
DIN AMINTIRILE DESCENDENTILOR FAMILIEI ' . 
NEAM TU 

' 

Alexandru Missirliu 

Neamul Ioanei 

Mama Aniţa, zisă Smeoaica, era de la Urecheşti, sat în care 

avusese şi avere. După ea a rămas pământ arabil, pădure, pruni şi o 

casă care a fost adusă la laşi şi moştenită de Luţă, bunicul lui Sebastian. 

Se spune că Smeoaica, fusese gazdă de haiduci, umbla cu haină 

IL'ngă albă-legată cu crucea peste haină. La brâu, în curea :-Jurta pistoale 

ca bărbaţii şi umbla călare; aşa şi-o amintea Mama Preoteasa. 

Ea nu voia să-şi dea pe fiica ei Ioana, după Gheorghe Neamţu, 

fiindcă acesta era sărac. El povesteşte că nu avusese de sufletul lui, 

decât o iapă.atunci când se căsătorise. 

Dar Ioana aşteptă pe Gheorghe până când el se întoarse din 

armată, 7 ani. Atunci fugi cu el şi se căsătoriră, ea fiind în vârstă de 26 

de ani. De aceea n-a vorbit maică-sa cu ea multă vreme. 

Ioana avu patru copii: pe Tudor zis Luţă pe Constantin, zis Bădin, 

pe Constantin zis Soşoi şi pe Ioana, mama Preoteasa. 

Muri în anul 1873, când fiul ei mai mic era în vârstă numai de 6 

ani. 

Despre moartea Ioanei sunt două versiuni: 1/ Se spune că s-ar 

fi prăpădit de inimă rea, în urma incendiului casei pe care de abia o 
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făcusera ·(versiunea C. Neamţu) 2/ Ioana zăcuse de tifos şi de abia 

vindecată a cununat uri fin, la nunta căruia, mâncând de toate, o întoarse 
. . . 

boala, şi lcro·săptămână muri (versiunea dascălului Popescu). 

Smeoaica a mai avut o fiică, măritată la Câr~eşti, urmaşei 

acesteia i· se spunea mătuşa CiolocoanecL Vară primară cu Mama 

Preoteasa, seamănă Cl,.J ea, deşi era mai oacheaşă. Preoteasa îi zice 

„nepoată" pentru că îi moşise copiii. Preoteasa o chema pe Ciolocoanea 

de-i spăla rufele, _aceasta dovedindu-se drept o dovadă de încredere, o 

cinste. 

Tot nepoata Ciolocoanea aducea la Paşti roibă (o rădăcină pe 

care ea o numea rodul pământului), cu care se roşeau ouăle. În sat se 

încondeiau ouă. Toate femeile aduceau ouăle încondeiate la biserică în 

ziua de Paşti. 

Nepoata Ciolocoanea ţesea şi alegea fir frumos. De ea erau 

ţesute feţele de masă în dungi de-a lungul şi de-a latul cu câte un bobocel 

în mijloc; cele pe care se mânca la muica şi mai târziu la Preoteasa. 

O altă fiică a Smeoaicei -Anica - fusese măritată tot la Cârbeşti, 

cu unul de-I chema Teoltea - fiul Anicăi; Tănase Teoltea şi sora lui Liţa 

erau veri cu Pre·oteasa. Tănase Teoltea, avea un ginere, pe Dumitru de-· 

i zicea Dumitru al lui Tănase Abagiul, care era finul lui Gheorghe Neamţu. 

Era croitor bun de haine ţărăneşti. 

Mătuşa Liţa rămăsese văduvă, fără copii. Ea care îl răsfăţase pe 

Constantin Neamţu când era mic, îl poreclise Şoşoi (adică iepuraş). 

Constantin Neamţu a plătit mătuşei Liţa pensie cât a trăit. (Filoreta) 

Neamul lui Gheorghe 

Primul cunoscut din neamul lui este Traşcă. El venise din Ardeal 

(Braşov sau Făgăraş) să cumpere vite, ocupându-se cu negustoria. A 

murit la laşi; fiul lui Nicola a rămas orfan în sat. Copiii îl porecliseră pe 

Nicola, Neamţu şi Neamţu i-a rămas numele. 

Nicola a fost ispravnicul moşiei boierului Măldărescu. 

Nicola avu trei copii pe: 1/Dumitru; 2/Gheorghe; 3/ Aniţa. 

Gheorghe Neamţu (născut în 1830 - moare în 1902) face armata 
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la Cavalerie; timp de 7 ani; fiind călăraş cu schimbul. la parte la războiul 

din 1856 şi _este distins de ţarul Rusiei cu un inel şi o decoraţie, după 

ur.ma căreia a căpătat o mică pensie, cât a trăit. Măgulit de acest lucru, 

Gh .. Neamţw, .îmbrăcat cu deosebită grijă, se ducea la oraş o dată pe 

lună, de-şi ridica pensia. Afirma însă că pensia îi era doar „de pâine şi 

de sare"! 

Se căsătoreşte întâia oa_ră cu Ioana fata Smeoaicei şi are patru 

copii: 1/Tudor zis Luţă;.2/Constantin zis Bădin; 3/Constantin zis Şoşoi 

4/loana. 

Gheorghe Neamţu a ţinut în arendă la laşi fosta moşie a lui 

Măldărescu de 600 de pogoane, cumpărată de Ploieşteanu. Boierul 

Măldărescu zidise biserica de lemn din cimitir de la laşi. 

La Tâlveşti şi Urecheşti, Gheorghe Neamţu mai arendase moşia 

D-nei Cornea şi a fratelui ei Sever Pleniceanu. 

Gheorghe Neamţu avea vie la Chiciora, în satul Urecheşti şi la 

Văcarea, cătun care ţine de Dăneşti. La Urecheşti mai avea pământ de 

pruni lângă Piciu Lăutaru (toţi ai acestuia fuseseră lăutari din tată-n fiu). 

Pe când Gheorghe Neamţu fusese călăraş se spunea c-ar fi 

~·ăsit aur. Ducându-se la râu să-şi spele calul, el zărise o c:racă de salcie 

aplecată peste apă, care părea trasă în jos de ceva greu. El trase de 

cracă şi scoase la mal o căldare plină cu galbeni. Banii i-a ascuns într

e butie, în pivniţa casei lui. Vestea s-a dus însă şi l-au călcat hoţii. 

Povestea dada Paraschiva a lui Albu, crescută de Gheorghe Neamţu, 

că hoţii nu putuseră pătrunde în casă, deoarece uşile erau închise pe 

dinăuntru cu „droburi de lemn". 

De atunci, bogată fiind, Ioana, soţia lui Gheorghe Neamţu, avea 

ambiţie să-şi mărite fata după Bădică Danielescu - cel mai avut om al 

oraşului. Gheorghe Neamţu îşi făcuse casă nouă. Într-o noapte casa 

luă foc şi arse până la pământ, de abia dacă scăpară ai lui cu viaţă. 

Aurul ascuns se-topi în pivniţă. Topit, îl duse la Săftoiu şi la lunian bătrânul, 

care-l păcăli pe Gheorghe Neamţu şi-i dădură numai 2.000 lei. Aurul 

fusese cu blestem. Ioana muri de inimă rea. 
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La şase săptămâni după moartea Ioanei, Gheorghe Neamţu se 

recăsători cu „Muica", (Maria lui Ieşeanu, zis Piroi, vecin de casă cu 

Gheorghe Neamţu). 

„Muica" era ~u 20 de ani mai tânără decât „Taica". Orfană de 

mamă, frumoasă, fusese crescută de Ioana, care gândea s-o dea după 

fiul ei mai mare L1,1ţă. Dar "Muica" se măritase cu Smântânescu, de la 

Romaneşti, om cu stare, cu care avea şi doi copii de vârsta Preotesei. 

Smântânescu muri şi orfanii lui trăiră un timp la Gheorghe Neamţu, după 

căsătoria „Muichii" cu acesta. 

Ea îi ţinea la bucătărie să nu-l supere pe „Taica". Au murit fiind 

încă mici. 

„Muica" sau „Maica Maria" cum îi spunea Constantin Neamţu 

era foarte frumoasă, avea ochii albaştri. 

Constantin Neamţu, copilandru, când ierna, se ducea cu ea pe 

la nunţi, la hanuri şi auzea cum se mirau oamenii de frumuseţea ei. El 

se fălea cu soţia tatălui său. 

(AMINTIRI C.N) 

Cu "Taica", "Muica" n-a făcut copii. Când el al murit la 1902, avea 

73 de ani, „Mi.Jica" avea 53 şi a trăit văduvă până la 1914. 

Fratele „Muichii" - Ştefan Ieşeanu zis Surdu - era om nevoiaş, 

dar foarte drag „Muichii". Locuia în dosul casei lui Gheorghe Neamţu. 

Copiii lui Gheorghe Neamţu 

Tudor zis Luţă - născut 1858, a fost însurat cu Lina Stolojanca. 

El moştenise casa bunicii sale - Smeoaica - în sat la laşi. Era înalt şi 

bălai - cel mai frumos din tot neamul. Lina era şi ea frumoasă, albă 

(blondă). Mama Preoteasă povestea ca din basm de nunta de la 

Stolojani. Înaintaşii nunţii, 150 de călăreţi, veniseră dinspre munte 

întovărăşind mireasa. La socrii la masă, la Stolojani, fiecare om avusese 

tacâmul său, fiecare sticla lui de vin. 

Într-o zi Luţă umblă să-l împuşte pe tatăl său pe fereastră, că-l 

bătuse însurat fiind. 

Luţă era prieten cu boierul Moangă, proprietar de pe la munte, de 
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la Curtişa.ara probabil. El stăpânea în Târgul -Jiului, casa care mai târziu 

a fost a lui Titi Bălănescu (Fetita Mongescu, nepoata lui şi sotia lui . . . . , . '. 
Alexandru ·.Tătărăscu, povestea că ea copilărise la Culă la Curtişoara). 

Boier Moangă şi tovarăşii lui se întâlneau la laşi, la Luţă. Aici puneau ei la 

cale_ lovituri "im potriva Grecilor, a duşmanilor ţării. Apoi plecau călări prin 

codrii, cu merinde. Aşa a răcit Luţă şi a zăcut de congestie, murind la 

vârsta de 27 de ani. 

Văduva lui Luţă, Lina Stolojanca s-a măritat cu un om de la Brădet. 

Nunta i-a făcut-o Gheorghe Neamţu. 

Ghiţă era copilul lui Luţă. Înalt de 1,96 m făcuse armata în Garda 

Călare. Întors de la armată, se însurase cu Năstăsia lui Năstase. Era 

primar în sat. Călărea numai în bustru şi avea un cal, de-i zicea Corbu, 

care îngenunchia să încalece pe el. 

Într-un an Ghiţă, se duse la Sfânta Marie, la hram la Băieşti; nu 

jucă-nainte decât trei hori şi se întoarse acasă. Aici, ardea casa Preotesei 

Ioana - Mătuşa lui - şi ea se jelea. Avusese o presimţire de se întorsese 

de la hram. 

A murit la 23 de ani; se pare că de tifos. Mort, l-au scăldat Bălăşoiu 

.)i cu Rasoveanu, unul îi era fin iar celălalt, Gheorghe (%is Rasoveanu 

după soţie) era fiul mai mare al lui Dumitru Neamţu. Oamenii aceştia, 

spuneau că bietul Ghiţă n-avea loc pe trupul lui fără de bubă. 

Gheorghe Neamţu, îi cumpărase o casă atunci când îl însurase. 

Adusese casa· de la leleşti, cu 50 de care venite din sat de la laşi. 

Bălăşoiu, tatăl Stancăi, însemnase casa pe bârne ca să ştie cum s-o 

facă la loc. „Ăl" de zidise această casă pentru el, fusese un om „beţiu", 

care nid nu apucase să locuiască în ea pân-o vinde. Nevastă-sa de 

necaz că pierduse casa, când cei ce o cumpăraseră şi urmau să o 

ridice terminară masa, a dat cu lăturile după casă zicând: „lături să stea 

în ea, da oameni nu!" - blestemul acesta îl ajunsese pe bietul Ghiţă. 

(Amintire Stanca) 

Văduva lui Ghiţă, Năstăsia lui Năstase, se recăsători cu Grigore 
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Bogdan zis Bădescu. 

Pe fiul ei.şi al lui Ghiţă-Sevastian -1-a crescut Gheorghe Neamţu. . . . 

Constantin, zisBădin, - născut la 1860, este fiul al doilea al lui 
. . . 

Gheorghe: Neamţu. A urmat Şcoala Normală la Râmnicu-Vâlcea. De 

aici, a fugit la Argeş, luându-şi numele de Cezianu. A fost învăţător în sat 

la laşi. (Pe clopotul Bisericii de zid din sat, se află inscripţia: „CUMPĂRAT 

DE GHEORGHE NEAMŢU ŞI DE CONSTANTIN CEZIANU"). 

Bădin, a ţinut pe Ioana, fata lui Cătănoiu zis Cocoş, care a fost 

mama lui C.C. Neamţu. 

Cocoş de la Romaneşti, era om cu stare, dar calic. 

El şi-a făcut, trăind, pomană mare, de frică să nu-l lase copiii 

după moarte fără pomană. Fiul lui, Simion Cătănoiu, are urmaşi 

intelectuali, stabiliţi în Bucureşti. 

„Neica" (C.C.N) era „întreg" bunicul lui, Cocoş. 

Ioana muri la trei zile după naştere şi nevasta lui Mihai Mârşu 

având o fată de seama lui Costică, l-a luat pe Costică şi l-a crescut cu 

fata ei. Costică a crescut deci cu fata lui Mârşu „la conac", peste Jii; la 

vite în zăvoi (conac - căsuţă la păşune). 

Nurilai după moartea lui Bădin a luat Gheorghe Neamţu co"pilul 

de l-a crescut şi pe el, după cum a crescut 12 copii din sat. 

Bădin, văduv s-a reînsurat cu Maria Costescu. 

Fiica lor este Lenuţa, măritată cu Vasile Pîinişoară de la 

Curtişoara. 

Pe văduva lui Bădin, Maria Costescu, Gheorghe Neamţu o mărită 

cu Alexandru Merfu din Brătuia. 

Se spune că-ntr-un timp Bădin înnebunise şi că l-au jucat căluşarii. 

Pe când îl ţineau doi oameni (unul de mijloc şi unul de genunchi) căluşarii 

l-au bătut la tălpi cu 4 fuşteie. S-a vindecat - dar la vreo patru ani de 

atunci, a murit. 

Constantin Neamţu, fiul al treilea, născut la 1867, rămâne orfan 

de mamă la 6 ani. Face Şcoala primară la Târgu -Jiu, locuind la gazdă. 

Şcoala de Comerţ o face la Craiova, locuind la pensionul Malian, unde 
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medita internii, pentru a-şi plăti întreţinerea. Îl aducea toamna tatăl lui, 

cu carul s;u boi de la Gorj până-n Craiova, la şcoală. Trecea cu multă . . 
grijă pri~ locul zis Valea-Rea, prăpăstioasă şi.păduroasă, bântuită de 

tâlhari. Pe.nsionul Malian se găsea în casele de mai târziu ale Contelui 

Talievici, ct.imp~taţe în 1918 de C. Neamţu de la fata acestuia, Constanţa 

'Argetoi.anu~ 

Terminând ,Şcoala de Comerţ el se duse la Bucureşti, unde luă 

parte la un concurs de bursă de studii, bursa Năsturel. Reuşind la con

curs, plecă la Anvers, unde rămase doi ani şi absolvi Academia de 

Comerţ. 

Întors în ţară, se stabili la Craiova, unde ocupă o catedră la Şcoala 

Superioa~ă de Comerţ şi postul de casier al Băncii Naţionale. 

Fraţii lui Gheorghe Neamţu. 

Gheorghe Neamţu, fiul lui Nicolae, avusese o soră pe Aniţa, 

care fusese căsătorită cu Butan (zis Dumitru Gemăntacu) la Uricheşti. 

Neavînd copii, ei se despărţiseră, Aniţa plecând la Cartiu, unde ea crescu 

copii lui Enache Cartianu. Apoi trecu la tatăl lui Titi Bălănescu- lvănoiu. 

Bătrână, Aniţa se întoarse în satul ei şi muri la Gheorghe Neamţu 

'acasă. 

Frate mai mare al lor era Dumitru Neamţu, care a trăit'105 ani. 

Alb ca laptele de curat, purta plete şi era frumos. Copiilor care se legau 

de el, bătrânul le spunea în glumă: „Râdeţi voi de mine că-s bătrân; da

s mai multe piei de miei, decât de oi bătrâne!" 

Soţia lui se numea Bălaşa. 

Fiii lui au fost: 1/Gheorghe zis Rasoveanu (după soţia lui Maria 

Rasoveanu); 2!Dumitru, zis Mitu căsătorit cu Ilinca lui Chera din Cârbeşti; 

3/Durlă, zis Chelement căsătorit mai întâi cu Smaranda cu care avu pe 

Meilă (Mihail). Dună căsătorit a doua oară cu Maria Bădoaica din Cârbeşti, 

cu care avu trei copii: pe Maria, pe Stină şi pe Horia (telefonist). Horia 

era căsătorit cu Polina şi a avut 3 fete nu le-a trăit decât una, Vica. 

Nepoţii de frate ai lui Gheorghe Neamţu 

Durlă, se spune despre el că era foarte priceput: „fură oaia 
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noaptea şi până. la ziuă o frige şi o Şi mănâncă". 

Fiul lui, Mihai ,.... zis Meilă - era deştept, sprinten la minte şi la 

vorbă. Când Ion Nicodin, avocat avea rievoie să jure cineva într-un proces, 

pe Meilă îl punea martor: Las-pe mine spunea el „că toţi mă cred". Era 

într-adevăr aşa.de ager şi deştept, că în declaraţii, nu-l încurca nimeni. 

Horia era şi deşt~pt şi cinstit. El ajunsese funcţionar. Era telefonist 

la Prefectură. Nevasta lui era frumoasă, dar ofticoasă. Nu le-a trăit decât 

o fată, Vica. 

Neamul Negreşti/or (Lucica Georgescu) 

Ginerele lui Gh. Neamţu - preotul Vasile Negrescu din Bălăneşti. 

La Budieni este o biserică zidită de socrul Preotesei, Negrescu Niculae 

din Bălăneşti care fusese sub-prefect şi purtase haine boiereşti. Atât el 

cât şi bunica Dumitra, sunt zugrăviţi în hainele acestea, în biserică. Lângă 

ei sunt zugrăviţi copii Popa Vasile şi fratele său Constantin. 

Bătrânii donaseră o moşie spre întreţinerea bisericii. Mai târziu 

ei sărăciseră - mama Dumitra trăind până la 96 ani, se îmbrăcă în urmă 

ţărancă, cu cârpă albă - „Cum le uită omul toate! - spunea ea la 

bătrâneţe - Cum am fost şi ce-am ajuns!" 

Mitu Negrescu, fiul lui Constantin, nepotul popii-este azi directorul 

Liceului din Curtea de Argeş. 

Slugile 

„Taica", nu mânca din mâinile bucătăreselor ce le avea la 

cârciumă. Acestea erau unguroaice, ardelence sau nemţoaice şi el le 

ţinea de spurcate: Mânca doar pui, curcan sau purcel fript în frigare de 

el,.de Moş Gheorghe al lui Petrache. 

Moş Gheorghe a fost 28 de ani vizitiu la "Taica". El spăla trăsura 

şi îngrijea de cei şase cai pe care i-a ţinut Taica la grajd, cât a trăit. 

(„O bătrână"), "Muica" era mai iute din fire. "Taica" era iertător. 

Baba Briceaga era rudă cu popa N. Negrescu - crescuse copiii 

de la Bălăneşti; a servit la popa până a murit. 

Ion ăl mic a fost servitor la Gheorghe Neamţu - el cânta frumos 

din fluier în fiecare sâmbătă. "Taica" i-a făcut casă şi i-a dat pământ. 
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Finul Dinu -era finul "Muichii" - în armată fusese bucătar - de 

aceea răll)ăsese bµcătarul satului la praznice- a gătit şi .la băi la Săcel, 

în acei cinci ani cât "Taica" a ţinut băile în arendă. Era foarte bun şi 

blând. Era unchiul lui Costăin Dobroiu. 

· "Taica" a luat băile Săcel În arendă de la Sadoveni, în tovărăşie 

. cu Pleşoianu, cumnatul lor. Dar Pleşoianu era cartofor. El .mânca în 

cărţi mai mult decât partea lui din venitul băilor, astfel că "Taica" a rămas 

curând singur arendaş, până în anul 1902, când a murit. Avea atunci 73 

de ani, dar se ţinea bine - era tot voinic, frumos şi purta bine. Se plângea 

doar că de la un timp, nu se mai poate scula cu noaptea-n cap, cum îi 

fusese obiceiul toată viaţa. Gheorghe Neamţu era de o curăţenie 

exemplară, ca şi fratele lui Dumitru; 

Portul - ''Taica". 

Gheorghe N. schimbă peşchirul de la brâu şi ciorapii, în fiecare 

zi. Se purta cu nădragi albi de dimie, cu găitan, cusuţi la meşter, în 

Târgu Jiu. 

Negustorul ceruse pe mama Preoteasa, dar "Taica" i-a zis: „Nu 

dau eu fata după abagiu". 

Pe sub nădragi purta ismene. Numai noaptea· sau dimineaţa îl 

vedeai în ismene; altfel tot în nădragi. Purta cămăşi de bumbac cusute 

de "Muica"; ea punea oala de croia gâtul: le lucra cu platcă. Erau simple 

de tot, fără râuri nici şabace - aşa purtau toţi cei de vârsta lui. De toate 

zilele, aveau bentiţe la mâneci; - de zile mari, mânecile slobode. Gulerul 

era drept, cu chiotori. Singurele podoabe ale cămăşilor bărbăteşti erau 

cheiţele „pe su-ac" şi „creţu rile". Purta căciulă moţată sau pălărie de 

. paie lucrată în sat. În P,icioare purta ciorapi albi de lână, împletiţi de 

"Muica" cu cârli~rnros de os; se începeau a împleti de-la vârf. La pantofi 

şi la ghete spunea „iminei". Iarna purta cisme lungi - aduse de negustori 

de la Sibii. Mintanul lui era drept, de lungimea unui sacou; avea un singur 

chenar de găitan negru, căci Taica nu putea suferi înfloriturile schilereşti. 

La drum nu pleca fără epingea de dimie cafenie, cusută.cu găitan cafeniu 

împletit cu alb. Epingeaua n-avea mân.eci; venea cam ca o pelerină de 
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scotea mâinile pe deschizături. Avea glugă mare, pe care la vreme rea, 

o dădea peste.cap. Taica n.;a purtat giubea. 

(Amintiri Filoreta) 

"Muica" 

„Când eram .eu mică, "Muica" se purta cu părul împletit în două 

cozi, legate la spate, la ceafă. Erau petrecute de formau ca un fel de opt 

culcat. Mai sus de canci, se purta fes, ca cele turceşti, şi se lega 

deasupra cu o basma de mătase. Nu se vedea fesul deloc, doar basmaua 

pe sub cârpă. Eu după ce m-am dus la Bucureşti la şcoală m-am ţinut 

de dânsa de şi-a lăsat fesul. 

Scrisori 

Pe când unchiul era la studii, la Anvers, el scria către "Taica": „Ai 

dat prea multă arendă 6.000 lei, caută dacă poţi şi mai trage o mie". 

Atunci când unchiul era plecat la Bucureşti pentru examenul de 

bursă - "Taica", îngrijorat, - ii scria: „Să nu pui la inimă tot - Să nu te 

îmbolnăveşti, - Că eu am bani să te ţin acolo unde tu vrei să te duci!". 

„După ce murise bietul "Taica", eu găseam prin casă scrisori şi 

le citeam "Muichii"". 

(Amintiri Filoreta) · 

Firea lui Gheorghe Neamţu 

Într-un an, "Taica" a avut o criză de ficat cu dureri grozave. S-a 

dus la Bucureşti şi s-a căut~t. Doctorii i-au prescris regim - şi să nu 

mai bea. De atunci na mai pus băutură-n gură. Avea mare tărie de 

caracter. 

De când cu boala aceia, şi-a luat el praznic la Cârstov (legământ). 

Pe Filoreta a crescut-o Taica - o ţinea de fata lui şi ea locuia la 

el, dormind cu Muica. 

Într-un an de Cârstov, "Taica" dădu Veronicăi, de pomană, un cal 

mic. Filoreta geloasă pe sora ei, tăcea, posomorâtă. "Taica" o mângâia 

spunându-i: „Da bine tată, n-ai tu toţi caii de la grajd?". La moarţea lui, 

Filoreta avea 13 ani, Lucica 8. 
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(Amintiri Filoreta) 

La nunta fui Costică Schileru. 

Am mers cu trăsura până la Bâlteni - eu stând între "Taica" şi 

"Muica". 

Luasem cu noi 2 curcaAi, 1 damigeană de vin şi una de ţuică de 

câte 20 litri fie9are şi 5-6 azimi de pâine. De la Bâlteni am luat cu noi pe 

ginere şi_ am pornit-o la Sărdăneşti la socrii mici. Aici sub un umbrar 

mare, stau la masă numai fruntaşi îmbrăcaţi frumos, nevestele lor numai 

sălbi de galbeni, pe piept. E!:ra şi lume de la oraş. "Taica" ne îndemna să 

le dăm lor de mâncare, că sunt „nemâncaţi de la oraş", iar el n-a mâncat 

nimic şi nu ne-a lăsat nici pe noi să mâncăm. Am plecat flămânzi acasă. 

Avea dispreţ mare pentru cei îmbrăcaţi în ţoale - orăşenii. 

"Taica" primea musafiri. Îi plăcea lumea bună. Lui Titu 

Frumuşeanu îi zicea boier Titu. Primea pe Dobruneanu, cumnat cu Titu, 

pe Săftoiu, pe Săvoi. Îi primea bine, îi ospăta. Dar la oră fixă îi şi pornea. 

Avea grajdul peste drum de casă - trei perechi de cai - trăsură 

cu cauciucuri, - „gata caii?" striga el - şi-i pornea. Lui ''Taica"-1 bătrân i 

se furase o pereche de boi - era unu, Cusu, părta~· 1a hoţie. Mogoe, 

finul nostru, era porcar la noi; - el a auzit clopotul boilor şi a vestit pe 

taica - Cum primar în sat era totdeauna omul lui, hoţii au fost prinşi, iar 

"Taica" le-a luat boii şi le-a dat drumul. Pe Cusu însă, l-a bătut şi cum 

acesta era în sat om cu stare, de ruşine a fost nenorocit cât a mai avut 

zile. 

Alţii au venit cu plan hoţesc de iau cerut brişca cu împrumut. Se 

topise zăpada şi nu le mai mergea sania. Taica le-a dat-o până-n Târg 

şi au plecat cu sania legată după brişcă, Fără ştirea lor, ''Taica" a trimis 

în urmă un călareţ să-i urmărească. Când au ajuns la Udroiu (hotel de 

Târg) hoţii au luat-o-nainte. Călăreţul însă i-a oprit şi le-a luat brişca

napoi. 

(Amintiri Filoreta) 
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Firea lui Gh. Neamţu 

Informaţii de la Dascălu Popescu 

Gheorghe Neamţu era darnic. Urmam la şcoală la oraş. Când îl 

întâlneam, îi sărutam mâna - eu, Noaţă. -- El scotea punga şi ne dădea 

bani (câte-u·n franc) „Nareţi bani şi voi mă! Luaţi-vă covrigi!" Nu ştiu . . . . 

dacă-n sat mai erau doi-trei naşi: el îi cununa şi-i boteza pe toţi. Finii 

trebuiau să aducă pJocon de a doua zi de Crăciun şi până-n „ziua 

ospătării", care s~ ţinea între Crăciun şi Bobotează. Toţi finii şi nepoţii 

aduceau plocon; un curcan, o curcă sau gâscă, 5-10 I ţuică şi vin, 10-

12 pâini, limbă de porc şi spetie, 1 cârnat trandafir, 1 kg. orez, o căpăţână 

de zahăr. Când lua naşul ploconul, avea obicei de lăsa finului câte un 

litru de băutură şi câte o pâine. Finii ver:ieau dimineaţa; sărutau mâna 

naşului şi naşii, care primeau ploconul. Naşul îi cinstea. „Na! Mai beai şi 

tu mă!" - şi le spunea în ce zi să vină la masă, la ospătare". 

Ziua de ospătare, era ca la pomană - Omul venea cu femeia. 

Avea naşu şi lăutari. Punea mese de cele mari, cu scaune. Aşternea 

paie pe sub picioare. Oalele fierbeau afară; friptura era la frigare; ţuica 

se-ncălzea cu zahăr. Începea masa de pe la 12 şi ţinea până seara 

târziu: Mâncau, jucau în curte, se-mbătau, petreceau până 18 miez de 

noapte. Naşu era mai iertător, a bătrână era cam iute. 

Obiceiuri (informaţie Lucica) 

La Crăciun finii aduceau daruri - plocoane naşului - în cele 3 

zile. La Anul Nou, naşu dădea o masă-n cinstea finilor. Cu lăutari, cu 

masa-n ~urte, cu fân la picioare, cu ţuică fiartă, cu vin, cu joc de scoteau 

cojoacele de pe ei: asta era cea mai frumoasă sărbătoare din copilăria 

mea. La noi la laşi, de Crăciun şi de Anul nou, veneau lăutarii, şi cântau 

Naşterea, o melodie specială - lăutarul cânta din gură cuvinte frumoase, 

evlavioase. 

În Ajun, dimineaţa, veneau piţărăii: copiii încălţaţi cu tureci de 

dimie lucraţi cu găitan negru, cu opinci cu nojiţe, adică curele late de se 

dădeau de mai multe ori pe după piC:ior, cu traista şi colinda, un bastonaş 

de lemn de alun cu coajă crestată pe el în formă şi ornamente variate, 
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făcute din cu~t: Co~ja se scotea parţial şi bastonul se afuma la lumânare, 

ca să se înnegrească lemnul pe unde îi era coaja luată. După afumare, 
. . 

se lua şi coaja rămasă pe baston. Astfel rămâneau urme albe pe bastonul 

afumat. Fiecare părinte făcea mai multe colinzi pentru copii. Cu una din 

ele dădea în vacă, în ziua aceea, ca să fete viţelul breaz,. precum colin?a. 

(inform. Stanca Bălăşoiu) 

Copiii care mergeau în piţărăi (nu se pomenea la noi niciodată 

cuvântul „colindători") erau organizaţi în echipă de băieţi mai mari (15-

16 ani) cu un vătaf în frunte. Aceşti băieţi mergeau în fruntea cetei, ei 

apărau copiii de câini; băteau în porţi ca stăpâna să iasă să „primească". 

În poartă, vătaful întreba pe copiii: (Ce-i aici copii?) Ceata răspundea în 

cor: (Dumnezău)- sau: Hă-hă, hăăă, aici e Dumnezău - ne daţi ori nu 

ne daţi! Erau câte 40-50 de copii în ceată. leşea gazda, primea în casă 

pe vătaf care spunea „mările", o poezie-apoi gazda lua baniţa de colaci, 

mere, nuci şi împărţea la copii. Gazda şedea în poartă dând drumul la 

copii ca la strungă, tot câte unul, ca s-apuce toţi colaci. Şireţii săreau 

gardul şi mai luau odată. 

Amintiri despre Crăciunul la laşi ale Stancăi Bălăşoiu. 

În Pitărăi, întâi la Nemtoaica ne duceam "Muica". Cum ne vedea, 
' ' . 

arunca d.intr-o troacă peste noi seminţe amestecate: fasole, porumb, 

grâu şi dovleac. Ne băga în casă şi ne da să mâncăm dovleac turcesc, 

alb, copt. Fiecare copil căpăta bucata lui şi trebuia s-o mănânce pitit 

după uşă, cu ochii închişi - ca să găsim cuibare de păsări, vara! 

După ce ne-ntorceam din capu-satului, treceam iar pe la dânsa, 

de ne dădea colaci, vin şi mere. Băieţii mai mari se făceau irozi! Se 

umbla cu steaua de anul nou. Nu se cunoştea nici sorcova, nici capra. 

În noaptea de Anul Nou se făceau farmece şi vrăji, cu grâu aruncat pe 

tăciuni. 

Obiceiuri. 

La Gorj am apucat ziua Moaşei. În ziua de Sf Vasile, mama ne 
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trimetea pe noi, copii, cu plocon ca la naş, la moaşă. Eu, moşită de 

muica,. mă duceam.la dânsa. Fraţii se duceau la Mirfuleasa (văduva lui 

Bădin), mama ţaţii Lenuţa Pâinişoară. 

Ploconul era format din: pâine, zahăr, vin, o pasăre, o spetie şi 

cârnat afumaţ. Noi îl dam moaşei: iar moaşa ne ridica pe rând în grindă, 

ne pupa şi ·ne dădea câte un covrig de pâine de casă în care înfigea un 

ban de aramă. 

Veneau apoi şi părinţii, se făcea masă şi se petrecea până seara. 
· .. 

(Filoreta) 

Şi la Corabia se făcea ziua moaşei tot de Sf. Vasile. Se mergea 

cu ploconul de dimineaţă. Peste zi se „trăgea cu troaca", se făcea haz 

mare. 

(Lucica) 

Se zice că cine moare în săptămâna patimilor, este om rău -

cine în ziua de Paşti, merge în Rai La Corabia vorbea lumea, când a 

murit Mihail Albeanu, în ziua de Duminica Paştilor. 

(Lucica, 1960) 

La laşi, în Joia Mare, se făceau focuri noaptea prin curţi în faţa 

caselor, cu lemne de alun. Lângă foc se pune masa cu strachină, lingură 

şi cană cu apă, de sufletele morţilor. Se împărţeau ulcele cu flori, 

căldăruşe şi viorele. 

(Stanca) 

Via lui Gheorghe de la Văcarea era pe araci (vecină cu a lui 

Ştefan Părăloiu). Mă duceam şi eu la cules. Când era să sfinte soarele, 

Liţa şi cu Ştefan mă chemau şi-mi dădeau câte un buştean să-l culeg 

pentru mine şi să-l duc cu baniţa acasă. Un harac negru şi unu alb - ăi 

mai aleşi - ca să aibă ei cei mai bun pe lumea cealaltă. 

Via se săpa şi se-ngropa iar primăvara se tăia. Neamuri de struguri 

erau în vie „Ţâţa oii" - dodoloacă cât aluna - şi-o tămâioasă măruntă. 

În către Rasova, se obişnuia de se făcea „praznicu vii". 

Acolo aveau pivniţe pe deal, cu 2 încăperi. Tot pe un deal cu Rasoveştii 

mai aveau şi Tălpăşeştii de la Corneşti primiţi. Erau bogaţi, tăiau 2 porci 
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de Crăciun. Îi afumau şi slăninile făcute „sfâşii" le Uneau pivnită la vie (ca 

_, • I ' 

să. ·aibă ce mânca atunci când se lucra via şi rămâneau mai multe zile 

pe deal). 

Gh~orghe.Neamţu căra strugurii acasă la laşi în care, îmbrăcate 

anume în pi~le. Aducea numai de la Chicioara câte 2-3 care. 

Strugurii se descărcau acasă în „coteţ". Aici se jucau cu 

picioarele .. Coteţ'ul era pus pe „movilă" (o postavă mare cu 4 urechi). 

Mustul se strecoară printr-o pânză de in răsucit. Se turna în butie, printr

e pâlnie zisă „lin". 

Tatăl mamii noastre, Mihail Albeanu, se trage din neamul lui 

Popa Matei din Albeni. S-a născut la 30 decembrie 1834, şi a murit la 22 

aprilie 1907, în ziua de Paşti. Fusese crescut de sora lui, care era 

învăţătoare la Cărbuneşti. Rămase orfan la vârsta de 6 ani, îl duce la 

şcoală la Craiova, unde este coleg şi se împrieteneşte cu Teodor Aman. 

Acesta îl recomandă unei rude a sale, care-l ia băiat de prăvălie la vârsta 

de 12 ani; prăvălie de pânzeturi şi stofe. Rămâne la acest negustor 

câţiva ani, până ce (mare de.acum) bate nişte clienţi veniţi cu nunta la 

târguială care, după ce desfăcuseră pe rând de trei ori toată marfa, 

urmau să plece fără să fi cumpărat nimic. Jupânul îl judecă pe Mihail şi-

1 concediază. Dar Pleşa - tatăl lui Iancu Pleşa, - îl ia la prăvălia lui, folosindu-

1 la moşie ca om de încredere. El întovărăşa transporturile de cereale 

care trebuia duse de la Craiova la Giurgiu (făcea pe drum 3 săptămâni). 

Venind odată de la drum era plin de păduchi. Bătrâna·d-nă Pleşa, care 

era foarte bună cu toţi băieţii de prăvălie ai soţului ei, îl spălă şi-l curăţă. 

Povestea cu uimire de moşiile atât de bogate de la Segarcea; „aici toţi 

oamenii aveau oala cu lapte prins!" „De acolo se tăiau din pădure stejari 

aşa de mari, de se putea întoarce căruţa pe rădăcina lor!" 

La 24 de ani Mihail Albeanu, devine arendaş pe cont propriu. 

Niciodată nu a avut tovarăşi, nevoind să se certe cu prietenii. 

Mihail Albeanu era la Bucureşti, în vremea detronării lui Cuza. 

Fiind adversarul politicii acestui domnitor, el activă luând parte la lovitura 

de stat. Povestea că toată noaptea aceea au alergat ştafetele de la un 
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complotist la altul, du.când porunci sau mesagii. Aceste ştafete aveau 

câte o ţablă în SJ?ate, pe care se scriau ordinele cu cretă. 

(Amintiri mămica, auzite în.copilărie) 

Mihail se însură la 50 ani, cu Anastasia Săvulescu, de 18 ani. În 

timpul acela et locuiau la Celei, având Balta Oriei în arendă. La Celei tot 

satul era numai bordee. Chiar şi Dobre Şapcă,. fiul lui Popa Radu Şapcă 

de la Izlaz, locuia într-un bordei frumos ca o casă, cu gârlici şi 4 camere. 

În dreapta bordeiului, locuia Popa Dobre. În stânga locuia fiul lui, însurat 

cu o bucureşteancă. Numai clădirea în care locuiau familia Albeanu, era 

casă deadevărat. Mama îşi aminteşte de focurile ce se aprindeau pe 

acoperişurile bordeeelor, când era ea copil, la Ignat de Crăciun, c·ând se 

pârleau porcii. La 1891, Albenii cumpără casa lui Manea la Corabia şi 

se mută la oraş. Cumpără moşia Brostăvăţul şi ridică aici toate 

acareturile, Albeanu a fost primul explotator modern al acelui pământ. 

La 1907, se dă foc conacului şi Mihail Albeanu, moare de inimă rea la 

vârsta de 73 ani. 
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NEAMUL NOSTRU 
Familia NEAMŢU (1770-1970 - 7 genera.ţii) 
Comuna IAŞI, judetul GORJ 

SPIŢĂ DE NEAM 

'ffiAŞCĂ ----...-

VJ 
co 
o 




