii de
Iarnă (sâmbăta morţilor). Gospodinele pregătesc piftii, colaci cu miere şi nuci, plăcinte
cu brânză, lapte, colivă, vin şi ţuică, merg la Biserică pentru a fi sfinţite şi apoi date de
pomană de sufletul celor adormiţi. Când se dă pomana, se spune: „Pentru sufletul lui
cutare!”, iar răspunsul este: „Bodaproste, să fie primit!” (cuvântul bodaproste înseamnă
„Dumnezeu să îi ierte”). Nu se dau castroane cu mâncare fără linguri sau furculiţe, căci se
spune că morţii nu vor avea cu ce mânca bucatele.
În seara de Lăsatul secului, are loc un adevărat pelerinaj în cadrul căruia finii vin la
naşi, copiii căsătoriţi, la părinţi, nepoţii, la unchi şi mătuşi, cerându-se „iertăciune” pentru
eventualele neînţelegeri ivite pe parcursul anului. Oaspeţii aduc daruri şi sunt invitaţi în
casă, unde li se pune masa. Se încing discuţii şi vechile supărări sunt uitate, pentru că se
consideră că nu este bine să intri în Postul Paştelui duşmănindu-te cu cineva.
PAŞTELE
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, reprezenta pentru ţărani
prilejul de a trăi clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii. După
un post sever de şapte săptămâni, în noaptea de sâmbătă spre duminică, blejoienii se
îmbrăcau frumos, în haine noi, şi porneau spre bisericile din sat unde, la doisprezece
noaptea, se făcea slujba de Înviere de către preoţi. Slujba se desfăşura afară, în curte, ori
în pridvorul bisericii, iar creştinii ascultau cu evlavie cuvintele preoţilor rostite în acel
impresionant moment.
Miezul nopţii găsea satul total schimbat: fiecare biserică era învăluită în lumină, iar
clopotele acestora, cu dangătele lor impresionante, spărgeau cu tărie liniştea din jur.
Preoţii, însoţiţi de credincioşi, intrau din nou în biserică unde se ţinea Sfânta Liturghie, în
care era citită Evanghelia Sfântului loan, după care se împărţea anafura.
După ce luau lumină, gospodarii se întorceau acasă cu lumânările aprinse, cu care
făceau cruci în faţa icoanelor, apoi la toate colţurile casei. Lumânările erau stinse în faţa
icoanei Maicii Domnului şi apoi păstrate cu grijă.
Cea dintâi prăznuire a Învierii Domnului se făcea la întoarcerea de la biserică, după
încheierea slujbei religioase. Masa începea cu ouă roşii, pe care comesenii le ciocneau
între ei, după reguli stricte - persoana mai în vârstă sau bărbatul ciocnea capul oului
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de oul ţinut în mână de
femeie sau copil zicând
“Hristos a înviat!” la care
se răspundea cu “Adevărat
a înviat!” - dar nu înainte
de a da de pomană celor
morţi din familie.
Urma apoi odihna.
Nici o trăsură şi nici
un om nu se mai zăreau
pe uliţă. Toată lumea era
în case. Abia spre prânz
începea să se simtă mişcare şi timp de trei zile satul sărbătorea.
După slujba celei de-a Doua Învieri (arătarea lui Iisus Mariei din Magdala), oamenii
ori se întorceau la casele lor, ori îşi vizitau rudele şi prietenii. Mesele era încărcate de
bucate şi nu lipsea de pe ele pasca împodobită cu ouă roşii, cozonacul, un castron de salată
verde, carafele cu vin roşu şi mai ales tava cu mielul fript la cuptor, căci blejoienii ţineau
mult la respectarea tradiţiei.
Vopsitul ouălelor
Potrivit obiceiului, ouăle de Paşti erau alese dintre cele fără „bănuţ” (adică fără rod), şi
culese din cuibar în miercurea din a patra săptămână a Postului Mare, numită şi „miercurea
Paresimilor” (exista obiceiul ca de la lăsatul secului şi până în această zi, gospodinele să nu
strângă ouăle). Vopsitul lor avea loc abia în săptămâna de dinaintea Paştelui, însă niciodată
în Vinerea Mare.
După consumarea ouălor, cojile erau păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, pentru
ca pământul să dea rod bun.

RUSALIILE
Cea mai veche sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, numită în popor
şi Duminica Mare, se ţinea întotdeauna la 10 zile după Înălţare sau la 50 de zile după
Paşti. Casele se împodobeau cu flori şi ramuri verzi (simbolizând limbile de foc ale puterii
Sfântului Duh Care S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli), îndeosebi de nuc sau de tei, după ce
acestea erau binecuvântate la biserică.
În această zi, se credea că sufletele morţilor se ospătau în zborul lor către cer. Tot
tradiţia populară spune că, în drumul către cer, sufletele morţilor se puteau rătăci şi
rămâne pe pământ, transformându-se în strigoi ce provocau neajunsuri oamenilor şi
animalelor. De aceea, în ziua de Ispas, se practicau ritualuri magice de apărare: femeile şi
fetele se încingeau peste brâu cu ramuri verzi, abundau pomenile pentru morţi, se făceau
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vrăji şi descântece, iar ramurile de tei erau păstrate peste vară pentru a putea fi folosite în
practicile de alungare a furtunilor şi a grindinii.

Moşii de vară, ţinuţi în sâmbăta Rusaliilor, reprezintă şi astăzi unul dintre cele mai
importante momente ale cultului morţilor. Înainte, se dădeau de pomană vase de lut, căni,
străchini şi vase de lemn, împodobite cu flori şi umplute cu lapte, vin sau apă.
Ritualul de pomenire avea loc mai ales în cimitire, unde mormintele erau curăţate
şi împodobite din timp, iar lumânările ardeau pe întreaga perioadă în care se desfăşura
ceremonialul de pomenire. La porţile cimitirelor se întindeau mese pline cu colaci şi sticle
de vin împodobite cu verdeaţă si flori, se ţineau slujbe de pomenire de către preoţii din sat,
după care se sfinţea fiecare mormânt. După încheierea ceremonialului, sătenii împărţeau
ofrandele sfinţite de către preot.

NAŞTEREA
Obiceiurile legate de naştere cuprind ritualuri de apărare împotriva a tot ceea ce putea
fi dăunător noului născut, precum şi ceremonialul de integrare în lumea creştină. Până în
perioada celui de-al doilea război mondial şi încă câţiva ani după, femeia însărcinată era
ajutată la naştere de moaşa satului, aleasă dintre femeile mai vârstnice şi cu mai multă
experienţă. Moaşa avea numeroase îndatoriri faţă de noul născut. Astfel, ea făcea prima
baie fătului, cu care ocazie punea în apa din scăldătoare diverse lucruri cu semnificaţii
simbolice: bani ca să aibă noroc, să fie sănătos şi tare ca argintul, flori ca să fie frumos,
ouă să aibă pielea curată şi sănătoasă, miere ca să fie dulce. Apa de la prima scaldă era
aruncată într-un loc curat, pentru a feri copilul de boli.
Întrucât în mentalitatea populară viitorul copilului era hotărât de trei ursitoare care
se şi înfăţişau la patul fătului în cea de a treia noapte, moaşa făcea pregătirile pentru
primirea acestora, îngrijindu-se de „turta de ursitori”, punea sare, zahăr, apă, o ulcică cu
vin, o strachină cu făină şi boabe de cereale. Se spunea că, în acea noapte, tânăra mamă
visa ceea ce ursitoarele prevesteau copilului ei. În epoca modernă, când majoritatea
naşterilor au loc în spitale, momentul ursitoarelor este înlocuit cu un obicei ce se practică
la „luatul moţului”, când copilul este pus să aleagă de pe o tipsie unde i se aşează mai multe
obiecte şi, în funcţie de obiectul ales (carte, bani, aur, pâine, foarfece etc.), se „vede” viitorul
profesional al copilului.
Un alt moment important din viaţa nou-născutului era botezul, care se înfăptuia după
şase săptămâni, atunci când lăuza avea dreptul să iasă în lume. Era un moment deosebit în
viaţa fiecărei familii, pentru că prin botez copilul lor intra „în rândul lumii”. Pentru acest
eveniment erau aleşi naşii, de obicei, aceiaşi care cununaseră părinţii. Botezul se oficia la
biserica din sat, după care urma petrecerea, la care participau rudele şi prietenii apropiaţi.
La un an după botez, avea loc aşa numita „cumetrie”, când naşii tăiau „moţul” copilului, act
care încheia petrecerile ceremonialului de naştere. „Moţul” era împletit sau legat cu fir
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roşu şi păstrat într-o batistă.
În general, aceste obiceiuri se păstrează şi astăzi în Blejoi, relaţiile de cumetrie stabilite
cu acest prilej devenind adevărate relaţii de rudenie, finii purtând un respect deosebit
naşilor, pe care îi vizitează cu prilejul sărbătorilor religioase şi mai ales de „lăsata secului”,
atunci când finii merg „cu plocon” la naşi.

NUNTA
Atunci când tinerii satului se apropiau de vârsta maturităţii, ieşeau la horă, prilej de
a se cunoaşte mai bine şi de a lega prietenii trainice. Când sentimentele îi îndemnau să
facă pasul decisiv spre întemeierea unei familii, băiatul avea obligaţia să mărturisească
dragostea lui părinţilor, să ceară acestora să meargă în peţit la părinţii alesei inimii lui.
Cu acest prilej, dacă şi părinţii fetei erau de acord, se stabilea ziua nunţii. Erau şi situaţii
în care unii părinţi nu erau de acord cu unirea copiilor lor, caz în care tinerii „fugeau”
împreună la unele rubedenii sau prieteni apropiaţi, punându-şi părinţii în faţa unui fapt
împlinit. Urma aşa-numita „înţelegere”, când părinţii acceptau situaţia de fapt şi cădeau de
acord asupra cununiei legale a copiilor lor.
În cadrul ritualurilor legate de nuntă, deşi an de an acest eveniment suferă transformări
şi obiceiuri preluate de pe alte meleaguri, la Blejoi se mai păstrează încă tradiţiile din
bătrâni. Pregătirile începeau cu câteva zile înainte, când prietenii şi rudele mirelui mergeau
prin sat, din casă în casă şi, cu plosca plină cu vin, invitau sătenii să participe la nunta de
duminică.
Ceremonialul nunţii începea duminica dimineaţă, atât acasă la mire, cât şi la mireasă,
care erau pregătiţi pentru a fi scoşi la biserică. Nu lipseau lăutarii care cântau pentru mire
„cântecul bărbieritului”, iar pentru mireasă „cântecul miresei”. După bărbierit, mirele
se prindea în ultima horă la un loc cu flăcăii, apoi pleca spre naşi, urmând ca, împreună
cu aceştia, să meargă la mireasă. În acest timp, mireasa, gata împodobită, în aşteptarea
naşilor şi a mirelui, aducea o găleată cu apă şi în jurul ei se prindea împreună cu prietenele
în „hora miresei”.
Mirele venea acasă la mireasă cu un brad. Fetele şi flăcăii împodobeau bradul cu
panglici colorate, batiste, şervete cu modele populare, mere şi colaci. În jurul bradului
se încingea o horă mare, ce simboliza ultima petrecere a miresei, înainte de a părăsi casa
părintească. După nuntă, bradul se fixa în stâlpul porţii de la casa mirelui, rămânând acolo
până când se usca.
Înainte de plecarea alaiului la biserică, naşa rupea o turtă deasupra capului miresei,
aruncând apoi bucăţile în cele patru zări. Fetele nemăritate se grăbeau să prindă din turtă
în speranţa că va veni curând şi ziua măritişului lor.
După cununia religioasă, nuntaşii se îndreptau spre casa socrului mare. Aici erau
întâmpinaţi de soacra mare, care poftea tinerii căsătoriţi să guste din pâine şi sare, apoi îi
stropea cu apă şi îi invita în casă, gest care simboliza integrarea miresei în familia ginerelui.
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Tânăra pereche turna apă naşilor să se spele pe mâini, oferindu-le câte un ştergar curat
de borangic. După acest ritual, se juca „Nuneasca” , horă în care se prindeau mirii, naşii,
socrii şi rudele. În timpul jocului, mireasa oferea daruri pentru ginere, naşi, socrii mari şi
cumnaţi. În cântecele lăutarilor se dansa până la lăsatul serii, când la casa mirelui se punea
masă mare, la care erau invitaţi toţi nuntaşii.
Spre dimineaţă, era înlăturat voalul şi floarea miresei, aceasta fiind îmbrobodită cu o
basma, ceea ce simboliza intrarea ei în rândul femeilor.

ÎNMORMÂNTAREA
Dacă naşterea şi căsătoria sunt evenimente dorite şi aşteptate în fiecare familie, motiv
pentru care marcarea lor este pregătită din vreme, decesul survine de cele mai multe ori
pe neaşteptate, punând familia într-o situaţie limită şi provocând mari dureri sufleteşti.
Cu toate acestea, la sat există un adevărat ritual şi pentru acest ultim moment din ciclul
vieţii.
Pentru uşurarea morţii, se obişnuia ca muribundul să-şi ceară iertare de la rudele
apropiate şi să primească ultima împărtăşanie din partea preotului satului. Ultimele clipe
şi le petrecea înconjurat de cei apropiaţi şi dragi, care-i ţineau o lumânare aprinsă pentru
a-i lumina calea în îndelungata sa călătorie spre viaţa veşnică.
După ce ochii muribundului se închideau pentru ultima oară, tocmai în vederea
„marii călătorii”, mortul era spălat şi apoi îmbrăcat în haine noi, pregătite din vreme. În
nopţile dinaintea înmormântării, rude, prieteni şi cunoscuţi veneau „la priveghi”, existând
credinţa că nu este bine ca mortul să fie lăsat singur în casă. Cu acest prilej, se desfăşura
ritualul „bocetului”, când femeile transmit prin sufletul mortului rugăminţile lor de a
comunica cu cei pe care Dumnezeu îi alesese deja în rândul celor drepţi şi buni. În drum
spre cimitir, sicriul cu corpul neînsufleţit era oprit la fiecare răspântie, unde se ţineau mici
slujbe de pomenire, iar membrii familiei aruncau cu bani. Ajuns la cimitirul satului, corpul
neînsufleţit era îngropat în apropierea rudelor deja decedate.
După înmormântare, familia îndoliată organiza o masă de pomenire la care participau
toţi cei care l-au însoţit pe mort pe ultimul său drum.
În secvenţele sale esenţiale, ritualul înmormântării a rămas nealterat până astăzi,
fiind singurul domeniu al tradiţiilor populare în care modernismul n-a pătruns decât
foarte puţin (exemplu - înmormântarea cu muzică de fanfară).
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CAPITOLUL VIII
Monumentele şi istoria lor
„Puneţi copiii în faţa monumentelor în care este încorporată istoria…
şi în felul acesta istoria poporului nostru
nu va mai fi o materie de învăţat pe de rost astăzi şi de uitat mâine,
ci un element de putere şi de iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre ei.”
(Nicolae IORGA)
Istoria noastră plină de lacrimi, dar şi de clipe de negrăită bucurie - după cum au fost
vremurile, când neamul românesc s-a pierdut, pentru ca mai apoi să se regăsească de sine
- se citeşte şi pe Valea Teleajenului. Ridicaţi din vatra satului, blejoienii au fost aruncaţi
în vâltoarea marilor conflagraţii mondiale care au provocat durere, sărăcie, revolte şi
rebeliuni pretutindeni în lume.
Cei chemaţi sub arme şi-au făcut datoria de oşteni şi unii dintre ei au fost chiar martori
la marile victorii care au întregit glia străbună.
CEA MAI ÎNSEMNATĂ DATĂ
DIN ÎNTREAGA EVOLUŢIE A POPORULUI NOSTRU

„Români!
Războiul, care de doi ani a încins tot mai strâns hotarele noastre, a zdruncinat
adânc vechiul aşezământ al Europei şi a învederat că pe viitor numai pe temeiul
naţional se poate asigura viaţa paşnică a popoarelor. Pentru neamul nostru, el a adus
ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa naţională, ziua unirii lui.
După veacuri îndelungate de nenorociri şi de grele încercări, înaintaşii noştri
au reuşit să întemeieze statul român prin Unirea Principatelor, prin Războiul
Independenţei, prin munca lor neobosită pentru renaşterea naţională.
Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea
ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: unirea românilor de pe cele două
părţi ale Carpaţilor.
De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste
munţi şi din plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare doarme somnul cel de veci.
În noi, în virtuţile, în vitejia noastră stă putinţa de a le da dreptul ca, într-o
Românie întregită şi liberă de la Tisa până la mare, să propăşească în pace potrivit
datinilor şi aspiraţiilor gintei noastre.
Români! Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâţi să înfruntăm

91

cu bărbăţie toate jertfele legate de un crâncen război,
pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care
are credinţa neclintită în menirea lui. Ne vor răsplăti
roadele glorioase ale izbândei.
Cu Dumnezeu înainte!”
Era Proclamaţia către ţară a Regelui FERDINAND I la
intrarea României în războiul pentru întregirea neamului (15
august 1916). A doua zi, trupele române - 235 de batalioane
de infanterie, 215 baterii de artilerie şi 58 de escadroane de
cavalerie, în total, 362.000 de oameni - au trecut Carpaţii,
declanşând operaţiunile pentru eliberarea Transilvaniei.
Într-un memorabil editorial apărut în paginile gazetei «Neamul Românesc» (21 august
1916), Nicolae IORGA scria: „A sosit un ceas pe care-l aşteptăm de peste două veacuri,
pentru care am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am
scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii, cinstit, cu arma
în mână, cu jertfa a tot ce avem, ceea ce alte neamuri, mai fericite, au de atâta vreme,
unele fără să fi vărsat o picătură de sânge pentru aceasta: dreptul de a trăi pentru
noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelii noastre.”
În săptămânile următoare, prin jocul alianţelor, a intervenit starea de război între
România (alături de puterile Antantei - Anglia, Franţa, Italia şi Rusia) şi Puterile Centrale
(Germania, Austro-Ungaria, Turcia şi Bulgaria). Deşi începutul campaniei militare era
promiţător, bravii noştri ostaşi reuşind să elibereze Braşovul şi Sf. Gheorghe şi să ajungă
până în Mărginimea Sibiului, deschiderea unui nou front de către prusaci, la Dunăre,
prinde România ca într-un cleşte.
Fără sprijinul promis din partea Antantei, ai noştri se retrag din Ardeal, iar Coroana
Regală lasă Bucureştiul pentru Iaşi şi trimite la păstrare tezaurul naţional tocmai la
Moscova, de unde averea ţării nu s-a reîntors nici astăzi.
Populaţia civilă este şi ea greu încercată. Armata de ocupaţie intră în casele oamenilor,
„fură alimente şi animale, siluiesc femei, care din sentiment de ruşine nu fac
declaraţiuni”. Cei care au şansă apucă pe drum de cai şi căruţe către plaiurile moldave.
Însemnările lui Paul D. POPESCU din al său volum «Inima Prahovei» ne dezvăluie
o secvenţă a acestui război din spatele frontului, trăită de populaţia civilă din zona de
nord-est a „inimii” judeţului - Ploieşti - şi a comunelor suburbane din imediata vecinătate:
„Pătrunderea germanilor prin trecători, luptele de la Neajlov şi hotărârea guvernului
de a se muta la Iaşi făceau iminentă invazia inamică. Spaime mai încercaseră oamenii
atunci când avioanele duşmane se învârtiseră pe cer şi mai ales atunci când, într-o
noapte de la sfârşitul lui septembrie, trecu-se pe aici Zeppelin-ul. Lumea îngrozită l-a
putut vedea plutind maiestuos, fără să-i pese prea mult de cele câteva împuşcături
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care porneau spre el.
Apoi a plecat, după
ce a lăsat câteva
bombe...
Dar ocupaţia inamică - prevestită
de valurile de refuZeppelin-ul deasupra Rafinăriei VEGA
giaţi din alte părţi în
exodul spre Moldova - înspăimânta şi mai mult. Cei înstăriţi, cuprinşi de panică, au
început să se pregătească de plecare, alţii, îngroziţi de lipsa mijloacelor de transport,
s-au hotărât să rămână pe loc. Odată hotărârile luate, a început asaltul puţinelor
vagoane în care cineva se mai putea urca, al căruţelor, ca să nu mai vorbim de maşini.
Clipele de intensitate maximă a groazei nu sosiseră încă.”
Din raţiuni strategice, ataşatul militar britanic la Bucureşti - lt. colonelul Thomson alcătuise un vast plan de distrugere a industriei petroliere şi a rezervoarelor din Prahova,
pe care l-a impus comandamentului român în calitate de reprezentant al aliaţilor. Cu două
zile înainte de ocuparea Ploieştilor, la 26 noiembrie 1916, marile rezervoare de ţiţei brut
şi produse prelucrate de la Rafinăria VEGA au fost aprinse. „Au fost cinci zile de coşmar.
Zgomotele infernale ale exploziilor, care făceau să zăngăne sau să se spargă geamurile
caselor, flăcările uriaşe, văzute noaptea ca prin ceaţă, dar cu atât mai grozav, fumul
gros care întuneca ziua şi funinginea care cădea necontenit din văzduh şi înnegrea
oamenii şi locurile... Totul era sinistru.”
Imaginea acestor zile, trăită şi surprinsă de pe malurile Teleajenului de Cezar
PETRESCU, ne este oferită în primul volum al romanului său, «Întunecare»: „Acum noaptea
căzuse cu totul. Cerul era departe, un iad de fum şi de flăcări, în care gesticulau umbre
ori numai păreri. O clipă, o flacără lungă lingea norii şi se retrăgea înghiţită. Pe urmă
iarăşi era întuneric desăvârşit spre apus şi miazăzi; şi în noapte rămânea numai
ploaia, scârţâitul convoaielor, glasurile şi duruitul fără istov. Neaşteptat, flacăra
ţâşnea din nou; erau mai multe, se aprindeau una de la alta, ca un joc inofensiv,
cuprindeau jumătate din orizont şi în acelaşi moment se stingeau toate, ca astupate
de un capac. Din întunericul de catran, vântul aducea atunci o suflare de panică.”
Cum trupele române luaseră drumul Iaşiului, armata celui de-al Doilea Reich a
ocupat grabnic toată zona şi, având nevoie de o atmosferă calmă în spatele frontului, a
instaurat liniştea şi ordinea. A fost însă o linişte plină de groază, plină de grija pentru
ziua de mâine. Soldaţii dădeau iama prin gospodăriile ţăranilor, „confiscau” alimente şi
băutură sau rechiziţionau animale şi mijloace de tracţiune. A urmat jefuirea metalului.
Pentru desfăşurarea războiului, Kaizer-ul avea nevoie de metal, în special de aramă. Multă
lume nevoiaşă s-a prezentat şi a vândut cazane de ţuică, tăvi, vase, tingiri. Când oamenii nu
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au mai venit de bună voie, au început controalele şi s-a confiscat ceea ce nu s-a declarat, ba
mai mult, au fost dezvelite câteva case cu acoperiş din aramă şi totul a fost cărat departe.

În vara anului 1917, armia română, refăcută şi înzestrată cu sprijinul Franţei şi
Angliei, îşi recapătă gloria pe dealurile Mărăşeştiului, într-una din cele mai teribile
încleştări din primul război mondial („Mărăşeştiul sunt Verdunul românesc!” titra
ziarul «Le Figaro»), cu peste 100.000 de morţi şi dispăruţi. Trupele germane sunt blocate
în atacul de străpungere a frontului. „Pe aici nu se trece!” îi transmite Generalul Ieremia
GRIGORESCU lui Von MACKENZEN, comandantul trupelor germane, care nu cunoscuse
înfrângerea până atunci.
După bătălie, generalul român îşi felicita astfel soldaţii: „Prin rezistenţa ce aţi opus
cu piepturile voastre la Mărăşeşti aţi făcut să se întunece visurile de cucerire uşoară
a părţii ce ne-a mai rămas din scumpa noastră ţară. Ziua de 6 august a fost scrisă de
voi cu litere de aur în cartea vitejiei neamului nostru, afirmând în lumea întreagă
drepturile lui nebiruite!”
*
ÎNCHINARE EROULUI NICOLAE DIN VÂNĂTORI
Ianuarie 1916. În Regimentul 3 Vânători, cu garnizoana la Ploieşti, se concentrează
trupa de la sate. Flăcăii din Blejoi,
Ploieştiori şi Ţânţăreni îşi i-au rămas
bun de la mame, soţii, iubite. Spre cer
se înalţă rugile femeilor: Doamne,
Dumnezeule mare, apără-l de cele
rele şi adu-mi-l teafăr înapoi…
Regimentul se mută la Câmpina,
unde se formează două batalioane şi
o secţie de mitraliere, apoi se dislocă
pe frontieră în Carpaţi, pe Valea
Teleajenului. În noaptea de 15/16
august 1916, trece frontiera pe la
punctul Cheia (Mănăstirea Suzana)
şi ia parte în înaintare la mici lupte,
până în apropierea satului Bedrag
- Varos, lângă Cincul Mare. În ziua
de 16 septembrie, atacă inamicul,
îl respinge şi reia tunurile pierdute
de Regimentul de artilerie, dar, din
Afiş de
cauza situaţiei generale, primeşte
propagandă
ordin de retragere, luând parte
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la luptele de la Sita Buzăului, Crasna şi Tabla Buţii. Din 26 septembrie, luptă pe frontul
Carpaţilor, în munţii Buzăului şi Tătarul, luând parte la un şir de bătălii. „Unde se dădea
un atac sau se oprea un atac al inamicului, se trimitea Regimentul 3 Vânători. Astfel,
Carpaţii şi localităţile mai sus arătate au fost din belşug stropite cu sângele vitejilor
din Regimentul 3 Vânători.”
La 23 noiembrie 1916, începe retragerea generală. Regimentul este din nou ariergarda
Diviziei a VI-a, rezistă şi respinge atacul inamicului de la Pătârlagele până ce trupele Diviziei
se scurg complet. Ia apoi parte la o serie de mici incidente şi lupte până la 25 decembrie,
când, pe frontul de la Odobeşti, din cauza retragerii ruşilor, susţine un atac disperat pentru
a scăpa de încercuirea inamică. În ianuarie 1917, regimentul ia parte la luptele de pe
frontul Pralea, unde pierde „3 ofiţeri şi 112 trupă, morţi, răniţi şi dispăruţi.”
Două săptămâni mai târziu, regimentul este trecut în refacere la Buimăceni până la
15 iunie 1917, când este transferat pe zona de concentrare de la Nămoloasa. Pe 24 iulie,
ocupă pădurea Prisaca şi satul Doaga, dar a doua zi dimineaţa, un atac inamic „dat de un
batalion cu multe mitraliere, precedat de o preparare de artilerie de 20 de minute” a
pus în debandadă Regimentul 126 rus. Vânătorii intervin şi către seară reuşesc să ocupe
poziţiile pierdute. Inamicul nu renunţă şi dezlănţuie un bombardament infernal. Un ofiţer
al regimentului (căpitanul Dumitriu FLOREA) cade rănit de un obuz, este luat pe targă
spre a fi evacuat, dar un alt proiectil îl loveşte şi îi sfarmă pieptul. Este dus la cimitirul din
Corneştii din Deal şi înmormântat în prezenţa statului major al Diviziei a V-a „când un alt
obuz îl scoate din mormânt şi îi risipeşte resturile pe câmp, unde a fost găsit după trei
zile şi înmormântat a doua oară.”
Vânătorii răzbună moartea căpitanului şi atacă furibund la baionetă. „Nemţii neputând rezista - sunt asvârliţi înapoi...”
Primăvara anului 1918. Zăpada mieilor abia dacă s-a topit. Suntem în săptămâna
dinaintea Paştilor. Un sunet prelung şi surd vine dinspre vatra satului. Este bocetul
văduvelor şi al mamelor, întrerupt doar de dăngănitul sinistru al clopotelor ce anunţă
moartea, care îşi plâng cu lacrimi amare bărbaţii şi copiii răpuşi de cruntul război. 65 de
cruci noi au apărut numai în cimitirul de la Blejoi… dar nici în Ploieştiori sau Ţânţăreni nu
este casă fără pânză neagră la poartă…
Doamna Anica TUDOR - Anişoara lui Vicu DUŢĂ, după cum o ştiu consătenii - deapănă
amintiri din poveştile părinţilor: „A fost jale mare, mamă… Jumătate din bărbaţii trimişi
pe front s-au prăpădit la Oituz şi Mărăşeşti. Au rămas femeile văduve, cu copiii şi cu
bocancii mortului trimişi de armată…” La cei 82 de ani, trăiţi cu demnitate şi credinţă
în Dumnezeu, Doamna Anica nu uită poezia pe care a învăţat-o în urmă cu şapte decenii
de la Doamna învăţătoare Anastasia RÂPEANU (mama cunoscutului critic literar Valeriu
RÂPEANU). O recită cu sfinţenie şi cu ochii umezi, fără greşeală, aşa cum a făcut-o prima
dată, în anii ’30, la serbarea de sfârşit de an de la Şcoala Ploieştiori:
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În căsuţa mică, joasă,
Şi pe prispa cu pământ,
Stă plecată ca în rugă
Mama unui erou sfânt.
		
Este ea, Mama Ilinca
		
Ce din furcă-şi toarce fir
		
Gândului ce-şi împleteşte
		
C-un fuior şi c-un zefir.
Boabe mari din ochi bătrâni
Ele cad pe fus, pe mâini,
Şi nu-i chip să le oprească.
		
Trei cuvinte scrise-n mijloc
		
Pe scrisoarea aşteptată
		
Arată că Nicolae
		
Nu mai vine niciodată.
Doamne sfinte, tu vrăjit-ai
Bobii maichii fermecaţi...
Nicolae e cu Andrei
Parcă-i viu printre soldaţi.
		
Uite ici, pe număr nouă,
		
Cade bucurie-n drum,
		
Inima pe trei e plină,
		
Cade-n casă chiar acum.
Dar deodată ea tresare,
Poarta scârţâind din greu.
Ce soldat, ah uite vine?
E Andrei, nu-i fiul meu.
		
Şi-ntrebările curg şiruri
		
Peste capul lui Andrei.
		
Unde este Nicolae?
		
Hai vorbeşte, de ce stai?
Mut, din gura-i încleştată,
Andrei nu scoate un cuvânt
Căci abia de-o săptămână
I-a săpat chiar el mormânt.
		
Pentru Patrie şi Rege
		
Pentru Cruce şi Altar
		
Şi-a închinat pe veci viaţa
		
Sufletul l-a dat în dar.

Anişoara lui Vicu DUŢĂ
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Trist răsună-n vale clopot
Glas duios, tânguitor.
E iubirea care leagă
Pe o mamă de fecior.
Sacrificiul n-a fost în zadar. Aşa cum marele povestitor Mihail SADOVEANU, într-o
clipă de inspiraţie divină, împreună cu alţi 31 de maeştri ai condeiului, prefaţa cel mai
impunător an din istoria ţării printr-o „chemare” adresată „neamului moldovenesc din
Basarabia” (gazeta «România Nouă» din 1 februarie 1918) - „A sunat ceasul înfrăţirii,
în care frate cu frate se caută. A fost laolaltă odată ţara lui Ştefan Voievod cel Mare
şi sfânt - am luptat şi am suferit împreună prin veacuri. A venit, fraţilor, vremea ca
neamul moldovenesc să nu mai cunoască hotar pentru dragostea lui, pentru limba
noastră cea dulce.” - la un an după glorioasele fapte de arme de pe culmile Mărăşeştilor
se va desăvârşi şi înfăptuirea României Mari prin unirea Basarabiei (27 Martie 1918),
a Bucovinei (27 Octombrie 1918) şi a Transilvaniei (1 Decembrie 1918) cu Regatul
Român.

Nicolae GHEORGHE (zis Netu) nu mai doarme de-o săptămână. A venit întreg de la
război şi pace-n suflet tot nu
are. Ştie că Sfatul Ţării din
Basarabia şi Bucovina au hotărât unirea cu Regatul, a vorbit cu leaturile lui la slujba
de la biserică, dar uite, de la
Bucureşti se află o veste mare.
Oamenii cu carte vorbesc de o
mare adunare care se va ţine la
Alba Iulia. De-atunci nu mai are
stare. Cum dă ziua, se duce în
grajd, îşi ţesală calul, apoi intră în casă şi se uită la veşmântul de sărbătoare…
Astăzi s-a hotărât. Îşi trage pe el cioarecii de dimie albă, îşi pune cojocul şi căciula de
hârşie neagră, încalecă şi le spune celor dragi, strânşi roată în mijlocul bătăturii: Mă duc
la Alba, să fac pace cu ardelenii!...
*
ZI DE DOLIU PENTRU NEAMUL ROMÂNESC
Iunie 1940. Spre pământul unei Românii izolate politic în Europa ţinteau ochii
lacomi ai vecinilor. Ungaria revendica zgomotos Transilvania, Bulgaria dorea teritoriul
sud-dobrogean alipit României în urma păcii de la Bucureşti (1913), iar U.R.S.S. (Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste, stat creat în 1922, în componenţa căruia au intrat
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mai multe republici, cea mai puternică fiind Rusia) - printr-o notă ultimativă adresată
Guvernului Român - cerea în mod imperios Basarabia şi nordul Bucovinei. Pe 27 iunie,
Consiliul de Coroană accepta ultimatumul bolşevicilor. Ţara pierdea un teritoriu de 50.500
km2 şi 3.700.000 de locuitori, în majoritate români. Numai 6 voturi din 26 au fost pentru
rezistenţa armată, acestea fiind exprimate de Nicolae IORGA, Victor IAMANDI, Silviu
DRAGOMIR, Traian POP, Ştefan CIOBANU şi Ernest URDĂREANU.
Trupele şi administraţia română din teritoriile cedate, însoţite de o numeroasă
populaţie, s-au retras sub presiunea Armatei Roşii în numai 4 zile. Evacuarea s-a făcut în
haos, s-au împuşcat funcţionari, s-au atacat şi chiar dezarmat unităţi militare. Ziua de 3
iulie este declarată zi de doliu naţional, iar ziarele de mare tiraj ale vremii apar cu chenar
negru: „Zi întunecată în lacrimi şi cernită în zăbranic. Zi de doliu pentru neamul
românesc şi pentru sufletele noastre, ale tuturor.”
Dar paharul amărăciunii şi umilinţei urma să fie băut până la fund. Două săptămâni
mai târziu, CAROL al II-lea, regele României, primeşte o scrisoare ultimativă din partea lui
HITLER prin care i se cere începerea tratativelor cu Ungaria şi Bulgaria pentru revizuirea
frontierelor. În data de 30 august 1940, având acordul Consiliului de Coroană prezidat de
CAROL al II-lea, ministrul de externe Mihai MANOILESCU semnează Dictatul de la Viena,
document prin care România ceda Ungariei teritoriile din nordul Transilvaniei (43.492
km2)…
După 10 ani de domnie, în care nu reuşise decât să învrăjbească naţia, să arunce ţara
în anarhie şi în cea mai cruntă criză din istorie, regele CAROL al II-lea abdică la cererea
generalului Ion ANTONESCU, devenit între timp şeful guvernului.
*
OSTAŞI, VĂ ORDON: TRECEŢI PRUTUL!
În zorii zilei de 22 iunie 1941, Prutul clocotea de explozii. În acea dimineaţă, generalul
Ion ANTONESCU se adresase armatei române:
„OSTAŞI,
V-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a luptei mele naţionale să vă aduc la
biruinţă, să şterg pata de dezonoare din cartea neamului şi umbra de umilinţă de pe
epoleţii voştri.
Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta pentru drepturile strămoşeşti şi
pentru biserică, lupta pentru vetrele strămoşeşti şi pentru altarele dintotdeauna.
OSTAŞI,
Vă ordon: TRECEŢI PRUTUL!
Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi miazănoapte! Reîmpletiţi în trupul ţării glia
străbună a Basarabilor şi codrii Bucovinei, ogoarele şi plaiurile noastre!
OSTAŞI,
Plecaţi azi pe drumul biruinţei lui Ştefan cel Mare, ca să cuprindeţi cu jertfa
voastră ceea ce au supus strămoşii noştri cu lupta lor.
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ÎNAINTE! Fiţi mândri că veacurile ne-au lăsat aici straja dreptăţii şi zid de apărare
creştină. […]
OSTAŞI, ÎNAINTE!
Să luptaţi pentru gloria Neamului. Să muriţi pentru vatra părinţilor şi a copiilor
voştri. Să cinstiţi prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă şi a lui Ştefan cel
Mare, a martirilor şi eroilor căzuţi în pământul veşniciei noastre cu gândul ţintă la
Dumnezeu.
Să luptaţi pentru desrobirea fraţilor noştri, a Basarabiei şi Bucovinei, pentru
cinstirea bisericilor, a vieţii şi a căminurilor batjocorite de păgânii cotropitori.
Să luptaţi pentru a ne răzbuna umilirea şi nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele
şi Generalul Vostru.
OSTAŞI,
Izbânda va fi a noastră. La luptă!
Cu Dumnezeu înainte!”
(Ordinul de zi privind intrarea României în războiul de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei,
transmis către armată de Conducătorul Statului Român, Generalul Ion ANTONESCU)
După 33 de zile de război, întreaga Basarabie şi Bucovina de nord au fost eliberate.
Trecerea Prutului şi împingerea ruşilor către
Nistru au costat scump. Martori ai evenimentelor spun că, de atâţia morţi căzuţi în albia
râului, apele Prutului au ieşit pe câmp, iar
trupele române rămăseseră fără ofiţeri, aceştia
fiind ucişi de focul inamic. A fost cea mai mare
jertfă a Armatei Române. În ţară, nu era sat
unde să nu bată clopotele bisericii şi unde
mamele să nu-şi plângă feciorii…
În comunicatul nr. 6 din 25 iulie 1941 al
comandamentului militar stătea scris: “Lupta
pentru dezrobirea brazdei româneşti de la
Răsărit s-a terminat. Din Carpaţi şi până la
mare, suntem din nou stăpâni peste hotarele
străbune”.

Gheorghe CALOTĂ
înainte de a pleca pe front

Printre ostaşii români care au executat celebrul ordin în dimineaţa zilei de 22 iunie s-a
aflat şi Gheorghe R. CALOTĂ, din satul Blejoi. Cu vocea tremurând de emoţie, veteranul de
94 de ani îşi aminteşte de luptele pe care Regimentul 10 Roşiori (unitate de elită a Armatei
Române, a cărui uniformă a purtat-o în 1911 şi Ion ANTONESCU) le-a dat în campania din

99

Basarabia: „Era foc mare şi de puşti şi de tunuri…
Noi am atacat pe tot frontul şi am bătut pe ruşi,
dar am avut pierderi mari. Vorbeau ofiţerii că
sunt batalioane care au pierdut şi jumătate din
efectiv.”
Gheorghe CALOTĂ şi camarazii săi au acţionat cu succes pentru respingerea inamicului în
Basarabia şi peste Nistru până la data de 24 iulie
1941, apoi regimentul a primit dispoziţia de a
forma un detaşament motorizat împreună cu
„6 Roşiori”, destinat misiunilor speciale, ce se va
remarca în luptele pentru cucerirea Crimeei şi a
Sevastopolului (octombrie 1941-iulie 1942).
Ofensiva s-a dus însă în condiţii foarte grele: „Ploua cu găleata şi noi înaintam greu
pentru că drumurile erau desfundate, pline de gropi şi noroi… Odată, ne-a atacat
aviaţia în picaj. Peste tot numai proiectile şi gloanţe. Am săpat şanţuri şi acolo am
stat toată noaptea. Am dormit nemâncaţi, îmbrăcaţi şi uzi până la piele. Dimineaţa,
am cules morţii din tranşee. Rămăşiţe din oameni şi oase, amestecate cu pământ...
Apoi am săpat gropile. Ofiţerii erau îngropaţi fiecare în mormântul lui, iar soldaţii, la
comun…” - îşi aminteşte veteranul, printre lacrimi.
În primăvara anului următor, regimentul său ajunge în zona Maicop (bazinul Kuban),
pe partea de vest masivului Elbrust din Munţii Caucazului. În timpul ofensivei, o unitate
a detaşamentului cade într-o ambuscadă organizată de Armata Roşie şi de partizanii
locali. Se dau lupte grele, cu morţi şi răniţi, de-o parte şi de alta. În schimbul de focuri,
plutonierul Gheorghe R. CALOTĂ este atins şi rănit grav de un şrapnel (obuz încărcat cu
gloanţe, care explodează într-un anumit moment al traiectoriei). Îşi pierde vederea la un
ochi, dar medicii îi vor salva de la amputare mâna şi piciorul stâng.
În semn de recunoştinţă şi respect pentru spiritul de sacrificiu şi eroismul de care a
dat dovadă, Gheorghe R. CALOTĂ a primit trei distincţii, dintre care cea mai valoroasă este
medalia „Serviciul Credincios” cu „însemne de război” (distincţie pe care domnitorul Carol
I a instituit-o în aprilie 1878; prin această decoraţie se răsplăteau „serviciile civile şi militare
aduse Statului în toate ramurile activităţii publice”).
Gheorghe CALOTĂ
la troiţa din satul Blejoi

Deşi obiectivul României era atins, Generalul ANTONESCU a continuat războiul alături
de Germania nazistă. Campania militară s-a încheiat pe 23 august 1944, cu pierderi uriaşe
- peste 71.000 de militari căzuţi pe front şi alţi 114.000 făcuţi prizonieri de Armata Roşie
şi trimişi în lagărele de exterminare sovietice, printr-o lovitură de stat care a înlăturat de la
putere Guvernul Antonescu şi a permis României să continue războiul de partea Aliaţilor.
Momentul 23 august rămâne însă unul extrem de controversat. Cum ordinul Regelui
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MIHAI de încetare a focului între trupele române
şi cele sovietice a venit
înainte de semnarea armistiţiului între cele două
state (document negociat
prin interpuşi de Mareşalul
Ion ANTONESCU cu MOLOTOV, ministrul de externe
bolşevic), România a pierdut nu numai baza juridică şi morală a apărării
drepturilor sale, dar a şi
înlesnit Armatei Roşii capturarea militarilor români,
fără să întâmpine nici o rezistenţă. Până în data de 12 septembrie 1944, când noua
conducere română de stat a semnat armistiţiul (dar cu alte condiţii, mult mai umilitoare),
175.000 de militari români au luat drumul lagărelor de prizonieri din Basarabia, până în
Siberia.
Mai mult, tergiversarea semnării armistiţiului şi capitularea întregii armate române
în data de 23 august au făcut ca României să i se refuze statutul de ţară cobeligerantă, deşi
a fost a patra putere militară participantă la înfrângerea Germaniei fasciste!
În campania din vest (septembrie 1944-12 mai 1945), trupele române au acţionat
sub conducerea unui Înalt Comandament Sovietic, iniţial pentru eliberarea nordului
Transilvaniei şi recuperarea teritoriului răpit prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940
şi, mai departe, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi nordului Austriei.

Pentru comandamentul armatei române - şi nu numai - „amplasamentul” dintre
Blejoi şi Ploieştiori, situat în vecinătatea unei zone puternic industrializate, cu rafinării
şi câmpuri petrolifere, era considerată de o importanţă militară deosebită. Aşa se face că,
din 1939 şi până spre sfârşitul războiului, aici „au fost dislocate multe unităţi militare,
soldaţii fiind cartiruiţi prin casele sătenilor, producîndu-le stinghereală în gospodăria
lor şi multe neplăceri cauzate în astfel de împrejurări - după cum reiese dintr-un jurnal
scris de părintele Anastase VASILESCU de la Biserica din Blejoi. În sat, hitleriştii (una din
denumirile sub care era cunoscută armata germană din timpul lui Hitler) au adus două
baterii antiaeriene cu efectivele lor, plus alte unităţi cari aveau misiunea de a descărca
materiale de răsboi în gară şi a supraveghia betoniera ce avea scop fabricarea de
blocuri pentru camuflarea rezervoarelor în fabricile de petrol din Ploieşti.
În acest timp, viaţa se scumpea din ce în ce, deoarece nemţii plăteau produsele
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şi mărfurile cu bani mulţi şi falşi, ei avînd presa de tipărit bani, cum se spune, în
pădurea dela Păuleşti, unde aveau marea lor bază şi comandamentul pentru ţinutul
Ploieştilor. Mai mult - scria preotul satului - în 1941, începându-se răsboiul împotriva
U.R.S.S., mulţi dintre sătenii blejoieni şi-au vărsat sîngele şi şi-au lăsat oasele în
pămîntul acestei ţări, spre desnădejdea părinţilor, a soţiilor sau copiilor.
Şi cei care au rămas acasă nu au scăpat de ororile războiului, căci şi aici s’au
făcut distrugeri de bunuri şi de vieţi în timpul luptelor şi bombardamentelor.”
*
OPERAŢIUNEA „VALUL NIMICITOR”
1 august 1943. Pe câmpurile din Ploieştiori şi Ţânţăreni, sub un soare dogoritor, câteva
femei, însoţite de copii şi bătrâni, trudesc la strângerea recoltei. Nimic nu prevestea ploaia
de metal şi foc care urma să cadă din cer asupra lor...
Puţin după ora 13.00, vaietul sirenelor de la Rafinăria VEGA înfierbântă şi mai mult
arşiţa zilei. Cu ochii spre cer, oamenii privesc neliniştiţi spre sclipirile argintii care se ivesc în
zare. Tunurile ascunse în căpiţele
Antiaeriana de la Rafinăria VEGA
de fân prind viaţă şi iau la ţintă
giganticele „păsări”. Câteva clipe
mai târziu, iadul se dezlănţuie pe
pământ. Exploziile sfărâmă case,
ucid sau schilodesc mame şi fii
laolaltă, focul pârjoleşte totul în
cale, iar fumul negru otrăveşte
aerul.
La celălalt capăt al pământului, comandamentul american al
Armatei a IX-a aeriene aşteaptă
rapoartele piloţilor. Se ştie că un
succes al operaţiunii „Tidal Wave”
(„Valul nimicitor”), care are ca
obiectiv rafinăriile din Ploieşti,
poate da o lovitură decisivă maşinii de război germane. Documente clasificate întocmite de
strategii americani şi englezi arată
că 35% din totalul producţiei de
combustibil al Axei şi 70 la sută din
totalul producţiei de petrol brut
provin din rafinăriile şi câmpurile
petrolifere din şi de lângă Ploieşti
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(interesul forţelor beligerante pentru Rafinăria VEGA este dezvăluit de un raport al Poliţiei
conform căruia pe teritoriul rafinăriei activau opt servicii de urmărire şi spionare - inclusiv
a muncitorilor: serviciul de control şi informare german, serviciul de contrasabotaj român,
serviciul de contrasabotaj german, serviciul secret german, serviciul de informare al Diviziei
a II-a, serviciul de informare al chesturii, serviciul de informare al detaşamentului special al
jandarmeriei şi serviciul de informare al aliaţilor!).
Veştile nu sunt însă deloc bune. Aviaţia şi antiaeriana româno-germană au fost la
„înălţime”, provocând pierderi „dezastruoase” inamicului, după cum avea să recunoască
preşedintele american Franklin D. ROOSEVELT pe 15 august 1943, într-un discurs în faţa
Congresului SUA. Astfel, conform cifrelor prezentate de Casa Albă, aviaţia americană a
trimis în această operaţiune 178 de avioane de bombardament B-24 Liberator. În spaţiul
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aerian al României au intrat doar 162 de avioane, celelalte 16 au făcut cale întoarsă, fie s-au
prăbuşit ori au aterizat
forţat, din diverse motive. Asupra ţintelor au
fost lansate 1.275 de
bombe explozive şi 525
de bombe in-cendiare.
Aviaţia americană
a pierdut în luptă 53
de avioane (aproape
jumătate din forţa expediţionară!) şi 310
militari, alte 55 de aparate de zbor fiind
grav avariate.
De partea armatei
române, pierderile au
fost de un avion doborât, 12 militari morţi
şi 31 răniţi.
Populaţia civilă a
plătit însă scump această victorie. Sute de clădiri şi case au fost distruse sau avariate, iar
121 de oameni au murit.
În pofida acestui eşec, Forţele Aeriene americane nu au renunţat la operaţiunea „Valul
nimicitor”. Au urmat 83 de bombardamente, din care 67 de zi şi 16 de noapte!
CARTIERUL GENERAL

Comandamentul ARMATEI A IX-A AERIENE
APO 683, Poşta Centrală
New York, N.Y.
28 Iulie 1943
Ordinul de operaţii nr. 58

HĂRŢI: Harta topografică şi schiţele pe hârtie milimetrică ale

întregii zone (Benghazi, Corfu, Braşov, Constanţa, Istambul, Cipru).
1. a)Vezi Anexa Serviciului de Informaţii;

b) Situaţia terenurilor aliate: neschimbată.

2. Armata a IX-a Aeriană a Statelor Unite va ataca şi distruge

cele 7 rafinării principale din zona Ploieşti pe data de 1 August 1943,
angajând 7 unităţi asupra ţintelor la o altitudine minimă de atac în
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scopul de a opri capacităţile de producţie ale produselor petroliere
din acea zonă.

ADUNAREA: Pe amplasamentul 7 Driana - Tocra, elementul conducător

va pleca de pe terenul Tocra la ora 05.30 GMT.

ITINERARIUL: Benghazi - Tocra - Nord Corfu - Pirot - 43º50’ N

23º43’ E - Piteşti - IP (Punct Iniţial) - ŢINTĂ.

ALTITUDINI: de la Benghazi la Tocra - 38º20’ N 20º08’ E; începeţi

ascensiunea pentru a trece peste insula Corfu la 10.000 feet (aproximativ
3.000 m) până atingeţi punctul Pirot. La Pirot, începeţi coborârea

pentru a trece Dunărea la altitudinea de 3.000-5.000 feet (1.000-

1.500 m). Rămâneţi la 3.000-5.000 feet până atingeţi Piteştiul; de la

Piteşti la IP menţineţi altitudinea minimă deasupra pământului. De la
IP la ţintă reduceţi altitudinea la nivelul de bombardament.

DIRECŢII DE ATAC: Unităţile destinate ţintelor 1-5 inclusiv - 127º;

Unitatea destinată Ţintei Albastru - 132º; Unitatea destinată Ţintei
Roşu - 150º.

MANEVRE DUPĂ ATAC: Unităţile destinate ţintelor 1-5 continuă atacul

pe traseul 127º, de-a lungul limitei sudice a Ploieştiului. Apoi viraţi
dreapta, îndreptându-vă 233º spre Lacul Balta Potelu (aproximativ 120

mile de Ploieşti). Nr. 1: 2 min 15 sec; Nr. 2: 2 min 15 sec; Nr. 3: 2
min 15 sec; Nr. 4: 2 min 15 sec; Nr. 5: 1 min 45 sec.

Unitatea destinată Ţintei Albastru va vira cât se poate de repede

spre a se îndrepta cu 233º. Unitatea destinată Ţintei Roşu va vira

dreapta cât va putea de repede pentru a se îndrepta cu 220º. Toate
unităţile vor rămâne la altitudine minimă până după traversarea fluviului
Dunărea, apoi vor urca la 10.000 feet.

TRASEUL DE ÎNTOARCERE: De la ţinte, toate unităţile se vor îndrepta

spre Lacul Balta Potelu aşa cum este prevăzut în planul de retragere.

De acolo spre Barkovista, apoi spre sudul insulei Corfu, mai departe
spre Tocra şi apoi către baze.

ALTITUDINI: De la ţinte spre Lacul Balta Potelu 3.000-5.000 feet.

De la Balta Potelu, urcaţi la 10.000 feet, menţinând această altitudine

până ce atingeţi Corfu. De la Corfu la baze folosiţi altitudinea cea
mai avantajoasă.

3. a) Unitatea destinată Ţintei Alb nr. 1/Comandant Colonelul

Compton, alcătuită din 24 de avioane B-24 ale Grupului de Bombardament
376 - va conduce formaţia şi atacul asupra Ţintei Alb Nr. 1, aşa cum

este indicat în Harta de Operaţii. Atacul va fi executat în 4 valuri a
câte 6 avioane fiecare;
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b) Unitatea destinată Ţintei nr. 2 (Rafinăriile Vega şi Concordia)/

Comandant

Colonelul

Baker

şi

conducător

adjunct

Maiorul

Brown

-

alcătuită din 21 de avioane B-24 ale Grupului de Bombardament 93, va
zbura în formaţie în poziţia a 2-a şi va ataca Ţinta Alb Nr. 2, aşa

cum este indicat în Harta de Operaţii, angajând 3 valuri a 6 avioane
fiecare, plus un val de 3 avioane;

c) Unitatea destinată Ţintei nr. 3/Comandant Colonelul Baker şi

conducător Maiorul Potts - alcătuită din 12 de avioane B-24 ale
Grupului de Bombardament 93, va zbura în formaţie în poziţia a 3-a şi
va ataca Ţinta Alb Nr. 3, aşa cum este indicat în Harta de Operaţii,
angajând 4 valuri a 3 avioane fiecare;

d) Unitatea destinată Ţintei nr. 4/Comandant Colonelul Kane -

alcătuită din 40 de avioane B-24 ale Grupului de Bombardament 98, va
zbura în formaţie în poziţia a 4-a şi va ataca Ţinta Alb Nr. 4, aşa

cum este indicat în Harta de Operaţii, angajând 4 valuri a 10 avioane
fiecare;

e) Unitatea destinată Ţintei nr. 6/Comandant Locotenent-colonel

Posey şi conducător Maiorul Diehl - alcătuită din 18 avioane B-24 ale
Grupului de Bombardament 44, va zbura în formaţie în poziţia a 6-a

şi va ataca Ţinta Albastru, aşa cum am indicat în Harta de Operaţii,
angajând 3 valuri a 6 avioane fiecare;

g) Unitatea destinată Ţintei Roşu/Comandant Colonelul Woods şi

conducător Maiorul Caldwell - alcătuită din 24 de avioane B-24 ale

Grupului de Bombardament 389, va zbura în formaţie în ultima poziţie

şi va ataca Ţinta Roşu, aşa cum am indicat în Harta de Operaţii,
angajând 8 valuri a 3 avioane fiecare.
Anexa: Încărcături bombe

4. Vezi Anexa Aerodromurilor

5. a) COMUNICAŢIILE: Vezi Anexa Comunicaţiilor.
b) (1) Terenul: nici o schimbare;
(2)

Spaţiul

aerian:

Colonelul

Compton

în

avionul

conducător.

Comandantul adjunct Colonel Baker, în avionul conducător nr. 2.
Comandant de Brigadă General ENT
John C. KILBORN,
Colonel, AC.

Anişoara lui Vicu DUŢĂ a fost unul din martorii acestui infern. „Aruncau cu bombe
în fiecare zi de s-au crăpat pereţii la casă de atâtea schije şi de suflul exploziilor.
Apoi a venit armata şi ne-a evacuat” - povesteşte Doamna Anica. Timp de 3 luni, au
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stat la Podenii Noi, departe de „ploaia ucigătoare” şi când au revenit acasă, au plecat din
nou în pribegie: venise Armata Roşie. „Am fugit de frica ruşilor, spre munte, eu, sora
Marioara şi doi copii. Pe al treilea l-a născut Marioara pe drum, în căruţă... Am stat
la un om bun - Moş Istrate Frunzescu - care ne-a primit cu braţele deschise. Dar era
greu. Plângeam să ne ducă acasă, răbdam de foame şi munceam desculţi, de făceam
bube la picioare...”
Nenorocirea care s-a abătut asupra oamenilor în timpul acestor bombardamente
se poate vedea din acelaşi jurnal al părintelui VASILESCU: „În 1944, corbii americanoenglezi, cu avioanele lor, au aruncat asupra noastră mii de bombe explozive şi
incendiare. Au fost distruse şi avariate 40 de case şi au fost omorîte 24 de persoane,
dintre cari 13 din
Blejoi, iar restul,
ostaşi şi refugiaţi
din Ploieşti.
Era mai mare
jalea cînd într-o
lădiţă de zahăr
de 50 kg încăpeau
rămăşiţele de cărnuri a 4-5 oameni…
Sau cînd înspre
cimitir mergea un
convoi înaintea căruia erau zeci de
cruci, iar în urmă
două căruţe cu rămăşiţele a zece persoane, îngrămădite
în coşciuge sau
lăzi. Aceasta s’a petrecut în ziua de 7 Iunie 1944, în urma bombardamentului din 6
Iunie acel an. De asemenea, în ziua de 28 Iulie acelaşi an, s’a făcut înmormîntarea a 8
oameni, 6 din sat şi 2 streini.”
Însemnările preotului din sat despre evenimentele de la 23 august şi întorsătura care
a luat-o războiul pentru România sunt mărturii la fel de impresionante. Le redăm integral,
nu fără a face însă observaţia că textul poate naşte unele comentarii: „Vine marea Zi a
eliberării ţării noastre de către victorioasa armată sovietică. Toată ţara a răsuflat
uşurată, deci şi sătenii din Blejoi. Soarta însă a făcut ca suferinţele blejoienilor să nu
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înceteze imediat. Fiarele fasciste, încolţite din toate părţile de glorioşii ostaşi sovietici
şi de ostaşii români cari s’au alăturat acestora, întorcînd armele împotriva celor
cărora trebuiau să lupte dela început, se apărau cu îndîrjire şi disperare.
Nemţii au deslănţuit asupra comunei un bombardament năprasnic de tunuri
antiaeriene, care a continuat cîteva zile, avariind case, omorînd vite şi făcînd pe
blejoieni care încotro vedea cu ochii, luînd puţine lucruri şi alimente. Ba au avut
îndrăsneala să vină cu o maşină în sat şi să dea luptă de stradă. A murit atunci un
ostaş român, răniţi cîţiva, dar şi nemţii au fost nimiciţi ori luaţi prizonieri. Cari au
scăpat au fugit în pădurea Păuleşti şi, de acolo, au plecat spre munţi.
Încetul cu încetul, s’a stabilit liniştea şi fugarii, unul cîte unul, au început a reveni
pela casele lor.”
*
Aceste pagini din istoria românilor au fost scrise şi cu sângele blejoienilor. Mărturiile
sacrificiului pot fi citite pe troiţele înălţate în cinstea eroilor căzuţi pe front, monumente
care ne vindecă sufletul şi ne înnobilează memoria. Oşteni ridicaţi din vatra satului,
seceraţi de gloanţe sau otrăviţi de gaze. Au rămas pe vecie, aliniaţi ca la parada militară,

taţi şi feciori laolaltă, fraţi, veri şi cumnaţi, consăteni urcaţi pentru posteritate în legendă,
aşa cum stă scris pe troiţa din curtea Bisericii şi a Şcolii din Ploieştiori:
Eroul MÂRZEA VASILE
Mort pentru patrie la Odesa, 30 Oct. 1941 în etate 27 ani.
„În amintirea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale 1916-1918 şi 1941-1945
veşnică recunoştinţă din partea urmaşilor lor”. (26 X 1991)
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Sublocotenent MIHAI Petrişor			

Ctg. 1944

Sergent BRĂTULESCU Mihail 		
Sergent DUMITRAŞCU Mihai			
Sergent OAUTU Ioan				
Sergent PETRE Panait 			
Sergent STAN Gheorghe			

Ctg. 1932
Ctg. 1939
Ctg. 1936
Ctg. 1938
Ctg. 1936

Plutonier TR PÎRVU Dumitru			

Ctg. -

Caporal BEJAN Gheorghe			
Caporal BEJGU Gheorghe			
Caporal GHEORGHE Vasile			
Caporal MANOLE Nicolae			
Caporal MARIN Ilie				
Caporal NICOLESCU Florentin			
Caporal OPREA Gheorghe			
Caporal PÎRVU Teodor				
Caporal RADU Nicolae 			
Caporal STANCU Ion				
Caporal STĂNESCU Ion				
Caporal VIŞAN Nicolae 			

Ctg. Ctg. 1930
Ctg. Ctg. 1902
Ctg. Ctg. 1926
Ctg. 1939
Ctg. 1906
Ctg. Ctg. 1936
Ctg. Ctg. 1932

Fruntaş CONSTANTIN Toma			
Fruntaş MIHAI Stelian 			
Fruntaş NĂSTASE Mihai
		
Fruntaş POSTELNICU Gheorghe		
Fruntaş STANCU Nicolae			
Fruntaş TOMA Vasile 			
Fruntaş VLAICU Dobre 			

Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1942
Ctg. Ctg. 1943

Soldat ANDREI Ştefan				
Soldat BACIU Dumitru 			
Soldat BAGEAC Zamfir				
Soldat BANU Gheorghe				
Soldat BANU Nicolae 			
Soldat BARBU Constantin			
Soldat BARBU Iancu				
Soldat BARBU Ion
			

Ctg. 1895
Ctg. Ctg. 1916
Ctg. 1945
Ctg. Ctg. 1934
Ctg. Ctg. -
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Soldat BARBU Mihai 			
Soldat BARBU Toma				
Soldat BARBU Vişan 			
Soldat BĂNICERU Ion				
Soldat BRAN Dumitru 			
Soldat BRAN Tudor				
Soldat BRATU Ilie
			
Soldat BRATU Năstase 			
Soldat CARDASOL Constantin			
Soldat CONSTANTIN Radu			
Soldat CONSTANTIN Vasile			
Soldat COSTACHE Gheorghe			
Soldat COSTACHE Toma			
Soldat DOBRE Petre 			
Soldat DRAGOMIR Constantin			
Soldat DRAGOMIR Iacob			
Soldat DRAGOMIR Iancu			
Soldat DRAGOMIR Ion				
Soldat DRAGOMIR Nicolae			
Soldat DUMITRESCU Ion			
Soldat DUMITRU Ilie 			
Soldat DUMITRU Tudor			
Soldat FLOREA Gheorghe			
Soldat GHELBA Constantin			
Soldat GHEORGHE Florea			
Soldat GHEORGHE Ion 			
Soldat GHEORGHE Nicolae			
Soldat GHEORGHE Petre			
Soldat GHEORGHE Stelian			
Soldat IACOB Florea				
Soldat IACOV Nicolae				
Soldat ILIE Ştefan				
Soldat ILIE Rafail
			
Soldat ION Dumitru				
Soldat ION Ilie		
			
Soldat ION Stelian				
Soldat ION Ştefan				
Soldat IONIŢĂ Marin				
Soldat IONIŢĂ Stelian 			
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Ctg. Ctg. 1932
Ctg. Ctg. 1937
Ctg. Ctg. 1944
Ctg. Ctg. 1892
Ctg. 1943
Ctg. Ctg. 1937
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1935
Ctg. 1902
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1933
Ctg. 1941
Ctg. 1937
Ctg. Ctg. Ctg. 1910
Ctg. 1905
Ctg. Ctg. 1900
Ctg. 1937
Ctg. Ctg. 1903
Ctg. Ctg. Ctg. 1942
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Soldat IORDACHE Petre 			
Soldat IORDACHE Ştefan			
Soldat IORDACHE Toma			
Soldat IVAN Dumitru 			
Soldat MANOLE Florea 			
Soldat MANOLE Petre 			
Soldat MARIN Petre
			
Soldat MĂRUNŢELU Nicolae			
Soldat MIHAI Vasile				
Soldat MIRCEA Ştefan 			
Soldat MIU Dumitru				
Soldat MIHAI Dumitru 			
Soldat MÎRZEA Vasile 			
Soldat MORARU Petre 			
Soldat NĂSTASE Marin 			
Soldat NEAGU Andrei				
Soldat NECIU Florea 			
Soldat NICOLAE Alexandru			
Soldat OPRIŞAN Gheorghe			
Soldat PANAIT Gheorghe			
Soldat PASCU Dumitru 			
Soldat PÂRVU Gheorghe			
Soldat PETRE Dobre 			
Soldat PETRE Ion		
		
Soldat PÎRVU Ion		
		
Soldat POP Petre
			
Soldat PREDA Ştefan 			
Soldat RADU Gheorghe 			
Soldat RADU Ion		
		
Soldat RADU Mihai
			
Soldat RADU Tudorache			
Soldat ROTARU Gheorghe
		
Soldat SĂVULESCU Creţu			
Soldat STAN Ilie		
			
Soldat STAN Marian 			
Soldat STAN Stan		
		
Soldat STANCIU Gheorghe			
Soldat STANCIU Ion
			
Soldat STANCIU Nicolae			
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Ctg. 1930				
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1932
Ctg. Ctg. Ctg. 1938
Ctg. 1942
Ctg. 1931
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1938
Ctg. Ctg. Ctg. 1910
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1901
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. -

Soldat STĂNILĂ Gheorghe			
Soldat STĂNILĂ Ion
			
Soldat STOIAN Dumitru			
Soldat STOIAN Ştefan				
Soldat STOICA Gheorghe			
Soldat TĂNASE Mihai 			
Soldat TOMA Gheorghe			
Soldat TOMA Stelian				
Soldat TOMA Ştefan				
Soldat TUDOR Dumitru			
Soldat TUDOR Tudor				
Soldat VLAICU Ilie				

Ctg. 1935
Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. Ctg. 1920
Ctg. Ctg. –

Pomeniţi la Biserica Blejoi (dar fără alte date - grad, ctg.) sunt şi ALBU Vasile,
DUMITRESCU Alexandru, EFTIMIE Gheorghe, EFTIMIE Vasile, IONIŢĂ Ion, IONIŢĂ Sima,
MICU Cristache, PETCU Constantin, SOARE Ion, ŞTEFAN Iordache, ŞTEFAN Gheorghe,
TARBĂ Constantin, TARBĂ Nicolae.
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CAPITOLUL IX
Personalităţi
Comuna Blejoi şi-a făcut faimă în ţară prin oameni de seamă, cu minte luminoasă Constantin DIMITRESCU, Radu TUDORAN, Valeriu RÂPEANU. Alţi blejoieni au îmbrăţişat
profesiile de pedagogi, medici, ofiţeri, ingineri sau au reprezentat cu cinste tricolorul în
marile întreceri sportive - Marian DUMITRU, unul dintre cei mari handbalişti ai ţării.

CONSTANTIN DIMITRESCU ÎNTEMEIETORUL CVARTETULUI DE COARDE
A văzut lumina zilei în data de 7 martie 1847, în satul Strâmbeni-Blejoi (aşezare care
prin amplasament corespunde cu nordul actualului sat Blejoi), „sub dealul Viile Sârbilor,
pe lunca largă a Teleajenului”. În acest sătuc a
învăţat buchea cărţii şi tot aici a deprins pentru
început cântarea religioasă la bisericuţa de lemn
folosită ca metoh al mitropoliei.
În vara anului 1860, Constantin DIMITRESCU,
sprijinit de părinţi, obţine o bursă la Institutul
Corpului Vocal şi Instrumental din Bucureşti, condus
pe atunci de Grigore MANCIU, profesor de muzică
vocală şi dirijor al bisericii de la „Curtea Veche”.
Aici începe să studieze violoncelul, beneficiind de
îndrumarea cunoscutului compozitor, violonist şi
violoncelist Alexandru FLECHTENMACHER, cea mai
proeminentă personalitate muzicală a timpului.
La vârsta de 22 de ani, Constantin DIMITRESCU
susţine primul său concert, demonstrând talent şi o iscusinţă care promiteau. Dar, în anul
următor, institutul se desfiinţează şi tânărul muzician este nevoit să se înscrie la Şcoala de
muzică instrumentală, pe care Constantin DIMITRESCU o va absolvi „distingându-se în
tot timpul prin progres, silinţă şi bună conduită, pentru care a primit numerile (notele)
bine meritate de 10, în cataloagele clasei, precum şi în toţi anii Premiul I din numita
clasă (de violoncel) la care astăzi ţine loc de Profesor, numit prin Ordin Ministerial”
după cum rezultă din atestatul nr. 131/1 aprilie 1867, eliberat de Conservator. Obţine, prin
concurs, o bursă pe 2 ani acordată de Guvern pentru a-şi desăvârşi măiestria la Viena, unde
studiază violoncelul cu Carol SCHLESSINGER. Primit la început cu rezerve de pedagogul
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austriac, Constantin DIMITRESCU îi câştigă pe parcurs încrederea astfel că „garantează
pe deplin realizarea speranţelor aşteptate”.
În 1870, intră prin concurs la Conservatorul din Paris, reuşind primul din 24 de
concurenţi. Studiază aici cu renumitul compozitor şi violoncelist Auguste FRANCHOME,
care, după un an, îi propune rolul de prim-violoncelist în orchestra din Paris. Constantin
DIMITRESCU refuză oferta şi se întoarce acasă. La Bucureşti, găseşte catedra de violoncel
desfiinţată şi acceptă propunerea lui Eduard WACHMANN, devenind prim-violoncelist
al orchestrei Teatrului cel Mare din Bucureşti (viitorul Teatru Naţional). Concomitent,
împreună cu fraţii WIEST (vioară) şi REITH (violă), dă primele concerte ale unei formaţii
româneşti de cvartet (octombrie 1870).
Doi ani mai târziu, petrecându-şi vacanţa de vară la familia profesorului Alexandru
FLECHTENMACHER din Brăila, o întâlneşte pe Maria PETIN, originară din Moravia, care
devine în anul următor soţia sa. În aceeaşi perioadă, se înfiinţează catedra de violoncel
şi Constantin DIMITRESCU o obţine prin concurs, deţinând-o până în 1916, când se
pensionează. În cei peste 40 de ani de activitate didactică, Constantin DIMITRESCU a
pregătit numeroase serii de studenţi la catedra de violoncel, printre cei mai străluciţi elevi
ai săi remarcându-se marele muzician George GEORGESCU. De asemenea, a condus ca
dirijor Societatea Simfonică „Buciumul” şi a fost şef de orchestră al Teatrului Naţional.
În tezaurul muzicii naţionale, o piesă de rezistenţă este „Dansul ţărănesc”, compoziţie
de excepţie prin modul de valorificare a cântecului popular românesc, melodia care de altfel
serveşte şi drept temă a ceasului electronic din centrul municipiului Ploieşti (1988).

În domeniul compoziţiei, Constantin DIMITRESCU abordează aproape toate genurile
creaţiei. Compune pentru teatrul muzical şi scenă - „Visul Dochiei” (poem dramatic în
versuri de Fr. DAME) cu premieră la Teatrul Naţional Bucureşti în 1878, „Concina” - comedie
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muzicală într-un act de Vasile ALECSANDRI (premieră la Teatrul Naţional Bucureşti, în
1881), „Sergentul Cartuş” - operetă în două acte, libret de Ioan APOSTOLESCU (premieră
la Teatrul Naţional Bucureşti, în 1897), „Renegatul” - melopee în trei acte pe un libret
de Mircea DIMITRIADE (premieră la Teatrul Naţional Bucureşti, în 1892), „Visul lui Ali
Baba” - feerie muzicală în două acte de Mircea DIMITRIADE (premieră la Teatrul Naţional
Bucureşti, în 1912), „Nici” - operetă comică în trei acte după un libret de Dimitrie IONESCU
ZANE (premieră la Teatrul Naţional Bucureşti, în 1898).
Constantin DIMITRESCU reprezintă însă un punct de referinţă în istoria muzicii
româneşti, fiind considerat întemeietorul cvartetului de coarde românesc. Compuse pe
parcursul a patru decenii, cele şapte cvartete - „Cvartet nr. 1, op. 21 în sol major” (1884),
„Cvartet nr. 2, op. 26 în re minor” (1884), „Cvartet nr. 3, op 33 în si bemol major” şi „Cvartet
nr. 4, op. 38 sol minor” (1902), „Cvartet nr. 5, op. 42 în fa minor”, „Cvartet nr. 6, op. 44 în
mi minor” şi „Fuga” la 4 voci în sol major pentru două viori şi violoncel (1920) - au o formă
echilibrată, colaborarea dintre vocile ansamblului relevând experienţa compozitorului.
Pedagog desăvârşit, entuziast combatant pentru constituirea unui învăţământ muzical
trainic, care să ridice la un nivel superior creaţia originală şi întreaga activitate muzicală
românească, primul violoncelist autohton în viaţa concertistică de la sfârşitul veacului
al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea, fondatorul şcolii violoncelistice româneşti,
întemeietorul primei formaţii româneşti de cvartet, compozitor apreciat în epocă şi nu
numai, Constantin DIMITRESCU a deschis drumuri nebătătorite în muzica românească, a
întemeiat o şcoală şi un stil. S-a stins din viată la 9 mai 1928, după ce un an întreg a fost
ţintuit la pat de o paralizie necruţătoare.
Distincţii: Medalia Concursului Internaţional de Compoziţie de la Catania (1898).
*
RADU TUDORAN VIAŢA CA UN ROMAN
Radu TUDORAN (în acte, Nicolae BOGZA) s-a născut la 8 martie 1910, în satul Blejoi.
De mic, a fost atras de scris, astfel că la frageda vârstă de opt
ani şi jumătate a încercat să abordeze diverse subiecte, care
fireşte se derulau doar în memoria sa, fără să aibă o finalitate
artistică. Mai târziu, la 28 de ani, adunase mii de pagini, însă
fără să se gândească să le publice.
Urmează Şcoala primară la Ploieşti, apoi, din cauza lipsurilor materiale şi a unei situaţii sociale nesigure, se îndreaptă
spre liceul militar pe care-l termină în anul 1930, dar fără să
simtă o afinitate cu alegerea făcută. În 1932, absolvă Şcoala
de ofiţeri de la Sibiu cu gradul de sublocotenent şi continuă
cariera militară până în 1937, an când părăseşte definitiv
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armata şi se dedică scrisului.
A debutat cu un reportaj în «Lumea românească» (director Zaharia STANCU) în 1938,
an în care a renunţat la cariera militară, pentru a se dedica gazetăriei si literaturii. În 1940,
i-a apărut prima carte, volumul de nuvele «Oraşul cu fete sărace».
Extraordinarul roman «Un port la răsărit» (1941) nu a fost remarcat cu promptitudine
de critica literară, iar după instaurarea comunismului avea să fie ignorat complet, din cauza
spaţiului evocat - Basarabia, ca şi din cauza viziunii critice asupra lumii slave. În timp ce
fratele său, Geo BOGZA, îşi confecţiona o faimă de militant de stânga, Radu TUDORAN, mai
puţin abil, îşi exprima în articolele sale dezaprobarea, simultan, şi faţă de extrema dreaptă,
şi faţă de politica Uniunii Sovietice. Şase ani mai târziu, viaţa lui a luat alt curs...
Ca mulţi dintre scriitorii acelei perioade, avea să se întâlnească cu „noua literatură”,
cu noul val: comunismul şi doctrina sa. Nu de puţine ori, a fost sfătuit, chiar „prelucrat”,
să ilustreze în scrierile sale această nouă doctrină, însă de fiecare dată a încercat să se
sustragă, apelând chiar la educaţia sa burgheză pe care a primit-o şi datorită căreia nu
înţelege cum trebuie prelucrată noua ideologie, fapt care îl pune în imposibilitatea de a o
transpune în cărţile lui.
Este exclus în mod abuziv din Uniunea Scriitorilor, de către Mihai NOVICOV, considerat
în acea perioadă unul din „tartorii” literaturii, dar primeşte înapoi statutul de membru la
intervenţia lui Mihai BENIUC.
„După 1947 - povesteşte Radu TUDORAN, într-un interviu publicat în «Contemporanul»
nr. 15/1992 - am fost înmormântat, nimeni n-a mai pomenit de mine decât dacă îşi mai
aducea cineva aminte să-mi vâre o suliţă în coaste. N-am socotit că era o nedreptate,
faţă de felul cum mergea treaba; puteam s-o păţesc mai rău, mulţumeam lui Dumnezeu
când mă lăsau în pace. N-am fost arestat nici o zi, n-am făcut închisoare, dar nici nu
eram liber, cum nu era nimeni în ţara noastră.”
În perioada de dizgraţie, a tradus foarte mult, în special din autori sovietici. A revenit
pe scena vieţii literare discret, cu un roman pentru tineri, «Toate pânzele sus!» (1957),
care, aşa inofensiv cum părea, s-a dovedit a fi o bombă a farmecului literar, cu explozie
întârziată. Un best-seller care ajungea în 1977, prin reeditări, să depăşească 1.400.000 de
exemplare!
A avut, până la bătrâneţe, faima unui bărbat distins şi cuceritor. În ultimul an al vieţii,
lucra la al şaptelea roman din ciclul «Sfârşit de mileniu», roman în care era vorba de
perioada de ocupaţie sovietică, dintre 1944 şi 1953.
A murit în dimineaţa zilei de 18 noiembrie 1992, la Spitalul Fundeni, din cauza unei
boli a arterelor, după mai multe intervenţii chirurgicale care n-au reuşit să-l salveze.
Opere publicate

Nuvele
Oraşul cu fete sărace - (Bucureşti, Editura Socec, 1940)
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Romane
Un port la răsărit - (Bucureşti, Editura Socec, 1941)
Anotimpuri - (Bucureşti, Editura Socec, 1943)
Flăcări - (Bucureşti, Editura Forum, 1945)
Purcelul care a ajuns boier - (Bucureşti, Tipografia Pro-Pace, 1945)
Ferma Coţofana veselă - (Craiova, Tip. Scrisul Românesc, 1946)
Întoarcerea fiului risipitor - (Bucureşti, Editura Socec, 1947)
Toate pânzele sus! - (Bucureşti, Editura Tineretului, 1957)
Ultima poveste - (Bucureşti, Editura Tineretului, 1956)
Dunărea revărsată - (Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961)
O lume întreagă - (Bucureşti, Editura Tineretului, 1964)
Al treilea pol al pământului - (Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1971)
Maria şi marea - (Bucureşti, Editura Albatros, 1973)
Acea fată frumoasă - (Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1975)
Ciclul “Sfârşit de mileniu”
Casa domnului Alcibiade - (Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1978)
Retragerea fără torţe - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1982)
Ieşirea la mare - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1984)
Victoria neînaripată - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1985)
Privighetoarea de ziuă - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1986)
O sută una lovituri de tun - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1989)
Sub zero grade - (Bucureşti, Editura Arta Grafică, 1994)
Impresii de călătorie
Al optzeci şi doilea - (Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 1966)
Oglinda retrovizoare - (Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 1970)
La nord de noi înşine - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1979)
Frumoasa adormită - (Bucureşti, Editura Eminescu, 1981).

Povestea unui destin
(Radu TUDORAN, văzut de soţia sa, doamna Ileana IORDACHE-STREINU,
articol publicat în «Jurnalul Naţional», Anul XVI, 19 august 2009)
În anii 1946-1947, când a primit drepturile de autor după publicarea romanelor «Flăcări»
şi «Întoarcerea fiului risipitor», Radu TUDORAN s-a retras la Brăila, unde într-un hangar
oferit de un prieten şi-a construit - în sensul cel mai concret al cuvântului - o ambarcaţiune
cu care voia, cu care visa, să plece într-o lungă călătorie asemenea temerarilor navigatori
solitari Alain GERBAULT şi Josuah SLOCUM.
Visul însă a fost înfrânt o dată cu intrarea ţării noastre în sfera atotstăpânitoare şi
atotasupritoare a Uniunii Sovietice, când fiinţa noastră naţională a fost lovită în tot ce avea
mai scump: limbă, cultură, istorie.
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Existând riscul să fie arestat atât el, cât şi echipa cu care lucra, pentru vina de a pregăti
o „trecere frauduloasă de frontieră”, părăseşte Brăila şi ambarcaţiunea, căreia îi lipseau
doar catargul şi velatura, şi revine în Bucureşti. La un moment dat, această ambarcaţiune a
fost expusă în portul de ambarcaţiuni sportive din Constanţa, noţiunea de „port de yachting”
neexistând încă.
La începutul anilor ‘50, când, studentă fiind, m-am căsătorit cu Radu, contribuiam
şi eu la nevoile casei cu puţinii bani primiţi pentru spectacolele în care jucam pe scena
Teatrului Naţional, dar existenţa noastră materială era asigurată de banii primiţi de Radu
pentru stilizarea traducerilor brute din romanele sovietice, care de care mai pline de avânt
revoluţionar pe care Radu reuşea să le „rescrie” de fapt, înnobilându-le cu toată frumuseţea
scrisului unui scriitor care nu a avea dreptul să existe altfel. În acei ani, Radu TUDORAN nu
avea drept de semnătură.
În aceeaşi perioadă, pentru a putea merge la mare, la Constanţa, zonă de frontieră,
trebuiau depuse la miliţie acte de naştere, cetăţenie, studii, căsătorie, părinţi, cu poză tip,
plus o cerere în care trebuia justificat motivul deplasării în zonă, iar noţiunea de „vacanţă
la mare” nu era acceptată. Atât
Radu, cât şi eu am căpătat câte
o „Autorizaţie pentru accesul în
zona de frontieră”, eliberate de
Ministerul Securităţii Statului,
Direcţia Generală a Miliţiei, pe
care încă le mai am.
Când totul era interzis, când
tot ceea ce însemna nevoia de
„altceva”, de libertate, când dreptul
de a hotărî singur cum să-ţi trăieşti,
cum să-ţi construieşti viaţa, când
oriunde şi oricând te putea opri un
miliţian să te legitimeze şi, dacă
nu erai din oraşul respectiv, erai
dus la miliţie, ce vine şi propune
scriitorul care, în sfârşit, capătă drept de semnătură? Propune un roman pentru tineret care
are ca temă exact ceea ce nu a putut el face, ceea ce i-a fost interzis.
Plecarea într-o lungă călătorie, plecarea din ţară! Sigur, formula aceasta - roman de
aventuri - a fost foarte abil gândită şi construită, încât mai-marii editurii au căzut şi ei în
această fascinantă dublă capcană, iar când „capul limpede” a descoperit-o şi a decriptat-o,
era prea târziu. Romanul fusese publicat şi succesul, enorm.
Dublă capcană pentru că Radu, cu acest roman, a făcut totuşi călătoria visată, a
participat alături de personajele cărora le-a dat viaţă la construirea „Speranţei” şi alături
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de ele a făcut drumul peste mări şi ţări la care visa acolo, la Brăila...
Am fost martoră activă la naşterea şi finisarea textului «Pânzelor sus». Cu două degete
nepricepute am bătut la o veche maşină de scris prima versiune a manuscrisului, care mereu
era schimbat, concentrat până la forma finală. Aş mai adăuga doar atât: pe tot parcursul
timpului cât a fost scris romanul niciodată nu l-am văzut pe Radu documentându-se. Folosea
doar un vechi atlas, lângă care teancul de file pline de schiţe, de calcule, creştea în fiecare
zi. Ştia enorm. În toate domeniile. Atunci când a fost scris romanul «Toate pânzele sus!»,
mesajul transmis tuturor, tineri şi bătrâni, a fost: libertatea de a gândi, spera şi visa nu ne-o
poate lua nimeni.
La centenarul unui mare romancier: Radu TUDORAN
(Articol publicat de Valeriu RÂPEANU
în «Curierul Naţional», Anul XV, 8 martie 2010)
Între 1940 şi 1992, datele care hotărnicesc debutul şi ultima sa carte, la care lucra în
momentul morţii sale, Radu TUDORAN a traversat una din epocile cele mai frământate
cele mai răscolite şi mai dramatice din câte a cunoscut istoria ţării noastre. A străbătut-o
dedicându-se scrisului, cu o abstragere din vâltorile timpului şi a timpurilor, deşi succesul
literar s-a revărsat instantaneu asupra lui, în momentul în care publică romanul «Un port
la răsărit».
S-a născut la 8 martie 1910 şi nu uită să sublinieze cu humor coincidenţa dintre ziua
când a venit pe lume şi ziua femeii, care a reprezentat categoria cea mai numeroasă şi mai
fidelă, nu odată până la exaltare, a publicului său.
Aici, la Blejoi, locul natal, poposise tatăl său, un om urmărit de neşansă în viaţă,
căutându-şi un rost pentru familia sa alcătuită din 4 copii. Spre deosebire de fratele său Geo
BOGZA, Niculae, acesta era adevăratul său nume, va lua târziu calea scrisului. Pe cât a fost
Geo de nonconformist, de provocator, de sfidător al convenţiilor şi al normelor etice şi ale
rânduielilor vremii lui, pe atât a fost fratele lui mai mic cu 2 ani sfios, timid (şi aşa a rămas
toată viaţa), amânând mereu clipa când să-şi vadă „un nume adunat pe o carte”. Avea 30
de ani când i-a apărut prima carte, volumul de nuvele «Oraşul cu fete sărace». Paradoxal,
începutul său literar reprezenta un act de cutezanţă, deoarece nuvela şi povestirea erau
considerate atunci genuri literare revolute, care trăiseră perioada gloriei lor în primele două
decenii ale secolului datorită unor scriitori precum M. SADOVEANU, Ion AGÂRBICEANU, I. A.
BASSARABESCU, Emil GÂRLEANU.
Un an mai târziu - adică la sfârşitul lui 1941 - «Un port la răsărit» consfinţea nu numai
un debut strălucit, ci reprezenta romanul care tăia un drum nou în epica românească, un
moment de referinţă în evoluţia genului.
Romanul lui Radu TUDORAN s-a înscris imediat în vârful preferinţelor publice. Cititorii
au simţit că ceva nou apăruse în lumea epocii româneşti. Doi ani mai târziu, «Anotimpuri»,
romanul aventurii aviatice după cel al spaţiilor marine, consfinţea nu numai prezenţa unui
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prozator autentic care lărgea cercul cititorilor - şi aşa numeroşi - ai scriitorului. Iar în 1944 «Flăcările», fresca lumii petrolului gâlgâind pe dealurile Buştenarilor unde Radu TUDORAN
îşi va petrece a doua parte a copilăriei şi adolescenţei, consfinţea opera unui romancier cu o
viziune tragică asupra lumii, cu o paletă densă reunind multiple formule expresive.
Dar tocmai atunci - în 1944 - Radu TUDORAN avea să cunoască şi reversul medaliei,
interdicţia pe timp de 5 ani, imposibilitatea de a mai publica şi scoaterea în afara circuitului
public a romanului «Un port la răsărit» care nu mai putea să fie consultat în bibliotecile
publice şi - perioade lungi de timp - nici cel puţin citat. O mizerabilă fiţuică îl înscria pe lista
celor „Morţi la 23 august 1944”. Şi, într-adevăr, scriitorul Radu TUDORAN avea să cunoască
timp de câţiva ani o adevărată moarte civilă. Până când în 1954 numele său reapare cu
romanul «Toate pânzele sus!», care avea să însemne împreună cu «Bietul Ioanide» de G.
CĂLINESCU, «Moromeţii» lui Marin PREDA şi «Groapa» lui Eugen BARBU, o spectaculoasă
breşă care se pogorâse asupra literaturii noastre după 1948.
Roman scris în vremi de restrişte pentru societatea românească şi pentru scriitorul
ostracizat care îşi vedea opera interzisă, «Toate pânzele sus!» nu-i doar un roman pentru
tineret sau un roman de aventuri. Chiar dacă ar fi aşa, ar ocupa un loc de referinţă în
istoria literaturii române, situându-se la nivelul cel mai înalt pe acest tărâm. Dar am reduce
însemnătatea acestei cărţi dacă nu am releva însemnătatea ei în momentul apariţiei care
s-a păstrat neştirbită la peste o jumătate de veac de la apariţia cărţii.
«Toate pânzele sus!» reprezenta un manifest potrivnic imperativelor timpului care cereau
scriitorului o imersiune totală în „realitatea socialistă”. Radu TUDORAN propunea acea
evadare totală, „dincolo de mări şi ţări”. Scrisă de un profesionist ce şi-a păstrat neştirbită
existenţa artistică, romanul aducea într-o „literatură” sufocată de clişee şi de lozinci sufletul
artei adevărate şi îl situa din nou pe Radu TUDORAN în primul cerc al preferinţei cititorului.
Au urmat fie romane de un mare rafinament psihologic, precum «Maria şi Marea», fie cărţi
de călătorie, scrise într-o manieră inedită, care le înscrie în aria creaţiei artistice româneşti şi
din 1978 ciclul românesc «Sfârşit de mileniu». Una din construcţiile epice cele mai îndrăzneţe
şi mai împlinite în care autorul reînvie nu o lume, ci lumi, romanele care au alcătuit această
creaţie cutezătoare deplin articulată constituie una dintre biruinţele literaturii române.
Pentru a descoperi lumea, trebuie să fii totdeauna gata de plecare
(Interviu acordat de scriitorul Radu TUDORAN
în «Revista Astra», anul IV, nr. 1, ianuarie, 1969)
- Pentru cei care au venit în contact cu cărţile dv. mai noi sau mai vechi, existenţa eroilor
atraşi de mirajul depărtărilor a devenit obişnuinţă. Mă gândesc la personajele principale din
romanele «Un port la răsărit», la acel perpetuu călător care generează romanul «Întoarcerea
fiului risipitor», la atracţia spre necunoscut a aviatorilor din «Anotimpuri» sau la personajele
atât de îndrăgite din «Toate pânzele sus!». Este vorba aici despre nostalgia scriitorului?
- Poate să fii rămas o nostalgie, dar mai întâi a fost o nevoie - şi nu atât a scriitorului, cât
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a omului care-l reprezintă în viaţă.
Chemarea spre depărtări, element
dominant în cărţile mele mai vechi
sau mai noi, la fel cum cred că va
fi în cele viitoare, porneşte de la aspiraţia personală, atribuită eroilor,
de a trăi într-o lume mai întinsă. Nu
accept noţiunea de exotic; geografia
ne aparţine în întregime, aşa cum în
curând ne va aparţine şi cosmosul.
Într-un fel sau altul, trebuie să luăm
Fraţii Nicolae şi Geo BOGZA,
în primire acest vast domeniu.
la Uniunea Scriitorilor
- Călătoriile împlinesc în destinul dv. scriitoricesc o nevoie spirituală sau ele asigură doar o sursă de inspiraţie?
- Chiar dacă ar părea de necrezut, partea cea mai mare a călătoriilor mele este
imaginară, ceea ce dovedeşte că le-am întreprins dintr-o nevoie spirituală. Dar călătoriile
- şi cele închipuite, şi cele reale - devin totdeauna surse de inspiraţie. S-ar putea spune astfel
că nu pierd vremea de pomană nici chiar în ceasurile de visare.
- Consideraţi literatura de călătorii o specie bine definită sau înţelegeţi notaţia
peregrinului implicată oricărui act estetic?
- Dacă notaţia e transfigurată, dacă izbuteşte să sintetizeze optica şi sentimentele
autorului, atunci ea devine literatură. Literatura noastră are mari tradiţii în acest sens. Nu
este nevoie să reamintesc că generoşii călători ai culturii româneşti HOGAŞ, SADOVEANU,
Panait ISTRATI, Mihai TICAN-RUMANO, Camil PETRESCU, Liviu REBREANU, G. CĂLINESCU,
Tudor VIANU, au înţeles să imortalizeze impresiile de călătorii în adevărate memoriale. Radu
TUDORAN a rămas întotdeauna romancier.
- Credeţi că prin această simbioză a notaţiei directe cu viziunea creatorului se realizează
o mai perfectă integrare a călătoriei în artă? Se poate trece de la reportajul de călătorie la
literatura propriu-zisă?
- Da, se poate trece de la darea de seamă la literatură, atunci când temperatura
autorului încălzeşte spaţiul, uneori imens, dintre scriitor şi cititor. La darea de seamă trebuie
să se adauge participarea celui care o scrie, participare având aici sensuri multiple şi chiar
excrescenţe nedogmatice, acoperind bunăoară şi noţiunea de talent, care poate fi atât de greu
definită. Cât priveşte afirmaţia dv. introductivă, o socotesc subtilă, măgulitoare şi adevărată.
Am rămas totdeauna romancier, aceasta fiindu-mi vocaţia şi dovedindu-se singura mea
aspiraţie constantă. Nu concep alt fel de a exprima existenţa omului decât prin fabulaţie - şi
anume, fabulaţia aceasta construită monumental, pe care o implică romanul.
- Cu ani în urmă, aţi făcut una dintre acele călătorii pe marile oceane ale lumii, călătorie
visată de dv. şi pregătită în timp. V-aş ruga să povestiţi una dintre acele întâmplări pe care
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aţi socotit-o mai puţin importantă ca s-o treceţi în volum, dar care a rămas în memoria
afectivă a scriitorului.
- Chiar şi «Al patruzeci şi doilea», care, ca formă, e un jurnal de călătorie, reprezintă,
până la urmă, după părerea mea şi a altora, tot un roman, deoarece fondul cărţii este o lungă
confesiune. Cred că elementul cel mai semnificativ sau unul dintre cele mai semnificative ale
acestei experienţe puţin obişnuite şi epuizante ar putea fi dilatarea ei în timp şi sterilitatea
unor momente prelungite cu zilele când nu se întâmpla nimic notabil şi autorul intra în
conflict cu el însuşi, suspectându-se de incapacitate.
Frământarea aceasta a dat naştere, tocmai în momentele sterile, unui alt epic şi
astfel, cum va trebui să se constate, cartea a fost salvată tocmai prin ceea ce ameninţa să o
năruiască.
- Călătorului adevărat îi stă bine cu drumul. Pentru îndrăgostitul de drumeţie nu există
sezon şi anotimp favorabil. Pe când un nou vis, o nouă atracţie a depărtărilor, împlinite în
destinul scriitorului Radu TUDORAN?
- Dacă s-ar putea şi dacă n-aş avea şi alte datorii, aş călători continuu. Aveţi dreptate:
pentru a descoperi lumea nu trebuie căutate momente anume; trebuie să fii totdeauna gata
de plecare. Nu ştiu dacă „noul vis” realizat recent reprezintă vreo împlinire a destinului meu,
dar acoperă, în orice caz, o veche nevoie. M-am întors de curând dintr-o călătorie destul de
lungă prin Italia, pe care am explorat-o târziu, dar am descoperit-o în intimitate - în multe
detalii şi cu multe semnificaţii, şi, în sfârşit, fără nici o influenţă parazitară, căci, în mod
neobişnuit, am fost cu desăvârşire singur tot timpul călătoriei. Ce va ieşi de aici? Un alt jurnal
de drum, adică un nou roman autobiografic, cred că mai bogat în reflecţii decât primul.
*
VALERIU RÂPEANU DE VEGHE ASUPRA CUVÂNTULUI SCRIS
S-a născut în satul Ploieştiori (28 septembrie 1931), dintr-o familie de intelectuali,
ambii părinţi fiind dascăli la şcoala din sat. A absolvit (1950) una din renumitele instituţii
de învăţământ din Ploieşti Liceul „Sf. Petru şi Pavel”. Aici
prinde dragoste faţă de muzică şi
istoria României. De altfel, după
cum singur mărturisea, eseurile,
studiile şi lucrările îşi au rădăcina
în anii de liceu, când adevăraţii
idoli erau scriitorii, artiştii şi
oamenii politici din acele vremuri: Mihail SADOVEANU, Nicolae IORGA, George ENESCU, I.G.
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DUCA, Gh. I. BRĂTIANU.
Urmează cursurile Facultăţii de Filologie din Bucureşti (1950-1954), unde îl are ca
profesor pe George MACOVESCU. La propunerea acestuia, Tudor VIANU şi Zaharia STANCU,
responsabilii «Gazetei literare», îşi dau acceptul pentru colaborarea tânărului student la
revista literară. Debutează cu articole şi cronici, apoi scrie la «Luceafărul» (1959-1962).
Pe lângă activitatea publicistică, se dedică cercetărilor de istorie literară, ceea ce i-a
conferit un loc important în acţiunea de „reevaluare” a scriitorilor, istoricilor, oamenilor
de cultură şi ziariştilor înlăturaţi din viaţa publică în perioada stalinistă. În 1958, îi apare
primul volum: «George-Mihail ZAMFIRESCU - schiţă monografică».
Ocupă funcţii importante în mass-media acelor vremuri: redactor-şef adjunct la ziarul
«Scânteia» (1962-1967), vicepreşedinte al Comitetului Radio Televiziunii pe probleme
culturale (1970-1972), iar ca director la Editura „Eminescu”, între 1972-1990, a iniţiat
editarea colecţiilor de mare prestigiu „Biblioteca de filozofie a culturii româneşti”, „Thalia”
şi „Biblioteca Eminescu”.
Evoluţia demersului critic al lui Valeriu RÂPEANU se împlineşte într-o largă viziune
asupra fenomenului cultural şi istoric românesc încadrat în cel universal. Unul dintre
primele sale volume se şi intitulează «Interferenţe spirituale».
În învăţământul universitar, şi-a început cariera ca lector la Institutul de Arte Plastice
„N. Grigorescu” (1966-1969), apoi la Facultatea de Limba şi Literatura Română (19691970). În 1991, ocupă postul de conferenţiar, devenind apoi şef de catedră la Facultatea de
Filosofie - Jurnalistică de la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, unde predă cursurile
Istoria presei româneşti şi Cultură şi civilizaţie românească.
A participat la colocvii şi reuniuni ştiinţifice din ţară şi peste hotare cu comunicări
privind epoci ale culturii române şi personalităţi ale vieţii spirituale româneşti şi a publicat
studii în reviste ştiinţifice din străinătate.
A fost distins cu numeroase premii, dintre care amintim: Premiul „Ion Creangă” al
Academiei Române (1982), Premiul Uniunii Scriitorilor (1982) şi Premiul Asociaţiei
Oamenilor de Teatru (1987).
Opere publicate

Volume
George-Mihail ZAMFIRESCU - schiţă monografică - (Bucureşti, 1958)
Alexandru VLAHUŢĂ şi epoca sa - (Bucureşti, 1965)
Noi şi cei dinaintea noastră - (Bucureşti, 1966)
Călător pe două continente - (Bucureşti, 1970)
Interferenţe spirituale - (Bucureşti, 1970)
Pe drumurile tradiţiei - (Cluj, 1973)
Interpretări şi înţelesuri - (Iaşi, 1975)
Cultură şi istorie - (Bucureşti, 1979)
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Tărâmul unde nu ajungi niciodată - (Bucureşti, 1982)
Memoria şi feţele timpului - (Bucureşti, 1983)
Scriitori dintre cele două războaie mondiale - (Bucureşti, 1986)
Nicolae IORGA. La Vie de l’histoire et l’histoire d’une vie - (Bucureşti, 1989)
Nicolae IORGA, Mircea ELIADE, Nae IONESCU - (Bucureşti, 1993)
Nicolae IORGA - (Bucureşti, 1994)
ENESCU. Contribuţii documentare. Reconstituiri. Interpretări - (Bucureşti, 1998)
Orientări în cultura română modernă - (Bucureşti, 1999)
Nicolae IORGA. 1940 - 1947 - (Bucureşti, 2001-2002).
Ediţii critice
Alexandru VLAHUŢĂ: Scrieri alese, I-III, introducere edit. - (Bucureşti, 1963-1964)
Panait CERNA: Floare şi genune, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1968)
Nicolae IORGA: O viaţă de om aşa cum a fost, introducere edit. - (Bucureşti, 1972 - în
colaborare cu Sanda RÂPEANU)
Oameni cari au fost, introducere edit. - (Bucureşti, 1975 - în colaborare cu Sanda
RÂPEANU)
O luptă literară, I-II, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1979 - în colaborare cu Sanda RÂPEANU)
Pagini de critică literară, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1993)
Sfaturi pe întuneric, introducere edit. - (Bucureşti, 1996 - în colaborare cu Sanda
RÂPEANU)
Supt trei regi. Istoria luptei pentru un ideal moral şi naţional, introducere edit. - (Bucureşti,
1999 - în colaborare cu Sanda RÂPEANU)
George Mihail ZAMFIRESCU: Teatru, Mărturii în contemporaneitate, I–II, introducere edit.
- (Bucureşti, 1974)
Pe drumuri depărtate, I-III, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1987)
Maidanul cu dragoste, I-II, prefaţă edit. - (Galaţi, 1993)
Teatru - (Bucureşti, 1996)
Sfânta mare neruşinare, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1998)
Alexandru KIRIŢESCU: Gaiţele, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1976 - în colaborare cu Sanda
RÂPEANU)
Gaiţele şi alte piese de teatru, introducere edit. - (Bucureşti, 1986)
Gheorghe I. BRĂTIANU: Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti,
introducere edit. - (Bucureşti, 1980)
Cella DELAVRANCEA: Scrieri - (Bucureşti, 1982)
Dintr-un secol de viaţă, introducere edit. - (Bucureşti, 1987)
Victor Ion POPA: Muşcata din fereastră, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1984)
Marcel MIHAILOVICI: Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni, traducere de Alice
MAVRODIN, prefaţă edit. - (Bucureşti, 1987)
C. RĂDULESCU-MOTRU: Mărturisiri, prefaţă edit. (Bucureşti, 1990 - în colaborare cu Sanda
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RÂPEANU)
Hortensia PAPADAT-BENGESCU: Ciclul familiei Hallipa - (Bucureşti, 2001)
I. L. CARAGIALE: Nuvele - (Bucureşti, 2003)
Antologii
Dramaturgia română contemporană, I-II, prefaţă edit. (Bucureşti, 1964)
O antologie a dramaturgiei româneşti. 1944-1977, I–II, prefaţă edit. (Bucureşti, 1978)
Nicolae IORGA. Opera, omul, prietenii - (Bucureşti, 1992)
De la Octavian GOGA la George BACOVIA. Poezie românească în primele două decenii ale
secolului XX (Bucureşti, 2003).

„Cred că există o ofensivă împotriva valorilor româneşti”
(interviu realizat de Alexandru DUMITRIU
şi apărut în ziarul «Cronica Română» din data de 2 octombrie 2008)
- Domnule RÂPEANU, vă propun să începem tranşant această convorbire, renunţând
la tatonări, pentru că, oricum, în prezent, pare că se ţintesc direct concluziile. Prin urmare,
vă întreb: care consideraţi că ar fi statutul intelectualului în aceste timpuri? Este omul de
cultură român apreciat la justa sa valoare?
- Nu cred. Nu cred, pentru că, în anii din urmă, s-a produs o ruptură sau, mai degrabă,
o falie. Intelectualul este apreciat după apartenenţa politică. Şi, dacă este apolitic, nu este
apreciat deloc. În consecinţă, ceea
ce contează în momentul de faţă,
la noi, este înregimentarea şi nu
valoarea. Vedeţi, Nicolae IORGA
a spus că, după Primul Război
Mondial, valoarea electorală a
întrecut valoarea intelectuală.
Şi noi ne aflăm într-o epocă în
care valoarea electorală este
predominantă. În acest context,
se plătesc şi poliţe personale, se
aduc în paginile unora dintre
publicaţii, tot felul de refulaţi
care n-au reuşit de-a lungul anilor să-şi creeze un statut literar. Marginali, din punct de
vedere intelectual, aceştia întreţin o stare de iritare, care scriu articole imunde la adresa
unuia sau a altuia.
Cel puţin, până acum, apelul care a fost lansat ca intelectualii să candideze la alegerile
pe sistemul votului uninominal n-a dat rezultate. Intelectualii se feresc să intre în politică.
Vorbesc despre cei mai mulţi. Şi aceasta pentru faptul că, la noi, politica este sinonimă sau a devenit sinonimă - cu murdărirea adversarului, cu compromiterea adversarului, cu
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distrugerea adversarului. Nu se discută doctrine, nu se discută ideologii, se discută cu totul
altceva. În acest sens, intelectualul preferă să stea retras şi să-şi desăvârşească opera.
„Avem o tradiţie care nu trebuie uitată”
- Vă rugasem să evaluaţi situaţia actuală a intelectualului român în general. Acum
vă invit să sondaţi situaţia intelectualului Valeriu RÂPEANU. Este apreciat intelectualul
Valeriu RÂPEANU, la 77 de ani împliniţi duminica trecută, aşa cum se cuvine de către
contemporani?
- În ceea ce mă priveşte, prin activitatea mea didactică - care durează de aproximativ 18
ani -, prin ediţiile pe care le public din operele marilor noştri clasici, şi în primul rând Nicolae
IORGA, eu cred că am reuşit să îmi câştig preţuirea unor cercuri destul de largi de cititori, de
telespectatori - am o rubrică permanentă la Televiziunea România de Mâine - şi a celor care
iubesc trecutul nostru, nu în sensul declarativ. Toate aceste ediţii pe care le-am făcut - nu de
astăzi, pentru că prima ediţie George Mihail ZAMFIRESCU datează din 1957 -, ediţiile critice,
prefaţele, studiile, articolele, cărţile despre cultura românească sunt rodul unei convingeri:
aceea că avem o tradiţie care nu trebuie uitată.
Sigur că nu totdeauna vezi că munca îţi este răsplătită; nu mă refer la elementul material.
Sigur, ai vrea să vezi mai multe iniţiative pe plan cultural, care să solicite oameni din diferite
generaţii, pentru a pune în valoare un trecut plin de înţelesuri şi de învăţăminte. Sigur că ai
fi bucuros să vezi cum există dezbateri la care să vină oameni de opinii diferite, oameni care
să aibă păreri uneori la polul opus, dar care să discute din punct de vedere cultural, fără nici
un fel de aprehensiune personală sau politică.
- Dacă aţi face un bilanţ provizoriu al carierelor dumneavoastră - similare prin finalitatea
culturală - care ar fi marile succese ale cărturarului Valeriu RÂPEANU?
- Uitaţi, ce cred că am reuşit sunt, aşa cum am anticipat, ediţiile şi volumele dedicate
unor personalităţi ale culturii noastre: Nicolae IORGA, în primul rând, Gheorghe BRĂTIANU,
Cella DELAVRANCEA, George Mihail ZAMFIRESCU, Alexandru KIRIŢESCU şi mulţi alţii. Sunt
zeci şi zeci. Mai ales din perioada dintre cele două războaie. O carte a mea se şi intitulează
«Scriitori dintre cele două războaie mondiale».
Şi cred că, încă de tânăr - aveam douăzeci şi ceva de ani - am contribuit, şi contemporanii
mei mi-au recunoscut acest lucru, la readucerea în conştiinţa publică a perioadei dintre cele
două Războaie Mondiale. Am scris înainte de ’89 că aceasta a fost perioada culturală cea
mai fastă, cea mai plină a culturii noastre. Nu numai a literaturii.
- Cum s-a detaşat perioada interbelică?
- A fost de-o densitate calitativă neobişnuită. Din 1919 - hotarul îl stabilesc în 1919,
anul apariţiei «Poemelor luminii», de Lucian BLAGA şi în 1920 apariţia romanului «Ion»
- şi până în 1938, când apare «Enigma Otiliei» a lui George CĂLINESCU, a fost o perioadă
extraordinară în literatură şi în toate componentele artei. În muzică, atunci au fost scrise
«Oedip», o capodoperă a muzicii universale a secolului XX, şi alte opere ale lui George
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ENESCU. Gândiţi-vă numai ce-am avut în pictură; gândiţi-vă numai ce-am avut în sculptură;
gândiţi-vă ce-am avut în arhitectură, în absolut toate domeniile...
„Azi nu se confruntă idei, ci se emit invective”
- Dar ce a influenţat această aglomerare de superlative artistice, pentru că, până la
urmă, oameni de mare talent sunt şi în ziua de azi?
- Conştiinţa împlinirii unui ideal. O spune şi Mircea ELIADE, o spun mulţi. Idealul era
România Mare. El se împlinise. Pentru că până în 1918, mai ales în primele două decenii ale
secolului XX, în prim-plan au fost problema unităţii naţionale, care se traducea prin România
Mare, şi problema ţărănească; cele două direcţii esenţiale ale gândirii şi ale sensibilităţii
româneşti. Aceste lucruri au fost împlinite. Oamenii, cum spunea Mircea ELIADE, s-au
simţit liberi pentru noi orizonturi. Şi au apărut foarte multe doctrine, ideologii care s-au
confruntat. Mergeau de la ortodoxismul lui Nichifor CRAINIC la o stângă democratică, pe
care o reprezentau un Teodorescu BRANIŞTE, un Ghiţă IONESCU - ziaristul care, mai târziu,
ajunge profesor la mari universităţi apusene. A fost o epocă în care s-au confruntat idei, spre
deosebire de azi, în care nu se confruntă idei, ci se emit invective.
Aceasta este una. Al doilea este faptul că atunci oamenii s-au aplecat asupra creaţiei.
La începutul anului 1990, cei care eram activi, am fost întrebaţi: cum va arăta literatura de
mâine? Am răspuns că va arăta aşa cum o vor făuri scriitorii. Pentru că aici revin la a doua
dimensiune a activităţii mele, aceea de editor, sigur, n-am fost numai editor, am lucrat şi la
Radio, şi la Televiziune, în presa literară, în presa cotidiană. În toate aceste locuri am pornit
de la conştiinţa că, între 1944 şi ’47, n-au fost, aşa cum se spune în unele istorii literare, numai
abdicări în serie. A fost o luptă. Aşa cum se putea, în condiţiile cenzurii, dar mulţi scriitori,
ziarişti - Nicolae CARANDINO, Şerban CIOCULESCU, Vladimir STREINU, Tudor ARGHEZI etc.
- au susţinut puncte de vedere plătite cu închisoarea, plătite cu excluderea din viaţa publică,
îndepărtaţi de la catedră, nemaiavând dreptul să publice.
Dar lupta s-a dus - şi trebuie să spunem foarte clar - în primul rând împotriva tradiţiei
româneşti şi a celor care întruchipau această tradiţie. Unul din primii atacaţi, în ’44, ’45,
a fost Iorga. Am demonstrat aceasta în cartea mea «Nicolae IORGA, 1940-1947». Unul din
primii ziarişti condamnaţi - şi încă la muncă silnică pe viaţă - a fost Nichifor CRAINIC. Unul
dintre marii intelectuali care a murit în închisoare, în 1953, a fost Gheorghe BRĂTIANU.
Vedeţi, nu sunt destine personale tragice. Trebuie să le privim într-un context, şi contextul
acesta a fost ofensiva dusă pe toate căile împotriva a ceea ce reprezenta tradiţie românească,
specific românesc. În numele internaţionalismului, se lovea în ceea ce era naţional. Atunci şi
acum, pentru că fenomenul se repetă şi se vorbeşte de naţionalism. Naţionalismul apare în
momentul în care elementul naţional este călcat în picioare. După aceea, să spunem că din
anii ’60, au fost perioade în care cultura românească a cunoscut opere de mare importanţă;
opere care se tipăresc şi astăzi. Afară de câteva excepţii, scriitorii, eseiştii de după 1990
debutaseră înainte de 1990. Ei se afirmaseră în acele împrejurări care erau neprielnice, care
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implicau cenzura, dar pe care scriitorii, intelectualii noştri - cei mai mulţi dintre ei - au ştiut
să le biruie. De aceea, în calitate de editor, aş vrea să spun că mă mândresc cu faptul că am
tipărit operele unor scriitori contemporani...
- Aveam de gând să includem în priorităţile interviului şi directoratul dumneavoastră
prolific de la Editura “Eminescu”, pe care aţi condus-o, cu numeroase izbânzi, din 1972
până în 1989. Şi datorită Editurii „Eminescu” s-a augmentat patrimoniul literaturii române
durabile.
- Aici, la Editura „Eminescu”, nu au debutat - că erau oameni maturi -, s-au afirmat
ca prozatori un George BĂLĂIŢĂ, cu romanul «Lumea în două zile», un Constantin ŢOIU,
«Galeria cu viţă sălbatică», un Ştefan AGOPIAN - iau din diferite generaţii... Aici au publicat
lucrări care şi astăzi s-au tipărit: Fănuş NEAGU - «Frumoşii nebuni ai marilor oraşe», Dumitru
Radu POPESCU - «Vânătoarea regală», Ştefan BĂNULESCU - «Cartea Milionarului», pe care a
republicat-o în forma în care a apărut la Editura „Eminescu” în 1976. Sigur, cu unii dintre ei
am stabilit - chiar cu mulţi dintre aceştia - colaborări mai apropiate.
- Nu vreţi să vorbiţi despre câţiva asemenea autori legaţi de Editura „Eminescu”?
- De exemplu, Dinu SĂRARU, începând cu «Nişte ţărani». Până la trilogia «Dragostea şi
Revoluţia», care era o reeditare, apărută cam pe 20 decembrie 1989, fiind lovită din două
părţi atunci. Cererea era imensă: 150.000 de exemplare... Consiliul Culturii a aprobat numai
50.000! Iar după aceea, noua conducere a Ministerului Culturii a interzis-o! Deci, vedeţi că
există şi nişte similitudini, să spunem. Dinu SĂRARU a publicat toate cărţile la noi. După 1976,
Radu TUDORAN, Şerban CIOCULESCU, Zoe DUMITRESCU-BUŞULENGA, Anton DUMITRIU...
Foarte mulţi poeţi, reprezentând diferite formule: Adrian PĂUNESCU, Ioan ALEXANDRU,
Marin SORESCU, Ioana IERONIM, Ileana MĂLĂNCIOIU, Ana BLANDIANA, Ştefan Augustin
DOINAŞ etc.
- Se ştie însă că, pe atunci, existau anumite constrângeri, anumite restricţii editoriale. Cu
toate acestea, au apărut şi destule cărţi curajoase, „neconcordante”. Ce titluri controversate,
problematice pentru acel sistem, aţi reuşit să impuneţi în circuitul literar?
- Toată literatura lui Dinu SĂRARU era o literatură critică, profund critică la adresa
structurilor sistemului de atunci. În primul rând, a ceea ce s-a întâmplat cu ţărănimea.
Colectivizarea era simbolic reprezentată prin moarte... Toţi scriitorii pe care vi i-am spus
- şi am scăpat mulţi - erau scriitori care priveau într-o viziune neconvenţională realitatea
din jurul lor. Sigur că toate lucrurile acestea au avut probleme. N-a fost carte care să nu fie
problematică. Cartea lui Dinu SĂRARU de publicistică a alarmat forurile oficiale.
- Este vorba despre volumul «Adevăruri de toată ziua».
- Da. A fost o alarmă să se vadă dacă nu cumva sunt articolele care supăraseră câteva
personalităţi proeminente ale timpului: Emil BOBU (secretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, ministru de Interne) şi Constantin DĂSCĂLESCU (prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România în perioada 1982-1989)! Cartea lui Ştefan
Augustin DOINAŞ, de poezie, a stârnit un scandal pentru că era o poezie în care se duce
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dimineaţa la piaţă şi, în loc de cartofi, găseşte comunicate sau cam aşa ceva. Şi altele, şi
altele... Noi am publicat şi cărţi ale unor autori interzişi după 23 August 1944, de care nu
se vorbea. Cea mai elocventă este cartea lui Gheorghe BRĂTIANU, apărută în 1980, după 35
de ani de interdicţie a numelui său. Şi aş vrea să mai spun un lucru: atunci, în această carte
apărută în 1980, în prefaţa semnată de mine - ediţia era alcătuită de subsemnatul - s-a
spus prima dată de închisoarea de la Sighetul Marmaţiei. Se spune explicit că el a murit şi
nejudecat, şi necondamnat, în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei.
Era pentru prima dată când se spunea că un intelectual - şi ce intelectual! - moare
nejudecat şi necondamnat.
„Peisajul culturii noastre de dinainte de ’89
este mult mai complex decât se spune astăzi”
- Însă cum de-a fost admisă tipărirea acestei cărţi, în fapt, o incredibilă performanţă
editorială?
- Întrebarea aceasta mi-au mai pus-o şi studenţii mei, dar nu legat de Gheorghe
BRĂTIANU, ci de Mircea FLORIAN, marele filozof român. Doamna Angela FLORIAN, soţia
sa, a păstrat manuscrisul pe care, pe patul de moarte, ilustrul său soţ îi spusese să facă orice
să-l publice. Nu era nici cel puţin bătut la maşină. Şi doamna FLORIAN - o cunoşteam - mi
l-a încredinţat. Era «Recesivitatea, ca structură a lumii». A apărut în două volume, a fost
şi un frumos exemplu de solidaritate intelectuală. S-a scris extrem de mult. Nu erau multe
ziare, nu erau multe reviste, dar s-au scris extrem de multe cronici, recenzii, afirmându-se
că e un moment în istoria cărţii româneşti. Vreau să vă spun - colecţia era îngrijită de mine,
Biblioteca de filozofie a culturii româneşti - că studenţii de la Universitatea „Spiru Haret” mă
întrebau cum de a putut să apară aşa ceva; aveau ediţia aceea în mână. Erau lucruri care se
refereau la nomenclatură, la noii tovarăşi, lucruri foarte critice.
Cine citeşte poate să afle. Nu mai vorbesc de faptul că întreaga structură n-avea nimic
materialist-dialectic, n-avea nimic marxist etc. Aici a depins, trebuie să ştiţi, de modul în care
editorii, de la redactorul de carte până la directorul editurii, uneori legat şi de cei care citeau
de la Ministerul Culturii, şi-au asumat răspunderea. Au vrut sau n-au vrut? Au riscat sau
n-au riscat? Peisajul culturii noastre dinainte de ’89 este mult mai complex decât se spune
astăzi. Cărţile pe care le-am publicat în colecţia Biblioteca de filozofie a culturii româneşti de
C. RĂDULESCU-MOTRU, Victor PAPACOSTEA, P.P. NEGOIŢESCU, C. ANTONIADE, Ioan LUPAŞ,
Radu ROSETTI, Petru COMĂRNESCU etc., în alte colecţii Alice VOINESCU, Ion SAVA, Charles
DROUHET, S.M. CANTACUZINO reprezentau selecţii masive din opera unor filozofi, scriitori,
istorici care nu mai apăruseră de patru decenii! Figuraseră pe listele cărţilor interzise
imediat după 1944!
„Am şi respins cărţi”
- Iar asemenea demersuri editoriale riscante confirmă că a fost şi o opoziţie
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intelectuală...
- A fost o luptă - sigur, inegală, nimeni nu spune că a fost o luptă egală -, au fost
momente când a trebuit să baţi în retragere, măcar temporar, dar, în acelaşi timp, au fost
şi momente în care s-a reuşit. Domnul ŢOIU povesteşte ceea ce i-am spus, că, după apariţia
uneia din cărţile sale, am fost chemat la preşedinta din vremea aceea a Consiliului Culturii,
doamna Suzana GÂDEA, care mi-a prezentat cinci pagini, cel puţin cinci pagini, de extrase
„contrarevoluţionare” din cartea lui! Adică, cineva se ocupase să extragă din context şi să
spună: Uite ce se spune acolo! Vedeţi, erau şi asemenea lucruri, erau şi delaţiuni de felul
acesta. Trebuie să ştiţi că, de exemplu, antologia domnului Nicolae MANOLESCU, eu nu eram
editor când a apărut «Antologia poeziei româneşti» şi-i avea pe Nichifor CRAINIC şi Radu
GYR, cei care s-au dus la Nicolae CEAUŞESCU să spună că respectivii au fost legionari, fascişti
etc. Nu pot să spun cine. Aş vrea să precizez foarte pe scurt un lucru: eu am şi respins cărţi.
Şi acum, privind retrospectiv, nu regret că le-am respins. Cred că am făcut foarte bine. Unele
dintre ele au apărut în altă parte. Aşa este. Dacă mergeţi la Paris, la Londra, la New York, o
să vedeţi că şi acolo, ca şi la noi azi, editorul reţine ce-i place.
- Şi această respingere depinde doar de opţiunile literare ale editorului său...
- Nu, nu e vorba nici de cenzură politică. Eu sunt un om căruia nu-i place literatura
SF şi redactorii nici nu îmi mai dădeau să citesc aşa ceva, pentru că respingeam din start.
Nu-mi place! Şi dacă nu-mi place, nu pot fi obligat să-mi placă! Nu-mi place nici literatura
poliţistă! Am spus într-un alt interviu că eu n-am citit până am terminat liceul nici Doxurile,
nici Colecţia celor 15 lei... Eu am avut o structură clasică; citeam literatură clasică şi
contemporană, bineînţeles. Dar nu această zonă.
Am respins şi ediţia a II-a a romanului «Pe muchie de cuţit» al lui Mihai BENIUC. Puţină
lume mai ştie că Mihai BENIUC a vrut să-şi reediteze „celebrul” roman îndreptat împotriva
lui Lucian BLAGA.
- Când s-a petrecut acest lucru?
- În 1975 cred că i-am respins romanul. Scrisese şi volumul doi. Unii dintre cei respinşi
atunci scriu prin diferite locuri... Ce-am respins, am respins fie că nu-mi plăcea, fie că era
foarte prost din punct de vedere literar. Nici în momentul de faţă un editor nu publică tot.
Selectează. Îşi face un program al lui şi caută să-l ilustreze. Ce nu intră în programul lui
ideologic, moral, literar, nu publică. Doamna Monica LOVINESCU a spus odată că, cu toate
restricţiile pe care le ştim - n-aveai voie să scoţi un manuscris din ţară - primea foarte multe
manuscrise nepublicate, pe care le citea, trebuia să le citească şi vedea că sunt total lipsite
de valoare.
- Veleitarism...
- N-am răspuns nici unuia, pentru că eu nici n-am cui să-i răspund. Un domn X credea
că poate publica critică la Editura „Eminescu”. Vă rog, luaţi catalogul criticilor publicaţi la
Editura „Eminescu” şi-o să vedeţi că el nu-şi află locul printre ei. Erau numai cei mai buni
critici: Şerban CIOCULESCU, Zoe DUMITRESCU-BUŞULENGA, Alexandru PHILIPPIDE până
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la Nicolae BALOTA, Alex ŞTEFĂNESCU şi până la criticii tineri din acea perioadă. Nu răspund
acestor atacuri, pentru că vin de la oameni care nu reprezintă nimic şi, categoric, n-am cu
cine sta de vorbă. Editura a publicat un număr foarte mare de cărţi valoroase - din toate
domeniile - şi acestea, repet, au văzut din nou lumina tiparului.
„O cultură trebuie privită în toate articulaţiile ei”
- Una dintre întrebările schiţate pentru acest dialog se referă la decepţiile pe care le-aţi
avut de-a lungul timpului. Dar văd că le-aţi cam divulgat...
- Într-o asemenea carieră, nu poţi să nu ai deziluzii... Oamenii sunt aşa cum sunt. Eu eram
înarmat, că nu se poate întâmpla altfel, pentru faptul că, deşi eram foarte tânăr, la 23 August
aveam 13 ani, dar venind în Bucureşti, la facultate, intrând la «Gazeta literară» în 1954, am
cunoscut foarte mulţi oameni în vârstă. Aproape toată generaţia literară vârstnică. Şi am
văzut ce se întâmplase după 23 August: am văzut ingratitudinea oamenilor care datorau
foarte mult unora şi nu mai vroiau să-şi aducă aminte.
Aşa se-ntâmplă - şi nu numai în România -, aşa s-a întâmplat în toate ţările lumii, la o
schimbare. Însă, să nu fim pesimişti. În acelaşi timp, sunt şi oameni de caracter, care au spus
şi care spun adevărul. Şi nu este vorba de o recunoştinţă formală; oameni care, totdeauna,
au recunoscut ce s-a întâmplat, ce-a fost şi nu se vaită...
Deci, schimbările astea sunt, aş zice nu fireşti, dar au un caracter de repetiţie, oricând
şi oriunde. Eu am avut încredere în ce am făcut bun. Sigur că nu tot ce am făcut a fost
bine. Aş fi vrut să fac mai bine, aş fi vrut ca unele lucruri să nu le scriu, aş fi vrut ca unele
lucruri să nu fie făcute, dar a trebuit, în fiecare epocă pe care am trăit-o, să înaintăm şi să
batem în retragere, să folosim diferite şiretlicuri, să ne facem că ne-au plăcut unele ca să
putem realiza altele. Fiecare dintre acestea se leagă între ele. Nimic nu este izolat. Deci,
o cultură trebuie privită în toate articulaţiile ei. Nimic nu este inexplicabil. Dacă avem
răbdare, cu bună-credinţă, vom vedea lucrurile acestea. Un singur exemplu: se vorbeşte mult
despre intelectualii din generaţia veche, care au fost pur şi simplu excluşi după 1947, nu
marginalizaţi, şi după aceea, după 1960-1964, au revenit în circuitul normal. Se vorbeşte
chiar de trădare, de cedare. Trebuie ştiut un lucru: această revenire, fie că era prin cărţi, unii
muriseră - Vasile VOICULESCU, Ion PILLAT, fie că era prin prezenţa lor - Constantin NOICA,
Şerban CIOCULESCU, Anton DUMITRIU, Vladimir STREINU şi mulţi alţii, intelectuali de-o
mare valoare, era dorită de public. Publicul nu întâmpina cu suspiciune reapariţia acestora,
ci cu bucurie, cu satisfacţie. Regimul fusese obligat să cedeze, să îi publice pe cei pe care îi
ostracizase, pe cei pe care îi ...
- Stigmatizase...
- Da, dar îi stigmatizase în aşa fel încât nici măcar numele să nu le mai fie pronunţat.
Ar fi trebuit ca aceia care vorbesc astăzi să participe la câteva dintre întâlnirile cu cititorii
ale lui George CĂLINESCU, când dădea autografe, când ţinea conferinţe, la întâlnirile pe
care le-am avut în şcoli cu Şerban CIOCULESCU, cu Radu TUDORAN, cu Zoe DUMITRESCU-
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BUŞULENGA, ca şi cu scriitori tineri pe atunci, Dinu SĂRARU, Marin SORESCU şi alţii.
Trebuie să ştiţi că oamenii care atunci erau sătui de şedinţe, care fugeau de şedinţe, care
urau şedinţele, stăteau ore întregi, nu plecau, ca să ia un autograf, ca să-l asculte pe Şerban
CIOCULESCU. Mie şi acum mi se întâmplă, după atâţia zeci de ani, să mă întâlnesc cu oameni
în vârstă care să-mi spună: „Aţi fost la noi, în şcoală, cu Şerban CIOCULESCU!”. Era triumful
culturii asupra a ceea ce se întâmplase după 1944. Reveneau nişte repere morale. Oamenii îi
aplaudau. Oamenii îi aşteptau.
„Trebuie despărţite apele şi apelat la operă”
- Mai este plauzibilă revenirea reperelor morale?
- Depinde, iarăşi, de buna credinţă şi de tenacitatea celor care conduc revistele, ziarele,
a profesorilor de universitate, a profesorilor de liceu care să ştie să dea la o parte ce a fost
act... Sigur, în Tudor ARGHEZI găsim foarte multe poezii convenţionale în toate regimurile.
Dar el a fost un geniu şi poeziile lui sunt neîntrecute. Noi la ce ne oprim? Eu vă citesc acum
din Revista «Fundaţiilor Regale», 1940, când se-mplineau zece ani de la venirea pe tron a
lui Carol, ceea ce s-a numit Restauraţia, un număr omagial compact, care se deschide cu o
poezie de Tudor ARGHEZI. „Mărite Doamne”, i se adresa Arghezi, spunându-i „că slava ta,
mărite Doamne, începe de dincolo de unde se pricepe”.
Dar el este, cum spunea odată PERPESSICIUS, piatra fundamentală a poeziei româneşti
moderne.
- Pe care nu aceste poezii îl definesc.
- Nu îl definesc! Deci, în consecinţă, trebuie despărţite apele şi apelat la operă. Sigur,
cercetătorii vor vedea şi care au fost abdicările, în toate regimurile, care au fost momentele
de cumpănă, care au fost momentele în care s-a trecut de o parte sau de alta... Toate acestea
au existat, toate acestea au o istorie... Oamenii trebuie să le ştie. Dar ce rezultă, ceea ce
rămâne este opera. Şi asta nu numai la noi, ci şi în Franţa, şi în Germania - cazul Günther
GRASS - şi în multe alte ţări.
- Credeţi că s-au mai schimbat cât de cât atitudinile?
- În momentul de faţă, cred că există o ofensivă împotriva valorilor româneşti, de care nu
au scăpat nici Mircea ELIADE, nici Emil CIORAN, nici Constantin NOICA... Regimul comunist
i-a interzis, iar acum ei sunt atacaţi şi se caută compromiterea lor, se caută cu lumânarea
în opera lui M. ELIADE elementele care ar proba legionarismul lui. Sigur că trebuie spuse
aceste lucruri; şi eu m-am ocupat de Mircea ELIADE, de relaţiile lui cu N. IORGA, am o carte,
care a apărut în anii din urmă, în două ediţii, în tiraje destul de mari. Dar noi uităm că el
este cel care reformează romanul românesc în anii 1934-35, prin «Întoarcerea din rai» şi
«Huliganii». «Maitreyi» este mai devreme, este romanul exotic, dar în cele două romane se
vorbeşte despre tineretul de după război, cel care se confruntă cu o realitate socială morală
care nu-i înţelegea.
Aceste două romane nu se studiază în şcoală, se vorbeşte foarte puţin despre ele. În
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momentul în care marii scriitori Liviu REBREANU, Hortensia PAPADAT-BENGESCU etc.
dăduseră creaţiile acelea nemuritoare, vine un nou val, dar acest nou val este al lui Mircea
ELIADE. Se vorbeşte foarte puţin despre aceste lucruri. Sigur că, în exegeza vieţii şi operei lui,
unele dintre articolele şi conferinţele lui şi altele, şi altele nu pot fi contestate. Este un episod
din viaţa lui Mircea ELIADE care nu poate fi negat.
- Însă nici supralicitat.
- E mai mult de-atât! Nu e numai supralicitare; este un proces de intenţie. La fel şi la
Constantin NOICA. Lucrurile acestea au existat. Noi ar trebui să explicăm de ce au ajuns ei
acolo şi explicaţia nu prea este convenabilă, pentru că aici societatea românească, clasa
politică românească are o vină. Faptul că această clasă politică se închistase, faptul că eluda
din preocupările ei tineretul, faptul că devenise destul de afaceristă - afacerea „Skoda”, care
n-a fost singura dintre cele două războaie mondiale - i-au aruncat pe aceştia de o altă parte
a baricadei. Devenise o clasă politică în sine şi pentru sine.
*
ILIE MANOLE REPORTER PE FRONT
Expert parlamentar la Senatul României, membru al Comisiei Române de Istorie
Militară, membru onorific al Filialei Iaşi a Academiei Române, precum şi director al
Societăţii Scriitorilor Militari, Comandor (r) dr. Ilie MANOLE s-a născut la Blejoi, în data
21 ianuarie 1947.
A absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, Şcoala Militară Superioară
Ofiţeri de Marină „Mircea cel Bătrân” Constanţa, Facultatea de Limba şi Literatura Română
la Universitatea Bucureşti şi Facultatea de
comandă şi stat major - Academia de Înalte
Studii Militare Bucureşti.
Ofiţer de marină, jurnalist, scriitor
militar, editor, doctor în istorie, în decembrie 1989 a fondat «Revista de istorie militară», pe care a condus-o până la trecerea
în rezervă (1997). În acelaşi an, i s-a acordat premiul „Historia, quo vadis?”, de către
Revista de Istorie Militară.
Lucrări: «Continentul albastru» - 1984,
«Dicţionar marinăresc» - 1982, «Confruntări navale» - 1988; «Preoţii şi oştirea»
- 1998, «ABC-ul marinarului» - 1978, «RoComandorul Ilie MANOLE
mânia - NATO» - 2003, «Festung Ploieşti»
(primul rând din faţă, în costum civil),
- 2004.
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Iată cum descrie activitatea sa comandor (r)
dr. Aurel PENTELESCU, în
postfaţa lucrării «Preoţii
şi oştirea», lucrare editată
cu sprijinul Fundaţiei
„Hanns Seidel”:
„Spre lauda sa,
domnul Ilie MANOLE nu
s-a lăsat intimidat nici
de ineditul temei, nici
de vastitatea ei şi nici
de imensa cantitate de
surse care s-au impus a
fi cercetate.
Domnia sa, ofiţer
profesionist al Armatei
Române, cunoscut prin
tenacitatea şi cultura
deosebite, prin temeritatea abordării frontale a multor probleme
de tip ideatic sau administrativ, îndeosebi în
calitatea de redactor-şef
al prestigioasei publicaţii «Revista de Istorie Militară», a purces hotărât la prepararea
lucrării şi, concomitent, la finalizarea altor mari iniţiative, în domeniul de cercetare
ales, între care menţionez:
- instituirea, din aprilie 1995, a unei rubrici permanente „Armata şi Biserica” în
cadrul publicaţiei pe care o conduce;
- organizarea, cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, la Iaşi, în zilele de 1922 februarie 1996, a Simpozionului Naţional pe tema „Armata şi Biserica - instituţii
fundamentale ale unităţii şi continuităţii româneşti”;
- în septembrie 1996, prin strădania domnului Ilie MANOLE, la Mănăstirea
Văratic şi la Cercul Militar Român, a fost organizat, cu tot fastul cerut de o asemenea
sărbătoare, Centenarul naşterii Episcopului General de Brigadă dr. Partenie CIOPRON
(1896-1980), ierarh care a păstorit clerul militar şi Armata Română începând cu anul
1937 şi până la 1948, când Episcopia Militară a fost desfiinţată în mod brutal de către
regimul comunist ateu.”
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MARIAN DUMITRU UN OLIMPIC PENTRU BLEJOI
Dacă vorbim despre sport şi performanţă, reperul nu poate fi decât handbalistul
Marian DUMITRU (născut la Ploieştiori, în
data de 18 martie 1960). Un sportiv care s-a
impus şi s-a exprimat la cel mai înalt nivel,
component de bază al unei reprezentative a
României de legendă, ce a dominat competiţiile internaţionale în anii ’80, şi lider la
echipa de club STEAUA Bucureşti, formaţie
unde a cunoscut numeroase satisfacţii prin
titlurile de campion şi cupele câştigate.
Palmares intern:
- 12 titluri de campion naţional cu echipa
STEAUA: 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82,
1982-83, 1983-84, 1984-85, 1986-87, 198788, 1988-89, 1989-90, 1993-94;
- de trei ori câştigător al Cupei României cu
echipa STEAUA Bucureşti: 1980-81, 1984-85,
1989-90.
Palmares internaţional:
- dublu medaliat cu bronz olimpic: Jocurile Olimpice (J.O.) Moscova 1980 (România Ungaria 20-18) şi J.O. Los Angeles 1984 (România - Danemarca 23-19);
- bronz mondial: C.M. Cehoslovacia 1990 (România - Iugoslavia 27-21);
- medalie de aur la SuperCupa Mondială: R.F.G. 1983 (România - U.R.S.S. 26-25).
Marian DUMITRU este desemnat cel mai bun jucător al turneului şi obţine şi titlul de
golgeter!
Finala de vis cu U.R.S.S.
- triplu medaliat cu aur
din SuperCupa Mondială
la Campionatele Mondiale Universitare: Paris
1981 (România - Franţa
20-16), Frankfurt 1985
(România - U.R.S.S. 23-20),
Bucureşti 1987 (România
- U.R.S.S. 23-19);
- finalist în Cupa Campionilor Europeni: 1984
(STEAUA Bucureşti - SKA
Minsk 30-24 şi 23 -37).
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A jucat 187 de meciuri sub tricoul primei reprezentative, reuşind să înscrie
762 de goluri - performanţă care îl impune pe locul 5 într-un clasament all-time al
marcatorilor pentru echipa României.
Pentru întreaga sa activitate sportivă, Marian DUMITRU a fost distins în anul
1992 cu titlul de Maestru Emerit al Sportului.
Despre debutul în cariera sportivă ne povesteşte chiar marele campion: „Aveam 11
ani când profesorul de sport de la şcoală, dl IANCU, mi-a propus să vin la atletism.
M-am dus la antrenamente, am intrat şi în concursuri, iar după un an ajungeam
vicecampion republican de juniori la aruncarea mingei de oină.
Acest sport nu era însă unul prea spectaculos şi, după un timp, am trecut la altă
disciplină, oarecum asemănătoare - aruncarea suliţei. Fără să ştiu, am făcut o alegere
inspirată, pentru că, antrenându-mă pentru suliţă, am învăţat să mă coordonez în
aruncare, să-mi perfecţionez mecanica mişcărilor, deprinderi ce au contat enorm în
viitoarea carieră de handbalist.
Handbalul l-am descoperit abia în liceu. Eram în clasa a IX-a la Liceul „1 Mai”
Ploieşti şi la o oră de sport, când se disputa un meci de handbal între două clase,
profesorul a rămas impresionat de jocul meu. Şi uite aşa s-a dus vorba că la „1 Mai”
este un băiat stângaci care rupea poarta cu o aruncare.
De aici, n-a mai fost decât un pas spre handbalul profesionist, pas pe care l-am
făcut în următorul an de liceu, dar de data aceasta ca jucător la o echipă de Divizia B PETROLUL Teleajen. Am tras tare la antrenamente, am reuşit câteva meciuri bune şi am
intrat atât în atenţia marilor cluburi din ţară, cât şi a echipei tehnice care coordona lotul
de juniori al României. Am prins un turneu internaţional în Polonia, unde, alături de
colegii A. BULIGAN, SIMION, Aihan OMER - oameni care au scris şi încă mai scriu istorie
pentru handbalul românesc - am scos câteva rezultate care l-au convins pe dl SAMUNGI,
antrenorul lotului,
să ne propună la
echipa mare.
Apoi, am reuşit transferul la
STEAUA, club unde
am obţinut primul
titlu de campion
şi prima Cupă a
României”.
Luptător prin
excelenţă, Marian
Primul titlu de campion cu STEAUA Bucureşti
DUMITRU este un
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mare sportiv al României, nu numai pentru că s-a bătut pentru a ajunge numărul 1 în lume,
ci şi pentru că a impresionat prin caracter. O carieră excepţională, clădită prin muncă şi
antrenamente până la epuizare, cantonamente departe de familie şi multe sacrificii. Un
model pentru tinerii care vor să facă sport de performanţă.
Din activitatea sa, am ales trei momente de referinţă pe care le prezentăm pentru a
înţelege nu numai ce înseamnă să fii în „vârf” din punct de vedere sportiv, dar şi conexiunile
politice.

Am învins U.R.S.S., dar „tezaurul” a rămas la Moscova
Olimpiada de la Moscova s-a desfăşurat în condiţii cu totul speciale. Intervenţia militară
a U.R.S.S. (stat desfiinţat în 1991, pe „scheletul” căruia s-au format ţări independente precum
Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Lituania ş.a.m.d.) din Afganistan divizase lumea în două:
pe de o parte, „statele capitaliste”, grupate în jurul N.A.T.O. (Statele Unite ale Americii,
Canada, Marea Britanie, Republica Federală Germană, Franţa, Italia, Spania, Australia), iar
de cealaltă parte a baricadei, „ţările socialiste” din Pactul de la Varşovia, de sub influenţa
Uniunii Sovietice. Astfel, pentru prima dată în istoria modernă a Jocurilor Olimpice, un
conflict militar a condus la boicotarea Olimpiadei de către statele dintr-unul din blocurile
militare.
La handbal masculin, neprezentarea ţărilor occidentale nu a influenţat ierarhia
mondială. Marile forţe erau din est - U.R.S.S., R.D.G. (Republica Democrată Germană),
Iugoslavia (stat federativ, destrămat în anii ’90 în mai multe republici - Serbia, Croaţia,
Muntenegru, Macedonia ş.a.m.d.) şi România. Tricolorii au început în forţă turneul, dar în
etapa a treia au reconfirmat „complexul” în faţa sârbilor (21-23). Urma jocul cu U.R.S.S.,
campioana olimpică en-titre.
La pauză, ruşii se distanţaseră deja la 6 goluri. Acasă, în ţară, deşi dezamăgiţi de scor,
sute de mii de români au rămas în faţa televizoarelor, sperând în continuare şi dorindu-şi
cu ardoare o victorie împotriva U.R.S.S., care însemna mult mai mult decât un succes în
sport. A urmat o repriză de vis pentru noi, poate cel mai bun joc practicat de România
vreodată, şi o victorie de răsunet (22-19) care a scos mii de români în stradă!
Cum a fost posibilă această răsturnare incredibilă de scor (în repriza a doua, tricolorii
au punctat de 13 ori, în timp ce ruşii au marcat doar 4 goluri!), ne povesteşte chiar Marian
DUMITRU: „La vestiare, în pauză, a fost mai întâi o linişte adâncă, apoi Nea PANĂ
(antrenorul Lascăr PANĂ) ne-a spus: Măi băieţi, toată lumea crede că meciul este
pierdut, numai voi nu, fiindcă ştim că mai avem o şansă şi o vom juca. Ruşii sunt
deja din nou campioni olimpici, aşa cred ei, asta o să-i adoarmă şi noi venim peste
ei pentru că nu mai avem nimic de pierdut. Noi am început să strigăm: Răzbunare
pentru înfrângerea de la Montreal (România pierduse finala olimpică în faţa U.R.S.S.) şi
ştergem umilinţa acestei prime reprize. GATA, S-A TERMINAT! ÎI BATEM, ÎI BATEM!”.
Senzaţionala victorie cu ruşii nu ne-a ajutat însă prea mult. Pentru a ajunge în finala
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mare, în ultima etapă din grupă aveam nevoie de o victorie a… U.R.S.S. la o diferenţă mai
mică de cinci goluri în faţa Iugoslaviei. Cu două minute înainte de final, România era „în
cărţi” pentru aurul olimpic. Ruşii conduceau doar la 2 goluri. Şi totuşi, ceva necurat se
întâmplă. Sârbii cedează total şi, în mai puţin de 100 de secunde, U.R.S.S. înscrie de trei ori,
câştigă la 5 goluri, exact cât le trebuia ca să ne depăşească la golaveraj, să treacă pe primul
loc în serie şi să joace finala mare…
„Este ciudat, dacă mă gândesc acum, Jocurile Olimpice de la Moscova mi-au
oferit cea mai mare satisfacţie, dar în aceeaşi măsură şi un regret imens: faptul că
am pierdut dreptul de a juca pentru medalia de aur la golaveraj, cu un singur gol
diferenţă, culmea, chiar în favoarea ruşilor pe care noi îi bătusem în meciul direct!”
- ne-a declarat olimpicul Marian DUMITRU.

O şansă mare, irosită în „complexul Iugoslavia”
Dacă la Moscova „ţările capitaliste” au boicotat Jocurile Olimpice, la Los Angeles,
patru ani mai târziu, ţările comuniste adoptă aceeaşi poziţie, cu excepţia României. A
fost o decizie politică care ne-a ridicat cota de simpatie în lume, iar în plan sportiv ne-a
asigurat statutul de principali favoriţi la medaliile de aur. Tragerea la sorţi nu ne-a fost
însă favorabilă şi am căzut din nou în grupă cu Iugoslavia, formaţie care ne-a administrat
singura înfrângere de la Olimpiadă şi ne-a trimis în „finala mică”, pe care tricolorii şi-au
adjudecat-o în faţa Danemarcei (scor 23-19).
Marian DUMITRU a făcut din nou un turneu mare (23 de goluri în toate cele şase
partide), fiind unul din cei mai buni jucători al naţionalei.
O medalie de bronz la Jocurile Olimpice reprezintă o performanţă deosebită pentru
orice naţiune, care, din păcate, nu va mai fi egalată niciodată în handbalul masculin până în
anul editării lucrării de faţă (2011). Cu toate acestea, criticile organelor de partid şi de stat
au fost aspre şi nemeritate, după cum reiese şi din raportul întocmit după Olimpiada de
la Los Angeles: „Toate meciurile de la
Olimpiadă s-au desfăşurat sub semnul
unui comportament
slab al tuturor jucătorilor, ca urmare a
lipsurilor din antrenament, dar şi a lipsei de dăruire totală
în jocuri, a delăsării
şi lipsei puterii de
Împreună cu delegaţia olimpică, la întoarcerea din America
muncă, toate aces-
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tea au dus la înfrângerea nepermisă în faţa Iugoslaviei.”
Am avut trofeul în mâini, dar l-am dat ruşilor
În ultimul act al Cupei Campionilor, STEAUA a întâlnit pe SKA Minsk, câştigătoarea
ediţiei anterioare a Cupei Cupelor, echipă care concentra majoritatea jucătorilor din
naţionala Uniunii Sovietice, campioană olimpică la Seul, în 1988.
„STEAUA avea un lot valoros la acea vreme, majoritatea jucătorilor fiind oameni
de bază ai naţionalei - îşi aminteşte Marian DUMITRU. Am defilat în drumul spre finală,
reuşind să câştigăm toate cele opt meciuri disputate.”
Primul meci al finalei s-a disputat la Bucureşti, în Sala Polivalentă. Încurajaţi frenetic
de peste 5.000 de spectatori, Marian DUMITRU & Co şi-au impus jocul încă de la început,
astfel că în minutul 33 tabela arăta un neverosimil 21-10 pentru Steaua. Abia spre final
sovieticii au reuşit să mai reducă proporţiile înfrângerii.
„După prima manşă, devenisem favoriţi, aveam un avantaj de 6 goluri. Mi-aduc
aminte, cu câteva zile înaintea returului, am fost chemaţi de Valentin CEAUŞESCU, fiul
preşedintelui României, care ne-a promis câte un aparat video dacă aducem cupa
acasă. Nimeni nu mai credea că putem pierde, iar siguranţa asta ne-a fost fatală. Mai
mult, clubul a organizat o excursie la Minsk, lucru rar în acele vremuri, iar în avion au
urcat nu doar familiile noastre, ci şi suporteri, în total vreo 150 de persoane.
Toate astea ne-au cam distras atenţia, au făcut să nu ne putem concentra asupra
jocului şi asta ne-a costat scump…”
Prea încrezători că nu mai au cum să piardă finala, „roş-albaştrii” aveau să trăiască
însă o mare deziluzie la Minsk. Cu un singur jucător care s-a ridicat la nivelul aşteptărilor
- Marian DUMITRU (14 goluri) - STEAUA nu a mai repetat evoluţia strălucitoare de la
Bucureşti, iar SKA Minsk a câştigat cu 37-23, adjudecându-şi trofeul.
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BLEJOI - O COMUNĂ VIE
La iniţiativa comunităţii locale şi cu suportul primarului Adrian DUMITRU, din
decembrie 2006 comuna are o publicaţie a ei - InfoBLEJOI. Pentru noi, un arc peste timp
care leagă istoria acestei monografii de realizările şi devoltarea actuală a comunei; pentru
cei ce vor veni, o sursă primară de documentare.
InfoBLEJOI a fost martor la desfăşurarea evenimentelor, a prezentat ştiri şi informaţii
din comună, a relatat fapte despre oameni şi viaţa lor, a găzduit dezbateri şi confruntări de
idei care privesc comunitatea locală, dar şi interviuri cu personalităţi ale vieţii culturale
locale. InfoBLEJOI nu este altceva decât o „frescă” vie a primilor ani din mileniul trei, un
depozitar cu alte obiceiuri, preocupări şi destine...
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EXERCIŢIU DE DEMOCRAŢIE
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PENTRU COPII
5 iunie 2007
Proiectul „Administraţia publică pentru copii”, al cărui prim episod s-a derulat în
lunile aprilie-mai, cu desemnarea
prin vot a „consilierilor locali” din
rândul celor mai merituoşi elevi de
la şcolile din Blejoi, s-a încheiat cu
şedinţa Consiliului nou constituit.
La apelul „secretarului” Alexandra IONIŢĂ, au răspuns prezent
cinci „consilieri” din Ploieştiori
- Iulia BADEA, Cosmina NICOLAE,
Ariana PANDELE, Alexandru VLAD,
Marius VLAD, trei din Ţânţăreni Raluca BRATU, Bianca CRISTEA, Denisa ZĂBAVĂ şi opt din satul Blejoi - Ştefania BĂLTIN,
Oana LIXANDRU, Andrada LUNGU, Cătălina MOISE, Florin NEACŞU, Adina RADU, Marina
STOICA, Diana TOMA, „primarul” Eduard BROTAC şi „vicele” Ioana LICSANDRU.
Pe ordinea de zi a şedinţei sunt două puncte: Construirea unei Săli de sport în satul
Blejoi şi a unui Parc de agrement în satul Ploieştiori. Cuvântul de deschidere al şedinţei
a aparţinut „primarului” Eduard BROTAC care, după ce a urat bun venit tuturor celor
prezenţi, a invitat „consilierii” să expună proiectele de investiţii.
Primul punct de pe ordinea de zi - Construirea unei săli de sport în satul Blejoi - a fost
prezentat de Marina STOICA. Având ca argument principal faptul că Şcoala Blejoi a obţinut
performanţe remarcabile cu echipele de handbal la olimpiada naţională a sportului şcolar,
„consilierul” a propus ca Sala de sport să fie construită în satul Blejoi. Proiectul de hotărâre
a fost aprobat în unanimitate.
Punctul 2 de pe ordinea de zi a iscat însă dezbateri aprinse. Motivul: „consilierii” din
satul Blejoi au avansat ideea ca şi parcul să fie construit tot la ei în sat. Propunerea a
fost imediat combătută de Bianca CRISTEA - reprezentantul satului Ţânţăreni. Bianca a
susţinut ideea că pentru o dezvoltare armonioasă şi echilibrată a localităţii, este necesar
să se realizeze investiţii în fiecare sat din comună.
Cele două propuneri au fost supuse la vot şi, extrem de interesant, s-a votat în „bloc”:
„consilierii” din satul Blejoi, pe de o parte, grupurile din Ploieştiori şi Ţânţăreni, pe de altă
parte. În cele din urmă, cu 9 voturi la 8, s-a aprobat ca parcul de agrement să fie construit
la Ploieştiori.
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CETĂŢENII SE IMPLICĂ ACTIV
ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI
15-16 mai 2008
Oamenilor le pasă ce se întâmplă la ei în sat. Invitaţi de conducerea Primăriei la o
adunare publică pentru a-şi spune cuvântul în legătură cu strategia de dezvoltare a comunei, cetăţenii au venit în
număr mare şi au spus ce îşi doresc ei
să vadă în viitor, la Blejoi.
Atât la Şcoala Blejoi, cât şi la Căminul Cultural (locurile de desfăşurare
ale dezbaterilor publice) au fost prezenţi
peste 200 de oameni.
Interesaţi de soarta comunei, participanţii la întâlniri au pus întrebări şi
au venit cu propuneri şi soluţii la câteva probleme de mare actualitate pentru direcţiile de
dezvoltare pe care Blejoiul trebuie să se înscrie în următorii 10 ani.
S-a vorbit de necesitatea lărgirii drumurilor comunale, de modernizarea infrastructurii
pietonale şi de fluidizarea traficului rutier în zona intersecţiilor dintre DN 1B şi şoseaua
de centură a Ploieştiului, de nevoia unor spaţii de agrement şi sport, ca şi despre utilitatea
unei reţele de canalizare la nivelul întregii comune. Toate aceste idei au fost consemnate
de reprezentanţii administraţiei locale, care au promis că le vor introduce în strategia de
dezvoltare a comunei.
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AJUTOR PENTRU SINISTRAŢII DIN ULMA

19 august 2008
O vară blestemată pentru Moldova, aflată
sub ape, după ploi torenţiale de mai bine de o
săptămână. Impresionată de drama sătenilor
peste care stihiile naturii s-au abătut cu furie,
îngropând în mâl agoniseala lor de-o viaţă,
şi la îndemnul primarului Adrian DUMITRU
- „În momente dificile pentru mulţi dintre
compatrioţii noştri este nevoie, mai mult
decât oricând, de solidaritate” - comunitatea locală reacţionează şi sare în ajutorul
sătenilor din Ulma (judeţul Suceava) pentru
refacerea caselor distruse.
Sprijinul blejoienilor a mai alinat din necazul moldovenilor şi a readus speranţa în
sufletul multor oameni ale căror gospodării s-au dus pe apa sâmbetei. Într-o scrisoare
deschisă către omologul său de la Blejoi, primarul de la Ulma, Mircea IHNATIUC, şi-a
exprimat public mulţumirile: „Comunitatea locală din Ulma este profund impresionată
de gestul Dumneavoastră umanitar, vă mulţumeşte pentru această disponibilitate şi
vă asigură că donaţiile vor fi direcţionate efectiv la refacerea locuinţelor distruse.”
*

PÂINE ŞI SARE PENTRU PREŞEDINTE

5 decembrie 2008
Cu prilejul unei vizite în judeţul Prahova, fostul preşedinte al României - dl Ion
ILIESCU - s-a oprit pentru două ore şi
la Blejoi, unde a fost primit de gazde
cu toate onorurile cuvenite instituţiei
prezidenţiale.
Impresionat de ceea ce a văzut
în comună, Domnia sa i-a felicitat pe
blejoieni pentru spiritul gospodăresc
de care dau dovadă, a stat de vorbă cu
oamenii, le-a ascultat păsurile şi le-a
mulţumit pentru gândurile bune.
Cu acelaşi zâmbet cuceritor, dl Ion
ILIESCU a arătat, în ciuda vârstei înaintate, că încă mai are priză la public, mulţi săteni
exprimându-şi dorinţa de a- l revedea în fruntea statului.
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CS BLEJOI - POVESTEA UNUI SUCCES

Iunie 2009

Dacă s-ar face un clasament al patimei
după jocul cu balonul rotund, pe unul din
locurile fruntaşe s-ar afla suporterul CS
BLEJOI. După ani de „secetă” (mai bine de
20 de ani, comuna nu a avut echipă), setea
de fotbal a blejoienilor a fost potolită.
Comuna are echipă. Şi ce mai echipă!
S-a luptat o singură dată la promovare şi a
reuşit isprava din prima. Bravo CS BLEJOI
şi succes în noul sezon!
Respectuoase salutări fanilor echipei
şi îndemnul de a nu uita că victoriile, oricare ar fi ele, se obţin greu.
Iar răsplata pentru frământări, renunţări şi eforturi vine uneori târziu. Dar vine!
CS BLEJOI se numără printre laureatele fotbalului prahovean. A cucerit simpatiile şi
inimile suporterilor pentru că nu a păcălit fotbalul. S-a muncit, s-a transpirat.
A convins în campionat, fiind de departe revelaţia acestui sezon. A convins scepticii
că nimic nu a fost o întâmplare, impunându-se şi în meciul de baraj spre elita judeţului. Un
succes care a făcut fericiţi peste 400 de oameni prezenţi în tribunele arenei „Dorobanţul”
din Ploieşti.
Componenţa C.S. Blejoi în sezonul 2008-2009: Dragoş PETCU, Cristian TASE, Alexandru
BAROIAN, Petrişor IORDAN, Iulian IORDAN, Ion MIHĂIESCU, Florin COSTACHE, Andrei
CHIŢU, Florin PARAPANCEA, Nicolae IORDACHE, Mihai DUMITRU, Adrian STOICA, Vasile
TIRON, Robert BURLACU, Cristian STAN,
Ionuţ BRATU, Gabriel DUMITRU, Daniel
DRAGOMIR, Andrei MIHAI, Andrei EFTIMIE, MANOLACHE Ion, Adrian BOJOAGĂ,
Florian NICHITĂ, Florin GEORGESCU,
Ionuţ COSTACHE, Florin TOADER, Emil
COŞIERU, Gabi STOICA, Cristi ARNĂUTU,
Florin PAVEL, Stelian DINU, Dragoş GHIŢĂ,
Mircea TRANDAFIR (jucători).
Preşedinte - Dan TODERAŞCU; antrenor principal - Constantin IONIŢĂ; delegat
echipă - Mihail NIŢOI; asistent medical Lucian ŞTEFAN.
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CENTENARUL „RADU TUDORAN”

5 Martie 2010
„Centenarul” a debutat oficial la ora 10.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Blejoi, la
întâlnirea organizatorilor cu reprezentanţii principalelor ziare şi posturi de televiziune,
conferinţă de presă în cadrul căreia primarul Adrian DUMITRU avea să declare: „Dumnezeu
a vrut ca primul port în care a acostat Radu TUDORAN să fie Blejoi. De aici, cu toate
pânzele sus, a plecat în marea aventură a vieţii.
Cel de sus i-a dăruit harul scrisului, iar Radu TUDORAN ne-a fermecat adolescenţa
cu eroii lui neobosiţi, înfruntând primejdiile şi stihiile naturii.
Centenarul este recunoştinţa noastră pentru un vis frumos din tinereţe, dar şi
recunoaşterea că Radu TUDORAN este în patrimoniul cultural al localităţii Blejoi. Să
fim mândri de identitatea culturală pe care ne-o conferă acest nume al literaturii
române.”
Trei sferturi de oră mai târziu, au început să sosească invitaţii mult aşteptaţi academicienii Radu VOINEA, Mircea PETRESCU, Nicolae ZĂGĂNESCU, criticul literar şi
biograful familiei Bogza - Ion FILIPCIUC, Nicoale BOARU - directorul Bibliotecii „Nicolae
Iorga” (cu sprijinul căruia s-a organizat vernisajul de carte), actorii Ion BESOIU şi Ion
DICHISEANU - interpreţii personajelor Anton Lupan şi Pierre Vaillant din filmul „Toate
pânzele sus!”.
După ce distinşii oaspeţi au semnat în cartea de onoare a comunei, manifestările au
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continuat la Şcoala Blejoi, în faţa unui public numeros (peste 400 de persoane) cu dezvelirea
bustului marelui scriitor, sculptură din bronz masiv realizată de artistul Constantin
IONESCU.
Festivităţile s-au mutat în incinta Şcolii din satul Blejoi, unde primarul Adrian DUMITRU
a înmânat directorului Doina VASILESCU o medalie de argint cu efigia scriitorului şi o
plachetă cu hotărârea Consiliului Local prin care instituţiei de învăţământ i se atribuie
numele de „Radu Tudoran”.
Unul dintre momentele cele mai aşteptate de participanţii la Centenar s-a consumat
la Căminul Cultural. Cei doi maeştri ai scenei româneşti - Ion BESOIU şi Ion DICHISEANU
- de data aceasta în postură de spectatori - au rememorat clipe de neuitat din filmările la
serialul de televiziune în spectacolul oferit de elevii din Blejoi. Fragmentul ales - escala
în Stambul a echipajului român de pe goeleta „Speranţa”, pe fondul muzical al Gazelului
- a smuls ropote de aplauze din partea sălii, dar şi admiraţia venerabililor artişti, spre
satisfacţia „regizorului” Georgeta POPESCU, directorul Căminului Cultural.
Vizibil emoţionat, actorul Ion BESOIU a suit pe scenă şi a ţinut un discurs care a ridicat
asistenţa în picioare: „Să ne bucurăm că, în aceste vremuri tulburi, am reuşit să facem
ceva extraordinar pentru cultura românească. Am dezvelit bustul unui artist, nu al
unui politician, ceea ce astăzi este un lucru destul de rar. Bucuria este cu atât mai
mare, pentru că Radu TUDORAN a fost pentru mine un mare prieten.”
Ion DICHISEANU s-a arătat la fel de încântat de ceea ce a văzut la Blejoi, exclamând la
final: „M-aţi făcut mândru că sunt român!”
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CARTE PENTRU BASARABIA

1 iunie 2010
De Ziua Internaţională a Copilului, la cele două şcoli din comună a început acţiunea „Fii
ambasador al culturii, donează
o carte peste Prut” în cadrul căreia atât elevii, cât şi cadrele didactice, părinţii şi bunicii au fost
invitaţi să dăruiască cele mai frumoase cărţi din biblioteca personală instituţiilor de cultură şi
învăţământ din satele şi oraşele
Basarabiei, dar şi din Transnistria.
Ei bine, după trei săptămâni
de „campanie”, s-au strâns peste
400 de volume ce aparţin unor scriitori clasici români, cărţile urmând să ajungă în casele
fraţilor de peste Prut în luna septembrie, cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova.
Acest gest a provocat o vie emoţie unor înalţi oficiali şi oameni de cultură din Republica
Moldova - Ion NEGREI - viceprim-ministru şi Gheorghe ŞELARU - ministrul Mediului,
academicianul Mihai CIMPOI, scriitorii Valeriu MATEI şi Nicolae DABIJA - prezenţi la
Ploieşti în ultima decadă a lunii iunie, cu prilejul manifestărilor dedicate comemorării a
74 de ani de la moartea patriotului Constantin STERE - care au apreciat gestul comunităţii
din Blejoi.

2012 - PE PLANŞA DE DESEN

22 septembrie 2010
Ideea de a construi
o Sală Polivalentă în satul Blejoi prinde contur
pe planşa de desen a arhitecţilor.
Prin proporţiile şi liniile îndrăzneţe ale proiectului (construcţia va
demara în 2012), Blejoiul
se apropie tot mai mult de
standardul urban.
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MARIA NICOLAE ŞI ADRIAN DIACONU CETĂŢENI DE ONOARE AI COMUNEI
28 decembrie 2010
În cadrul unei ceremonii emoţionante, Maria NICOLAE - fost primar al comunei între
anii 1979-1988 şi Adrian DIACONU - preot paroh la Biserica din satul Blejoi în aceeaşi
perioadă, au primit această înaltă distincţie din partea Consiliului Local.
Doi oameni, două destine...
Maria NICOLAE a fost numită primar în 1979 (a doua primăriţă din judeţ) şi, ca
diriguitor al comunei, a pus întotdeauna preţ pe ordine, organizare şi comunicare. Cu
dorinţa de a nu dezamăgi oamenii care i-au acordat încredere, cu ambiţie şi abilitate, a
reuşit să impună respect prin rezultatele obţinute (Blejoiul era a treia comună din judeţ ca
activitate economică).
Adrian DIACONU (care astăzi conduce Parohia Ortodoxă Română din Laussane - Elveţia)
are meritul de a fi iniţiat şi de fi dus la bun sfârşit proiectul de reconstrucţie a Bisericii cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”, după ce lăcaşul de cult fusese distrus la cutremurul
din 1977. Întregul ansamblu de cult de la Parohia Blejoi s-a sfinţit de către Prea Fericitul
Patriarh TEOCTIST la 6 octombrie 1991.
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FETELE LUI IVANCIU AU BĂTUT POLONIA!

9 ianuarie 2011
Ce sentiment poţi avea ca român şi suporter, într-o ţară străină, când vezi feţele
surprinse ale unor antrenori maghiari sau slovaci care vin şi te întreabă cine este CS BLEJOI
şi apoi comentează maliţios că România a venit
să joace cu naţionala de
junioare sub alt nume?
O echipă cu o denumire imposibilă (pentru ei), dintr-o localitate
care nu apare pe harta
sportului (dar care va fi,
cu astfel de performanţe), cu fete timide la festivitatea de deschidere, dar rele, arţăgoase,
bătăioase şi... frumoase pe teren (mulţumiri Primăriei Blejoi pentru echipamentul sportiv,
CS Blejoi arătând şi la acest capitol ca o echipă mare!), care a dat mari bătăi de cap (şi pe
tabelă) unor formaţii precum Polonia, Tatran Preşov sau Ferencvaros Budapesta.
Copiii noştri ne-au făcut să ne simţim mândri - au jucat cu ambiţie şi caracter împotriva
unor echipe care aveau în componenţa lotului fete mult mai mari ca vârstă şi talie - şi nu
au urcat pe podium doar din cauza unor prea puţine astfel de experienţe internaţionale.
Dar, lotul echipei noastre a dat cea mai bună extremă dreapta a turneului - Mara NIŢĂ!
Sincere felicitări acestor copii despre care, sunt sigur, vom mai auzi în viitorul apropiat.
Pentru statistică, vă prezentăm şi rezultatele din Slovacia: CS BLEJOI a învins naţionala
Poloniei (scor 18-8) şi formaţia Juventa Mihailovice din Slovacia (22-21), a terminat un joc
la egalitate (24-24) cu SS Race din Slovenia şi a pierdut două partide la mare luptă - cu
echipa gazdă Tatran Preşov (16-20) şi la
Ferencvaros Budapesta (12-20).
CS BLEJOI s-a deplasat în turneul din
Slovacia cu următorul lot: Irina ION, Larisa
IVANCIU, Mara NIŢĂ, Andrada MANEA, Diana TUDOR, Georgiana RADU, Alexandra
MOCANU, Ana-Maria GHEORGHE, Mihaela
NĂSTASE, Alexandra BOARU, Petronela
CĂRNUŢĂ, Valeria DOBRE şi antrenorul
Bogdan IVANCIU.
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SĂRBĂTOAREA FOTBALULUI

15 august 2011
De Sfânta Maria Mare, peste 1.500 de oameni au ţinut să fie prezenţi la inaugurarea
Stadionului din Blejoi. Şi au avut ce vedea! O arenă modernă, „îmbrăcată” de sărbătoare,
cu 500 de locuri pe scaune şi vestiare noi, un meci pe cinste, unde au admirat fostele glorii
ale fotbalului românesc!
Primii care au intrat pe gazon au fost însă preoţii Bogdan GEORGESCU (al cărui tată
este văr primar cu Dudu GEORGESCU, prima gheată de aur a fotbalului românesc!) şi Dan
TODERAŞCU (preşedintele Clubului CS Blejoi Vispeşti). Părinţii au sfinţit gazonul şi s-au
rugat pentru sănătatea sportivilor şi a blejoienilor. Apoi, cunoscutul comentator radio
Dan CULICOVSCHI a prezentat echipele: o reprezentativă naţională formată din fostele
glorii ale fotbalului românesc, din care n-au
lipsit Rică RĂDUCANU, BUMBESCU, LUPU,
MAJEARU, Fane PREDA, Joe PANAIT, Marius
MĂLDĂRĂŞANU, şi o alta a artiştilor, cu PEPE,
KAMARA, TEMIŞAN şi Dani OŢIL, în prima
linie. Artiştii din showbiz, deşi mai tineri, au
pierdut întâlnirea cu artiştii fotbalului, dar
s-au revanşat în spectacolul de muzică care
a închis festivităţile. În al doilea meci, CS
Blejoi Vispeşti (echipă din Liga A) a câştigat
primul joc disputat pe teren propriu în faţa
unei selecţionate locale.
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O GRĂDINIŢĂ CA-N POVEŞTI

14 septembrie 2011
Ora opt dimineaţa,
Grădiniţa cu program
prelungit din Ploieştiori.
Părinţi şi bunici majoritatea emoţionaţi
şi preocupaţi de reacţiile
celor mici - toţi priveau
la fel de nerăbdători către
clădirea modernă care
se înălţa în faţa lor. Alei
curate, multe flori şi un loc
de joacă generos, unde
copiii îşi găsiseră deja
de „lucru” pe topogane.
A urmat festivitatea de
deschidere. Mircea COSMA,
preşedintele Consiliului
Judeţean, primarul
Adrian DUMITRU şi
vicele Viorel PREDESCU,
împreună cu o fetiţă
curajoasă foc, de la grupa
mică, au tăiat panglica
tricoloră, inaugurând
astfel cea mai modernă
grădiniţă din Prahova.
Primii paşi ai copiilor
în noua grădiniţă au fost
însoţiţi de privirile
prietenoase ale pisicilor
aristocrate, răţoiului
Donald, ale lui Tom
şi Jerry, personaje pictate
cu har de Dan JUNGHEATU,
şi el prezent în calitate
de tătic al unui „boboc”.
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LACRIMI DE ÎNGER, PE MONUMENTUL EROILOR
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5 decembrie 2011
În centrul comunei,
pe o vreme ploioasă,
zeci de localnici,
veterani de război,
preoţi, oficialităţi de la
judeţ şi reprezentanţii
autorităţior locale
ascultă cu emoţie
acordurile
imnului de stat.
Ostaşii din garda de
onoare trec în pas de
defilare prin faţa
monumentului,
o stâncă de granit
în vârful căreia se înalţă
flăcăra nestinsă
a dragostei de patrie
şi care veghează asupra
unui zid de marmură
în care sunt săpate
adânc numele vitejilor
care şi-au dat sângele
pentru ţară în cele două
conflagraţii mondiale.
Preoţii din sat sfinţesc
locul, apoi veteranii
de război, oficialităţile
şi copiii de la cele două
şcoli din comună depun
coroane de flori.
Un ultim onor
adus eroilor. Ploaia nu
conteneşte să cadă tăcută.
Lacrimi de îngeri ce
picură pe marmura rece...

ARHIVA FOTO
Tradiţii şi obiceiuri de paşte

Biserica din satul Blejoi
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ARHIVA FOTO
La inaugurarea unei investiţii cu capital privat

„Boboci” în prima zi de şcoală
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ARHIVA FOTO
„Olimpicul” Marian DUMITRU şi fetele lui IVANCIU

CS Blejoi Vispeşti, la startul ediţiei de campionat 2011-2012

156

Monografia Comunei Blejoi

ARHIVA FOTO
Mircea COSMA preşedintele Consiliului
Judeţean Prahova şi
Adrian DUMITRU primarul comunei,
la dezvelirea
Monumentului Eroilor

Ruinele bisericii vechi din Ploieştiori şi biserica nouă din acelaşi sat

157

ARHIVA FOTO
Proiectul „Micul jurnalist” - derulat în studioul unei televiziuni locale

Pictorul Dan JUNGHEATU, lucrând la „interiorul” Grădiniţei cu program prelungit
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CATALOGUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE
De buna funcţionare a treburilor obşteşti şi de „guvernarea” locală, de grija faţă de
patrimoniul localităţii şi de lucrările de investiţii care să aducă folos şi mai mult confort
oamenilor, au răspuns, de-a lungul timpului, următorii reprezentanţi ai comunităţii:
PRIMARI
Constantin PARASCHIV (1960-1974)
Ion MATACHE (1974-1979)
Maria NICOLAE (1979-1988)
Georgeta DUMITRESCU (1988-1989)
Ilie COSTACHE (1990-1992)
Vasile STOICA (1992-1996)
Ion IONIŢĂ (1996-1998)
Marin TOADER (1998-2004)
Adrian DUMITRU (2004-...)

CONSILIERI LOCALI (mandatul februarie 1992 - iunie 1996)
Nicolae ANGELESCU, Constantin CĂLIN, Ilie COSTACHE, Mihail COŞIERU, Nicolae
DUMITRU, Viorel IANCULESCU, IORDACHE Vasile, Nicolae MATACHE, Aurelia
NEDELEA, Paul POTÂRNICHE, Teodora RADU, Vasile SOARE, Ion STANCU, Constantin
STOICA, Georgeta TEODORESCU, Marin TOADER, Ion VOICU.
CONSILIERI LOCALI (mandatul iunie 1996 - februarie 1998)
Florica AL-SHEAWBI, Nicolae ANGELESCU, Ilie COSTACHE, Mariana DAN, Ion
DRAGOMIR, Petre DRAGOMIR, Ion MIHAI, Gheorghe NEACŞU, Victor NICOLESCU,
Ecaterina NILĂ, Gheorghe OPREA, Mihail PETRESCU, Paul POTÂRNICHE, Viorel
PREDESCU, Florea STANCU, Georgeta TEODORESCU, Marin TOADER.
CONSILIERI LOCALI (mandatul februarie 1998 - iunie 2000)
Gheorghe AFILIU, Constantin CĂLIN, Ion CONSTANTIN, Ioan DEDIU, Gheorghe
DRAGOMIR, Petre DRAGOMIR, Constantin EFTEMIE, Ilie GORGĂNEANU, Ion MIHAI,
Victor NICOLESCU, Ecaterina NILĂ, Mihail PETRESCU, Ion PETCU, Nicolae RADU,
Vasile STOICA, Georgeta TEODORESCU, Petre VLAD.
CONSILIERI LOCALI (mandatul iunie 2000 - iunie 2004)
Gheorghe AFILIU, Vasile BÂTIESCU, Vasile COJOCARU, Gheorghe DAN, Constantin
EFTEMIE, Gheorghe EFTEMIE, Ion GHEORGHE, Gheorghe GHEORGHE/Alexandru
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NAIDEN, Ilie GORGĂNEANU, Steliana IANCU, Ion MATEI, Ion MIHAI, Dan NICULESCU,
Gheorghe OPREA, Nicolae RADU, Constantin ŞERBAN, Petre VLAD.
CONSILIERI LOCALI (mandatul iunie 2004 - iunie 2008)
Gheorghe AFILIU/Ion MATEI, Vasile BÂTIESCU, Vasile COJOCARU, Ilie COSTACHE,
Petre DRAGOMIR, Constantin EFTEMIE, Ion EFTEMIE, Ion GHEORGHE/Ion BURTEA,
Gheorghe GHEORGHE/Constantin IONIŢĂ, Ilie GORGĂNEANU, Viorel PREDESCU/
Vasilica NECULA, Constantin RADU, Nadia RADU/Victor NICULESCU, Marin TOADER,
Constantin TURCEA.
CONSILIERI LOCALI (mandatul iunie 2008)
Nicolae ALEXE/Adrian POPA, Vasile BÂTIESCU, Cristel BOEROIU, Vasile COJOCARU,
Petre DRAGOMIR, Iulia GRIGORE, Elena MÂRZEA, Vasilica MATACHE, Vasilica
NECULA, Constantin PAVEL, Gabriel POPA/Gheorghe DRAGOMIR, Viorel PREDESCU,
Marin TOADER/Ion BURTEA, Constantin TURCEA, Doina VASILESCU.
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SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
A COMUNEI BLEJOI DUPĂ ANUL 1990
CARACTERISTICI ALE EVOLUŢIEI DEMOGRAFICE
Dinamica populaţiei
Având o populaţie de 8.280 locuitori (la 1 iulie 2009) şi o suprafaţă de 20,2 km2,
Comuna Blejoi se află printre localităţile intens populate ale judeţului, având o densitate
de 409,9 loc/km2 (peste media pe judeţ de 174 loc/km2). Din totalul populaţiei înregistrate
la 1 iulie 2009, cea feminină a însumat 4.272 persoane, reprezentând 51,6%, în timp ce
populaţia masculină a fost de 4.008 persoane (48,4%).
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei, spre deosebire de multe dintre localităţile
judeţului Prahova, a căror populaţie a cunoscut în ultimii 20 de ani un trend descrescător,
efectivul populaţiei Comunei Blejoi a avut o traiectorie ascendentă, înregistrând la aceeaşi
dată de raportare o creştere de 780 persoane, comparativ cu 1 iulie 1990 (+10,4%).
Structura populaţiei pe grupe de vârstă
Evoluţia favorabilă a migraţiei a determinat în ultimii 20 de ani în Comuna Blejoi,
aşa cum am văzut anterior, o creştere destul de mare a numărului populaţiei, creştere
ce a vizat în special grupele de populaţie adultă (15-64 ani), ponderea acestora în totalul
populaţiei menţinându-se astfel la un nivel confortabil de aproximativ 70%.
Evoluţia nefavorabilă însă a natalităţii a condus la reducerea în doar 20 ani cu peste
20% a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea îngrijorătoare, cu aproape 60%, a populaţiei
vârstnice (65 ani şi peste). Astfel, ponderea populaţiei tinere a scăzut de la 20,6% în anul
1992 (date la recensământ), la 14,9% în anul 2009, în timp ce ponderea populaţiei vârstnice
a crescut în această perioadă de la 10,0%, la 14,5%.
*
ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA STĂRII SOCIALE
Educaţie, cultură
Procesul de învăţământ în Comuna Blejoi, în anul 2008, se desfăşura în două unităţi
şcolare, respectiv, două şcoli din învăţământul primar şi gimnazial, în care învăţau 778
de copii (222 preşcolari şi 556 elevi). Scăderea cu 23,1% a numărului populaţiei tinere
din perioada 1992-2009 a afectat negativ numărul populaţiei şcolare (-25,7%) şi implicit
desfăşurarea procesului de învăţământ.
Reducerea populaţiei şcolare şi a numărului de unităţi şcolare nu a determinat şi
o reducere a personalului didactic, acesta menţinându-se aproape la acelaşi efectiv (56
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persoane în anul 1992 şi 55 persoane în anul 2008). De asemenea, baza materială a unităţilor
şcolare s-a modificat, desfiinţându-se o clasă şi un atelier şcolar şi construindu-se două
săli de gimnastică şi două terenuri de sport. În vederea îmbunătăţirii şi modernizării
procesului de învăţământ, şcolile existente au fost dotate cu 33 de calculatoare.
În sprijinul procesului de învăţământ, dar nu numai, în anul 2008, existau în Comuna
Blejoi, trei biblioteci, din care una publică.
Sănătate
Serviciile de îngrijire a sănătăţii au fost furnizate, în anul 2008, printr-o reţea de 11
unităţi sanitare publice sau private, care cuprindeau 4 cabinete medicale individuale, 1
cabinet stomatologic individual din sectorul public, 1 cabinet stomatologic individual din
sectorul privat, 1 cabinet medical de specialitate din sectorul privat, 1 laborator de tehnică
dentară din sectorul privat şi 2 farmacii şi 1 punct farmaceutic, toate din sectorul privat.
Comparativ cu începutul anilor ‘90, când în comună nu exista decât un dispensar
medical din sectorul public, reţeaua sanitară a suferit modificări importante, în sensul
creşterii numărului de unităţi sanitare de toate tipurile. De asemenea, în perioada 19902008 s-a înregistrat o îmbunătăţire a asistenţei medicale, diversificându-se numărul
personalului medical. Astfel, în anul 2008, în Comuna Blejoi lucrau în sectorul public 4
medici de familie, un stomatolog şi 4 cadre sanitare medii, iar în sectorul privat lucrau 2
farmacişti şi 3 cadre sanitare medii, faţă de anul 1990 când lucrau doar în sectorul public
5 medici şi 6 cadre sanitare medii. Cu toate acestea, având în vedere efectivul destul de
mare al populaţiei comunei, numărul locuitorilor ce revin unui cadru medical este foarte
mare (în anul 2008 reveneau 2.043 locuitori la un medic, 8.174 locuitori la un stomatolog,
4.087 locuitori la un farmacist şi 1.168 locuitori la un cadru mediu), situându-se cu mult
peste nivelul pe ţară şi pe judeţ; această situaţia este caracteristică de altfel, localităţilor
din mediul rural din România.
Locuinţe şi construcţii noi
În anul 2008, în Comuna Blejoi existau 2.501 locuinţe, din care 2.497 proprietate
privată, ce însumau o suprafaţă locuibilă de 133.814 mp, revenind în medie 53,5 mp pe o
locuinţă. Faţă de anul 1990, numărul locuinţelor a crescut cu 23,3% (+472 locuinţe), iar
suprafaţa ce revine unei locuinţe cu 25,9% (+11,0 mp).
Interesul populaţiei şi al agenţilor economici pentru construcţii civile şi industriale
este evidenţiat şi de evoluţia numărului de autorizaţii eliberate de primărie. Astfel, în
perioada 2002-2008, Primăria Blejoi a eliberat 634 autorizaţii, din care 461 pentru clădiri
rezidenţiale, 26 pentru clădiri rezidenţiale colectivităţi, 2 pentru clădiri administrative şi
145 pentru alte clădiri.
Numărul anual de autorizaţii eliberate în perioada analizată a fost în creştere, iar
suprafaţa medie ce revine pe o clădire rezidenţială construită în ultimii ani a depăşit în
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toate cazurile 150 mp sau chiar 200 mp, fiind cu mult peste suprafaţa medie de 53,5 mp a
unei locuinţe din fondul de locuinţe existent.

Reţeaua de utilităţi
De asemenea, după anul 1990 s-a înregistrat o îmbunătăţire considerabilă a infrastructurii Comunei Blejoi prin extinderea şi/sau îmbunătăţirea reţelelor de distribuţie a
apei potabile şi de distribuţie a gazelor.
Situaţia economică şi socială a comunei Blejoi după anul 1990
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Anul 2002, aşa cum rezultă
163 foarte clar din graficul anterior a
fost anul ce a marcat o creştere spectaculoasă a numărului salariaţilor

în funcţie de situaţia economică, de ponderea populaţiei ocupate în totalul populaţiei
localităţii, de rata şomajului.
În cazul localităţii Blejoi, potrivit rezultatelor Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din anul 2002, din totalul de 7.922 persoane, populaţia activă era de 3.071
persoane (38,8% din total), iar populaţia inactivă de 4.851 persoane (61,2%), ceea
ce însemna un raport de 1,6 persoane inactive la 1 persoană activă, situaţie destul de
nefavorabilă. La 18 martie 2002, în Comuna Blejoi erau 548 şomeri, ceea ce însemna o
rată foarte mare a şomajului, de 17,8%.
Comparativ cu datele înregistrate la Recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul
1992, deşi numărul total al populaţiei a crescut, situaţia din punct de vedere al structurii
economice a acesteia s-a înrăutăţit, în sensul scăderii populaţiei active, ocupate şi a
creşterii ratei şomajului.

Agricultura
Una dintre cele mai afectate activităţi după anul 1989, la nivelul întregii ţări, nu numai
în Comuna Blejoi, a fost agricultura. Desfiinţarea C.A.P.-urilor, restrângerea activităţii până
la lichidare în cazul multor societăţi agricole, retrocedarea suprafeţelor agricole, a condus
la o situaţie dezastruoasă în prezent în acest domeniu. Comuna Blejoi a avut în anul 2008
o suprafaţă agricolă de 1.428 ha din care 1.289 ha teren arabil, 13 ha de vie, 7 ha de livezi
şi 119 ha de păşuni. Comparativ cu anul 1990, suprafaţa agricolă a scăzut cu 212 ha şi
suprafaţa arabilă cu 171 ha. Scăderi s-au înregistrat la suprafaţa livezilor cu 3 ha, cu 12 ha
la vii şi 26 ha la păşuni.
Culturile agricole au fost mai puţin diversificate după anul 1989, majoritatea
suprafeţelor fiind cultivate cu grâu şi porumb (68,8% din suprafaţa arabilă în 2003,
comparativ cu 73,8% în 1990); cu toate acestea, producţiile de grâu şi porumb obţinute au
fost mai slabe.
Producţiile medii la hectar obţinute, din ce în ce mai slabe, sunt rezultatul practicării
unei agriculturi de subzistenţă, lipsită de mijloace mecanizate, de metode şi tehnici
moderne, total dependentă de natură.
Perioada de tranziţie s-a reflectat în mod negativ, nu numai din punct de vedere al
producţiei agricole vegetale, ci şi în domeniul zootehnic. Desfiinţarea întreprinderilor
agricole cu profil zootehnic, reducerea producţiilor agricole vegetale au determinat
reducerea drastică a efectivelor de animale din comună.
Scăderea efectivelor totale de animale nu a determinat însă şi reducerea producţiilor
animale; astfel, producţia de carne a crescut de la 2.840 tone în anul 1990, la 5.730 tone în
anul 2003, producţia de lapte a crescut de la 7.102 hl la 9.463 hl, iar producţia de ouă ,de la
1.104 mii buc la 7.877 mii buc. Acest lucru s-a datorat îmbunătăţirii structurii efectivelor
de animale cu rase cu randamente crescute.
Singura scădere în perioada analizată s-a înregistrat la producţia de lână, care a scăzut
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de la 4.068 kg fizic în anul 1990 la 1.135 kg fizic în anul 2003.

Turism
În Comuna Blejoi, în anul 2008, funcţionau două unităţi turistice (un hotel şi un
motel), ce dispuneau împreună de 79 de locuri de cazare. Comparativ cu anul 1990 când
în comună nu existau unităţi turistice, situaţia actuală este evident îmbunătăţită având în
vedere numărul destul de mare de turişti ce sunt cazaţi anual în aceste unităţi.
Astfel, în anul 2008, au fost cazaţi 4.388 turişti, iar din anul 2006 - de când s-a deschis
Situaţia economică şi socială a comunei Blejoi după anul 1990
prima unitate turistică (motelul) - până în 2008 s-au înregistrat peste 8.000 de turişti,
numărul acestora crescând an de an.
15,1%. Cel mai bun an din perioada *analizată, din acest punct de
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la 66,2%.
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O altă
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de modul deimportantă
repartizare aacheltuielilor
pe destinaţii.
Veniturile
bugetuluişi
local
veniturile
din impozitele
taxele pe proprietate care au însă o evoluţie
Resursele financiare publice ale bugetului local Blejoi au avut în perioada 1995-2009
oscilantă.
o evoluţie ascendentă, determinată atât de evoluţia economiei la nivelul comunei, cât şi de
Figura 13
modificările intervenite în legislaţia din domeniul finanţelor publice locale.
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6.2 Cheltuielile bugetului local
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Cheltuielile publice, prin dimensiunea dar şi prin modul de

Situaţia economică şi socială a comunei Blejoi după anul 1990

În termeni nominali (preţurile fiecărui an) veniturile publice încasate
efectiv,17
ale
Figura
Comunei Blejoi, au crescut în perioada analizată de aproape 30 ori, respectiv de la 42.884
lei în 1995,
la 12.806.726
lei în 2009.
În termeni
reali, veniturile
publice din
anul 2009
Structura
cheltuielilor
publice
ale bugetului
comunei
Blejoi,
în anii
şi în
2009
erau doar de 8,5 ori mai mari decât
cele2005
încasate
anul 1995, dar chiar şi aşa evoluţia
pozitivă a acestora o depăşeşte cu mult pe aceea a multor localităţi, chiar urbane.
Analizând evoluţia veniturilor publice
totale ale comunei în perioada 1995-2009,
9,3%
constatăm, de asemenea, că nivelul realizat îl depăşeşte pe cel al anului 1995 începând cu
7,5%
anul 2001, cel mai ridicat nivel al veniturilor publice încasate29,2%
înregistrându-se în 2009.
Deşi nivelul veniturilor totale înregistrate în anul 2009 comparativ cu anul 1995 este
mai mare, graficul pune în evidenţă totuşi manifestarea în ultimii 2 ani a unei tendinţe
accentuate de încetinire a ritmului de creştere. Acest trend s-a manifestat evident, pe
fondul crizei globale ce
a demarat la spre sfârşitul anului 2008 şi care a afectat întreaga
34,5%
0,2%
economie mondială.
Cheltuielile bugetului local
La fel ca şi veniturile, cheltuielile publice ale Comunei19,3%
Blejoi au avut în perioada 19952009 o evoluţie în general ascendentă, cu o serie de inflexiuni ce au marcat şi descreşteri,
cea mai acută remarcându-se în anul 2009, comparativ cu anul 2008.
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Nu toate categoriile de cheltuieli înregistrează aceeaşi tendinţă sau acelaşi ritm cu cele

totale. Astfel, în termeni reali, cea mai mare creştere s-a înregistrat în cazul cheltuielilor
În perioada 2005-2009, nivelul veniturilor publice a fost în
pentru cultură, recreere şi religie, urmate de cheltuielile pentru acţiuni economice al căror
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Există şi categorii de cheltuieli la care s-au înregistrat diminuări; astfel cheltuielile cu
Figura 18
locuinţe, servicii şi dezvoltare publică au scăzut cu 8,7% şi cheltuielile pentru autorităţi
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publicecomparabile,
generale, cu 3,8%.
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Având
vedere
faptul că diferenţele sunt relativ mici, putem

vorbi totuşi, în cazul comunei Blejoi, despre un buget echilibrat.
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POSTFAŢĂ
”SĂ LE FIE OCINĂ OHABNICĂ, LOR ȘI FECIORILOR ȘI NEPOȚILOR”
										
În coasta (cea odrăslitoare!) a Ploieștiului, spre dunga siniliu-sepia, mai amplă sau mai
subțiratecă, dar mereu „tulburoasă” a Teleajenului, se află Comuna Blejoi. Gurile rele (dar cu
dinți de aur în ele), ca și unele hrisoave, nu știm cât de creditabile, situează ivirea comunei
pe o ramură temporală apropiată de creanga din arborele genealogic al localităților din
Prahova pe care se află urbea moșului Ploaie.
Eram într-un „amonte” temporal, când vremuri, ape, oameni, stări aveau un diez la
cheie, o iuțeală, ceva în făptura lor abia pornită, care chema întâmplări, povești și („doine,
ghicitori, eresuri”) istorii. Ba chiar, istorie. Se sparie gândul când privești printr-un ochean
întors spre străfundurile unei etnogeneze locale: Răpciune 1486 - sau pre vorba de atunci,
„văleat 6995” - de la o mare întemeiere. De la o decisivă instituire.
O vecie și ceva a trecut, deci, de la acea „Ab urbe condita”, deși... Blejoaia (cum se numea
sau era numită într-o vreme și de către unii localitatea) era sat și nicio prezicătoare sau
vreun popular „poeta vates” n-ar fi prefigurat viitorul urban al înjghebării lui Ploaie și, cine
știe, acela de suburbie urbană a Ploieștilor. O eternitate și o zi, de la izvodul cărții VLADULUI
VODĂ sau de la hrisovul lui MIHAIL VOEVOD din 1594 - testimonii de geneză și chiar acte de
botez: Baico den Blejoi - trecut-a(u), ca nouri lungi pe șesurile din miazănoaptea orașului
petrolului, aducând lin sau abrupt înființări și desființări, noroace, soroace, contratimpuri.
Adică, tot ce-i o viață de om (așa cum a fost el) sau o viață a unei localități.
Iar Marian MACOVEI, realizatorul Monografiei localității, este și cântărețul epic al
acestei istorii, și cronograful aplicat, sobru, megieș cu acribia științifică. Ar fi realizat această
lucrare chiar dacă onor-primarii comunelor prahovene n-ar fi primit - mai de sus! - moștenit
de la antecesori mai zăbavnici sau nevoiți de solicitările concitatidinilor sau conțăranilor
lor, sarcina întocmirii „cărții de onoare” a localității. Inimos și sârguitor cum îl știm, devotat
construcției și elucidării, ziaristul și omul de cultură din dânsul au fremătat cu orgoliu șiau muncit cu supușenie și scrupulozitate la configurarea unui nou desen din suma cam
eterogenă a mărturiilor despre baștina în discuție. Ca în ocheanul cu cioburi colorate, a
tot rotit documentele, legendele, eresurile, confesiunile, fragmentele beletristice, „apocrifele
și irefutabilele”, a scotocit, ascultat, compulsat sute de indicii, cărțoaie brăcuite și notițe
disparate până când a dat, pentru cinstirea apropiată a comunei la ceas aniversar, această
cărticică de căpetenie. De nelipsit.
E cartea... funciară a comunei: cuprinde tot. Despre o problemă - exhaustivul. De aceea,
se încadrează perfect în ceea ce se numește „monografie”: aveți totul despre... unul. Mă rog:
despre... una localitate numită Blejoi.
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Nu cred că au fost multe lucrări similare precedente; și nici măcar schițe, eboșe de astfel
de tractate. Poți să te și miri, întrebându-te de asemenea, cum o astfel de „aglutinare umană
cu pecete identitară netă - care a dat (sau găzduit) printre alții neamul BOGZA (nu numai
pe Radu TUDORAN, ci și pe ceilalți, nu puțini, consângeni ai săi), pe dirijorul și muzicologul
C. DIMITRESCU, pe valorosul istoric literar Valeriu RÂPEANU - n-a obligat prin oficialii,
dregătorii ei, să fie realizată o astfel de istorie multilaterală a locului.
Buun! Nu exista, sau era înfiripată precar - iat-o acum rotundă și grăitoare. Gata să dea
seama despre trecerea cu folos a vremii peste locuri și prin oameni. Și avem aici de toate pe
care, bucuros, bineînțeles, le-om duce în memorie și mai departe: istorie, cartografie, bogății
de deasupra, de dedesubt, din oameni, din stele (noroacele, să nu le uităm!), moravuri, cultură
populară, obiceiuri, ceva tradiții, preluări, inițieri, etnografie, învățământ (o localitate cu
școli de pe la 1830 nu este de neluat în seamă; în Bucuresci, Sfântul Sava pornea în jurul
lui 1820 didascalia asupra alumnilor prin mari învățați, de pre la Târgoviște sau mai de
departe), meserii, agricultură, bresle învecinate - în fine, totul despre tot.
Glumesc și nu prea: totul... de acum. Aici e și farmecul! Mereu se ivește obligația unei
noi ediții. Trecutul, nu-i așa, e mai plin de surprize decât viitorul. Găsim cioburi, silexuri,
hrisoave, vreun cânticel popular cu tâlc - și, dintr-odată - se mută obârșia mai în afund, mai
spre neguri, se încercuie o zare circumscrisă în anii ei de hronic cu un curcubeu mai lărgit de
conotații și priorități.
Autorul nu este la prima comitere de gen. Îi cunosc neastâmpărul și seriozitatea. Cred
că ar prelua ca deviză bucuria goetheană a faptei. E o terapie modernă de mare eficiență
pentru nevrozele piticului contemporan atât de umflat în ego. Marian MACOVEI știe să
încopcieze heteroclitul unui material caleidoscopic într-o narațiune (e doar o istorie, o
poveste adică, a unei circumscrieri teritoriale și umane), într-o cărticică dintre acelea care...
mai poate fi și citită. Fiindcă, e știut, tipul acesta de lucrări se consultă - și încă rar, o dată
pe secol ! - nu se citește ca o lucrare beletristică, istorică; cel mai adesea, ea intră pe primul
raft al micuței biblioteci din somptuos-uriașul birou al primarelui, ca dovadă a asiduității
interesului acestuia pentru „viața culturală a comunei” sau la biblioteca localității. Arar - și
pe la școală. Câțiva consilieri, vreo două, trei familii mai moțate și-o anină ca pe-o cocardă
sau garoafă la butoniera vanității proprii, dar numai atunci când patronimicul lor figurează
printre numele citate și cinstite în travaliul arheologic al realizatorului. În rest, un interes
cu foc scăzut și-o singură luare la cunoștință: cea constând în răsfoirea de ochii lumii și ai
presei, la o lansare care se încheie cu libații copioase.
Surprinse fiind, din unghiuri varii, toate temele, sub-temele, perspectivele obligatorii
într-o monografie, autorul nu scapă prilejul de a-ți sugera sau de a provoca discrete reflecții
asupra unui trecut - pe care-l desprinde din legendă și document - sau pentru un viitor
greu precizabil dar, ce interesant lucru!, mai definisabil decât prezentul. Prezentul nostru
cel mai efemer, pentru că, stând strâmb și cogitând drept, nici nu știi ce sechele sau/și ce
semințe, germeni de inedit și viitor conține această actualitate. Cum e satul de acum? Ce mai

170

Monografia Comunei Blejoi
păstrează el din ce-a fost și ce anunță el din ceea ce este la alții, în lumea largă și luminată,
sau vreo născocitură valahă, corcită sau inventată, ca să avem pe aici ce nu-i la nimeni.
Și nici să nu fie prea rodnică în propășire. Te întrebi și la mentalitatea umanității de aici:
ce vor să fie ei în viitorul apropiat? Orășeni, dar mai de margine, niciodată asimilați dea-ntregul, un fel de locuitori ai unui „banlieu”, mai pe româneşte „mahala”; sau vor să se
reîntoarcă, dar actualizat, sub forma „fermier” la statutul unei ruralități cu care altădată
ne-am mândrit. Iar acel „altădată” nu era în funesta perioadă „colhovistă”, când confuzia se
înstăpânise, leneșii și harnicii erau malaxați printr-o egal de inechitabilă răsplată materială
de chinuită subzistență. Mă refer la perioada de dinainte de înghețul bolșevic, când Blejoiul și
localitățile învecinate, urcând spre „Țara de foc” a buștenarilor (cu sonde dătătoare de visuri
de mărire americănești) uneau apropitarii de pământ osârduitor, precum și întreprinzătorii
în cele industriale sincrone cu Europa civilizată. Erau făbricuțe de sifoane - una înjghebase
chiar BOGZA! - și tot felul de alte iscodiri și iscusiri umane, dătătoare de măsură pentru
inventivitatea iute a tipului uman de aici. Nu întâmplător, Th. DIAMANDY încropise celebrul
lui falanster la câțiva kilometri de aici.
Monografia permite și stimulează astfel de alonje și reverii. După cum obligă la
responsabilă scrutare asupra a ce zace, încolțește sau amenință acum. Statutul indiferentist al
contemporanului nostru, prins între divertisment facil, agitație nebună, existență pendulând
între Mall și chiolhan, deasupra căreia se boltește o spaimă, nu chiar onorabilă că „ni s-a
luat”, „că nu mi se dă” sau „că n-am destul” - ei bine, acest statut nu este de adoptat prin
satele noastre îmbătrânite, declinante, multe dintre ele urâte în draci, neîngrijite până la a
fi lăsate în paragină.
Din câte cunosc, poporenii Blejoiului, intelectualii și... obișnuiții, starostele și cei din
poziția secundă de la primărie nu intră în acest calapod de comedie caragialiană și de
ipocrizie nițeluș cam prea rodată pentru un mediu (încă) rural. Sunt oameni cinstitori de
tradiții, doritori ca localitatea lor să nu fie adjudecată abuziv de un oraș care, de ce să nu
o spunem, nu suferă de-o prea mare încredere în identitatea lui, lăsându-se confiscat sau
contaminat prea ușor de eterogenia, viteza „materialismul” și trufia bucureștenilor.
Ar fi și păcat să-și dizolve el, Blejoiul, unitatea sufletească și convergența de și înspre
înfăptuiri mai înalte. Se pot (re)înființa asocieri agricole, ferme, se poate reveni sau urca
spre o (nouă) condiție, modernă, a țăranului, pot fi și trebuie chiar coagulate forme noi în
matrice vechi. Atât: să dorim, să ne fie drag, să urnim lucruri, să dislocăm inerții, să alungăm
pânzele de păianjen, lehamitea, osânza îmburghezirii.
De aceea sunt necesare astfel de lucrări. Îți arată cine au fost strămoșii tăi și te rușinează
dacă te-ai piticit sau peticit cu lucruri bălțate și uzate ale altora. Poți să rămâi tu privind cu
mândrie îngândurată și cu neodihnă, ca un Ianus bifrons, și în fântâna trecutului și înspre
zariștea celor ce vor să vie.
Prof. Nicolae BOARU

171

172

Monografia Comunei Blejoi

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE										 1
PREFAŢĂ											
CAPITOLUL I 		

- Descrierea geografică					

CAPITOLUL II		

- Istoricul aşezării						

CAPITOLUL III		

- Populaţia							

CAPITOLUL IV		
- Economia							
Agricultura										
Industria										
Comerţul										
Transporturile									
CAPITOLUL V		

- Administraţia						

3

5

9

21

27
27
35
39
41

45

CAPITOLUL VI		
- Instituţii							
Biserica										
Şcoala											
Căminul cultural									

59
59
65
76

CAPITOLUL VIII		
- Monumentele şi istoria lor				
Cea mai însemnată dată din evoluţia poporului nostru				
Închinare eroului Nicolae din Vânători						
Zi de doliu pentru neamul românesc 						
Ostaşi, vă ordon: treceţi Prutul!							
Operaţiunea „Valul nimicitor”							
					

91
91
94
97
98
102

CAPITOLUL VII		
- Etnografia							
Casa											
Portul											
Tradiţii şi obiceiuri									

173

79
79
81
82

CAPITOLUL IX		
- Personalităţi						
Constantin Dimitrescu - întemeietorul cvartetului de coarde			
Radu Tudoran - viaţa ca un roman							
Valeriu Râpeanu - de veghe asupra cuvântului scris				
Ilie Manole - armata în litere							
Marian Dumitru - un olimpic pentru Blejoi						

113
113
115
122
133
135

CATALOGUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE							

159

BLEJOI - O COMUNĂ VIE									
Exerciţiu de democraţie - administraţia publică pentru copii			
Cetăţenii se implică activ în strategia de dezvoltare a comunei			
Ajutor pentru sinistraţii din Ulma							
Pâine şi sare pentru preşedinte							
CS Blejoi - povestea unui succes							
Centenarul „Radu Tudoran”								
Carte pentru Basarabia								
2012 pe planşa de desen								
Maria Nicolae şi Adrian Diaconu - cetăţeni de onoare ai comunei		
Fetele lui Ivanciu au bătut Polonia!							
Sărbătoarea fotbalului								
O grădiniţă ca-n poveşti								
Lacrimi de înger pe mormântul eroilor						
SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ DUPĂ ANUL 1990 				

POSTFAŢĂ - „Să le fie ocină ohabnică, lor și feciorilor și nepoților”			

174

141
142
143
144
144
145
146
148
148
149
150
151
152
153

161

169

