Pe aceast? punte de leg?tur? cu lumea larg? au venit de-a lungul secolelor nu numai
influen?e benefice pentru spa?iul carpato-dun?rean, dar ?i imperii ?i împ?ra?i „pe care lumea
nu putea s?-i mai încap?”, atra?i de bog??iile ?i libertatea acestor locuri , ap?rate cu dârzenie
pân? la supremul sacrificiu de miile de eroi anonimi c?rora le dator?m continuitatea neîntrerupt?
a firului istoriei pe aceste meleaguri.
Începuturile istoriei Span?ovului se pierd în îndep?rtatele milenii ale orânduirii comunei
primitive. În favoarea acestei idei pledeaz? bogatele urme materiale de via?? omeneasc?
prezente aici la fiecare pas, ca ?i tradi?iile istorice locale transmis din genera?ie în genera?ie dea lungul secolelor care au inspirat denumirile bogate în semnifica?ii ale satelor comunei , cum
sunt Cremenea(satul în care s-au descoperit numeroase unelte de cremene, numit în prezent
Gr?di?tea, locul unei vechi a?ez?ri) sau Cetatea-Veche, ceea ce atest? prezen?a la oamenii
locurilor a cuno?tin?ei vechimii acestor a?ez?ri, a faptului c? ei reprezint? o verig? a unui
proces neîntrerupt de vie?uire pe aceste meleaguri.
Faptul c? evolu?ia istoric? a localit??ii este foarte bine ilustrat? a atras de timpuriu arheologi
renumi?i, astfel, înainte de anul 1900, Grigore Tocilescu exploreaz? întreg malul stâng al
Dun?rii în scopul strângerii de monumente sculpturale ?i epigrafice, precum ?i în scopul de a
identifica unele a?ez?ri romane men?ionate de izvoarele antice.
Cu acest prilej a fost atins ?i teritoriul comunei Span?ov, deoarece acela?i arheolog ne
semnaleaz? între satele Gr?di?tea ?i Cetatea-Veche prezen?a unei a?ez?ri din comuna
primitiv?.1
Descoperirea unei amfore grece?ti din sec. II. î.e.n. ca ?i a unor monede de la Constantin cel
Mare ?i Justinian, precum ?i pozi?ia terenului, l-au determinat pe Tocilescu s? plaseze la
Span?ov locul unde pe vremuri se ridica Constantiniana Daphne, ipotez? infirmat? ulterior de
acela?i cercet?tor.2
La începutul deceniului al treilea al secolului, Vasile Pârvan, ajutat de Ion Andriescu au
impulsionat cercet?rile în problemele istoriei orânduirii comunei primitive, ini?iind un amplu
program de cercet?ri arheologice de suprafa?? în sud –estul Munteniei, inclusiv de-a lungul
Dun?rii între Olteni?a ?i C?l?ra?i în timpul c?rora a fost cercetat ?i teritoriul Span?ovului.
Cu acest prilej o echip? de tineri arheologi condus? de Radu Vulpe3 a descoperit numeroase
a?ez?ri neolitice.
În prim?vara anului 1952, o delega?ie a Muzeului Na?ional de Antichit??i a f?cut cercet?ri de
suprafa?? în toate satele din împrejurimile Span?ovului, cu aceast? ocazie fiind identificate
numeroase a?ez?ri apar?inând orânduirii comunei primitive ?i epocii feudale timpurii pe teritoriul
satelor Gr?di?tea, Cetatea-Veche, Stancea, Clinciu.4
Rezultatul deosebit de important al acestei recunoa?teri îl formeaz? îns? descoperirea în
vatra localit??ii Span?ov a unei bogate a?ez?ri neolitice de tipul Boian (aproximativ. 4000-3500
î.e.n.),cea mai veche atestare a omului pe aceste ?inuturi.
De asemenea, a fost semnalat? existen?a unui cimitir din perioada prefeudal? (sec.IV e.n.) pe
baza a dou? vase de lut care se aflau în posesiunea locuitorului Chimon Mailat.
Punctul arheologic despre care este vorba se afl? în partea de sud a satului în marginea de
jos a terasei Dun?rii, la punctul denumit de localnici „Malul Bulicoaiei”.
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De la piciorul terasei ?i totodat? de la baza a?ez?rii, locuitorii satului scoteau p?mânt pe care
îl foloseau la diverse nevoi gospod?re?ti, din aceast? cauz?, în mod automat se desprindeau
din partea superioar? a terasei buc??i mari de p?mânt, care l?sau s? ias? la lumin? un numeros
material arheologic, în mare parte distrus sau împr??tiat din ne?tiin?? de locuitori.
Având în vedere pe de o parte importan?a descoperirii, iar pe de alt? parte faptul c?
a?ezarea ?i cimitirul erau amenin?ate cu distrugerea, Academia României a programat prin
Muzeul Na?ional de Antichit??i o s?p?tur? de salvare efectuat? în toamna anului 1952, urmat?
de alte campanii de s?p?turi în anii 1956, 1958, 1959 ?i 1962,a?ezarea neolitic? cercetat? a
fost plasat? pe un loc proeminent din marginea terasei înalte a Dun?rii ?i ea se diferen?iaz? clar
în dou? nivele ce corespund la dou? faze distincte din evolu?ia culturii Boian:
-Vidra ?i
-de tranzi?ie(Span?ov)5
A?ezarea de la primul nivel, Vidra, din care s-a p?strat o mic? parte, era delimitat? la nord-est
de un ?an? de ap?rare.
În cuprinsul acestuia s-au distins dou? subnivele .
La baza subnivelului inferior au fost observate gropi care p?trund în p?mântul viu, ceea ce a
determinat pe cercet?tori s? presupun? c? primii locuitori ai a?ez?rii locuiau în bordeie s?pate în
p?mânt ,înainte de a-?i fi construit locuin?e de suprafa??.
În cadrul locuin?elor descoperite ?i cercetate s-au g?sit bulg?ri de chirpici, amestec de
p?mânt cu pleav? ?i paie proveni?i din dou? locuin?e în care existau urme de pari ?i trestie din
care era format scheletul locuin?elor, pere?ii aveau circa 0,15 metri grosime ?i au fost repara?i
de câteva ori, dup? cum rezult? din straturile sub?iri de lipitur? ce se desprindeau de pe
bulg?ri.6
Pardoseala uneia dintre locuin?e era alc?tuit? dintr-un strat de p?mânt galben albicios.
F?când uz de date indirecte rezultate din cercetarea altor a?ez?ri apar?inând aceleia?i culturi
?i faze (Radovanu), putem deduce c? ?i locuin?ele a?ez?rii din Span?ov aveau amenaj?ri
interioare de felul cuptoarelor cu aspectul unor mese ?i vetre pentru înc?lzirea locuin?elor în
anotimpurile friguroase. Sub d?rm?turile locuin?elor s-au g?sit silexuri, percutoare, topoare de
piatr?, sule de os, greut??i de lut ars pentru plase de pescuit sau r?zboaie de ?esut, s?p?ligi din
corn de cerb, oase de animale(bou, capr?, porc, câine),vertebre de pe?ti mari-probabil somn,
scoici, o ceramic? abudent?, fusaioale, râ?ni?e de mân? ?i altele.7
Toate acestea reu?esc s? dea o imagine destul de clar? a modului de via?? al locuitorilor
acestei a?ez?ri neolitice, a faptului c? era cunoscut? ?i practicat? pe scar? întins? cultivarea
primitiv? a plantelor.
Oasele animalelor domestice descoperite ne permit s? credem c? ?i cre?terea animalelor
constituia o ocupa?ie de seam? în via?a oamenilor primitivi de aici.
De asemenea, locuitorii a?ez?rii mai erau vân?tori ?i pescari, dup? cum reiese din resturile
osteologice descoperite în cursul s?p?turii. Ei vânau mistre?ul, bourul ?i cerbul.
În leg?tur? cu bourul men?ion?m faptul c? s-a g?sit un craniu lung de 0,8 m care apar?ine
speciei bos primigenius.
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Având în apropiere Dun?rea ?i b?l?ile învecinate, oamenii pescuiau, fapt atestat din plin de
prezen?a vertebrelor de pe?ti sau a greut??ilor de plas? din care unele probabil serveau
totodat? la r?zboiul de ?esut.
Din prezen?a numeroas? a resturilor de ceramic?, unelte ?i alte obiecte neolitice descoperite
pe multe grinduri din lunca satelor Stancea ?i Clinciu, risipite odinioar? ca ni?te insule printre
lacurile ce dominau zona, deducem c? în anumite perioade ale anului , mai probabil prim?vara,
când pe?tele p?trundea în lacuri ca urmare rev?rs?rii apelor Dun?rii, familii izolate sau grupuri
de familii î?i p?r?seau a?ez?rile propriu-zise ?i se stabileau sezonier în aceste locuri.
Materialul arheologic deosebit de bogat descoperit în cuprinsul nivelului II ?i cu prec?dere
ceramica ilustreaz? un aspect cultural definit aici pentru prima dat?, caracteristic fazei târzii a
culturii Boian ?i denumit? de arheologi faza Span?ov.
Întinderea a?ez?rii de la acest nivel se extinde spre nord-est fiind delimitat? de un alt ?an? de
ap?rare.
În ce prive?te marginea terasei(spre sud-vest),e aproape sigur c? în acel timp ea se afla mai
spre sud-vest, ie?ind ca o prelungire spre lunc? sub forma unui bot de deal.
Grosimea depunerilor corespunz?toare fazei Span?ov, care dep??e?te un metru,arat? o
durat? de locuire relativ îndelungat?.
Stratigrafic se constat? ruin?ri ?i refaceri, f?r? a se putea sesiza întreruperi în cadrul acestui
nivel.
A?ezarea neolitic? de la Span?ov nu este singura de pe teritoriul comunei Span?ov, ci doar
cea mai reprezentativ?. Mai mult decât atât, evolu?ia a?ez?rilor neolitice de pe teritoriul
comunei prezint? continuitate evident? în fazele urm?toare ale epocii. Astfel, în partea de est a
satului Cetatea-Veche , pe o prelungire a primei terase a Dun?rii de forma unui tell denumit? la
Gr?di?te se afl? o alt? a?ezare neolitic? semnalat? înc? de Grigore Tocilescu, dar necercetat?
sistematic pân? în prezent.
În anul 1971, în acest loc, în timp ce se executa un ?an? pentru îngroparea unei conducte, au
fost distruse din neglijen?? mai multe morminte ale unei necropole, cu care prilej s-au
descoperit dou? topoare ,un ciocan de piatr? ?lefuit? etc.
Acest tip de topor, cunoscut ?i în alte a?ez?ri neolitice, este caracteristic ariei de r?spândire a
culturii Gumelni?a(aprox.3500-2000 îen) ?i a avut o evolu?ie paralel? cu replica lui de aram?.
În partea superioar? a tell-ului, în forma unei calote sferice, se pot g?si toamna, dup?
efectuarea ogorului sau prim?vara, înainte ca terenul s? fie invadat de vegeta?ie, fragmente de
silex sau ceramic? dislocat? din structurile diferitelor epoci de pluguri. Aceea?i situa?ie se
întâmpl? ?i în cazul a?ez?rilor neolitice din raza satelor Stancea ?i Clinciu.
Firul a?ez?rilor de aici nu se întrerupe la sfâr?itul neoliticului, chiar dac? epoca ce urmeaz? va fi
marcat? de profunde muta?ii pe plan etnic ?i cultural datorat p?trunderii ?i în aria CarpatoDun?reano-Pontic? a valului de popoare Indo-Europene.Condi?iile naturale extrem de
favorabile pentru ob?inerea hranei, apropierea Dun?rii cu importan?a ei strategic? i-au legat pe
oameni de aceste locuri, atr?gându-i deopotriv? ?i pe cei veni?i de aiurea.
?i chiar dac? în vremuri tulburi, de insecuritate, locuitorii acestor locuri s-au retras la
ad?postul codrilor mai apropia?i sau mai îndep?rta?i, amintirea acestor locuri îi va fi readus la
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vechile vetre dup? restaurarea lini?tii.
Dar, cu siguran?? în acele vremuri mai putea exista ?i o alt? posibilitate ?i anume ca b??tina?ii
s? nu fi putut sau s? nu fi dorit s? se retrag? din calea noilor veni?i cu care în cea mai mare
parte a cazurilor aveau s? convie?uiasc? asimilând culturi noi dar p?strând totodat? elementele
valoroase ale str?vechii culturi autohtone.
Faptul c? centrul a?ez?rii neolitice din Span?ov coincide cu centrul a?ez?rii feudale sau a
celei de ast?zi nu este o simpl? întâmplare, ea vine s? înt?reasc? continuitatea de locuire în
acest loc din cele mai vechi timpuri pân? ast?zi.
Dezvoltarea metalurgiei bronzului(aprox.1800-300 î.e.n) prin confec?ionarea de arme, podoabe,
obiecte de cult, iar mai târziu unelte cu productivitate sporit? în diverse sectoare economice, va
duce la prima mare diviziune a muncii, care nu a putut ocoli aceast? zon?.
În anul 1970 Sebastian Morintz descoper? în vatra satului Stancea, situat? în aria culturii
Co?logeni, vase globulare cu una sau dou? tor?i, supraîn?l?ate, de tip ZimniceaPlovdiv(perioada bronzului mijlociu aprox.1700-1300 î.e.n.).
Inexisten?a în cele mai vechi a?ez?ri a acestui tip de vase eviden?iaz? o etap? mai veche a
acestei culturi.
Vasele respective descoperite la suprafa?? proveneau din morminte de inhuma?ie distruse.
În prim?vara anului 1985, în urma cercet?rilor arheologice de suprafa?? efectuate în lunca
satelor Stancea ?i Clinciu ,cercet?ri conduse de Muzeul de Arheologie Olteni?a, au fost
reperate mai multe a?ez?ri din epoca str?veche , veche ?i din feudalismul timpuriu, dintre care
una apar?ine epocii bronzului.
Situat? în sud-estul satului Clinciu, a?ezarea cuprinde un inventar bogat apar?inând culturilor
Glina,Tei ?i Co?logeni, format din unelte din piatr?, os, ca ?i din ceramic?.
Între epoca bronzului ?i cea a fierului nu a existat o delimitare cultural? sau etnic?, trecerea
petrecându-se organic.
Fierul care va face acum epoc? prin calit??i fizico-mecanice mai bune ?i posibilit??i sporite de
prelucrare, va determina o cre?tere a productivit??ii ?i implicit metamorfozarea vie?ii sociale.
Dintre culturile care ilustreaz? aceast? epoc?, cea mai reprezentativ? pentru prima vârst? a
fierului (Hallstatt), aprox.800-300 î.e.n., este cultura Basarabi, de caracter etnic nordtracic(aprox.750-600 îen) reprezentat? pe teritoriul Span?ovului prin fragmente de ceramic?
descoperite în cadrul s?p?turilor arheologice din anii 1952,1956,1959, în a?ezarea neolitic? din
satul Span?ov.
Din aceea?i perioad? dateaz? ?i dou? br???ri de bronz descoperite în lunca Span?ovului , în
condi?ii neprecizate, în anii dinaintea celui de-al doilea r?zboi mondial(ast?zi ele se afl? la
Muzeul de Istorie Natural? Grigore Antipa).
Avântul metalurgiei fierului, generalizarea uneltelor, îndeosebi a br?zdarului ?i a toporului, vor
gr?bi des?vâr?irea celei de-a doua mari diviziuni a muncii, care a dus la specializarea tot mai
pronun?at? a me?te?ugarilor, cre?terea volumului de produse conducând la schimburi
economice interne ?i externe,intrând în contact cu alte civiliza?ii, în principal cu cea greac?,
macedonean? ?i apoi roman?.
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În împrejurimile Span?ovului, la Chiselet s-au descoperit tetradrahme tasiene de argint, ca ?i
monede macedonene din timpul lui Alexandru cel Bun (335-323 î.e.n.).
La Span?ov s-a descoperit o necropol? de tip Murighiel(sec.III-sec-I î.e.n.), în mormintele c?reia
exista pe lâng? vasele lucrate cu mâna ?i vase cenu?ii lucrate cu roata(caracteristice dacilor),
iar în sudul comunei, amfore ?i vase grece?ti.
Evenimentele înregistrate de societate pe plan economic ?i social, de la apari?ia primelor
triburi ?i pân? la cucerirea Daciei de c?tre romani, ?i-a pus amprenta ?i asupra locuitorilor ?i a
locurilor de la Span?ov, acest fapt fiind sugerat ?i de c?tre Vasile Pârvan care a cercetat
personal vestigiile antice ale acestor locuri ?i care, în lucrarea sa, „Începuturile vie?ii romane la
gurile Dun?rii” men?iona ?i Span?ovul ca fiind „singur” cap?tul de pod al drumului ce urca spre
Ploie?ti, Drajna de Sus ?i mai departe spre Ardeal.
Sfâr?itul domina?iei romane sub presiunea atacurilor popoarelor migratoare ?i a dacilor liberi
a reprezentat o nou? etap? în desf??urarea procesului de formare a poporului român.
Dup? retragerea administra?iei ?i a legiunilor romane, popula?ia autohton? a r?mas pe loc
înfruntând valurile de popoare migratoare.
Continuitatea acestei popula?ii este dovedit? de numeroasele urme arheologice, ca ?i de
izvoare de alt? natur?.
De altfel, teritoriile fostei provincii romane de la nord de Dun?re se vor bucura în continuare de
protec?ia imperiului .
Pe malul stâng al fluviului s-au construit porturi de r?zboi , cet??i de fortifica?ii , turnuri de paz?,
posturi militare.
Cât prive?te schimburile economice între cele dou? maluri, acestea nu au încetat de loc dup?
retragerea aurelian?, descoperirea pe tellul de la „Gr?di?te” a unor monede de la Constantin
cel Mare ?i Justinian este gr?itoare în acest sens. Aceste descoperiri, cât ?i pozi?ia favorabil? a
terenului din aceast? zon? , bine ap?rat natural ?i foarte apropiat de Dun?re, la care se adaug?
vechimea acestei vetre locuit? înc? din neolitic i-a determinat pe unii istorici s? localizeze aici
cetatea Daphne, construit? între anii 324 ?i 328 de împ?ratul Constantin cel Mare ?i situat?
dup? men?iunea lui Ummianus Marcelinus ?i Procopius din Caesarea, în fa?a cet??ii
Transmarisca(a?ezat? pe locul Turtucaiei de azi).
Dac? pân? nu demult, în discu?iile privind localizarea acestei cet??i, balan?a înclina în
favoarea Olteni?ei pentru motivul c? istoricii antici situau cetatea amintit? în apropierea gurilor
râului Arge?, ast?zi acest aspect a fost elucidat în favoarea Span?ovului.
Modificarea cursului inferior al Arge?ului este atestat? prin documente vechi, astfel, într-un act
datat 26 februarie 1576 privitor la stabilirea hotarelor satului Ghiundeni se men?iona existen?a
„Arge?ului vechi în dreptul s?la?ului or??enilor” din Corn??el situat pe locul actualei
Mân?stirea.
Peste aproape o jum?tate de secol, vechiul curs al Arge?ului trecea cam în dreptul satului
Span?ov; o porunc? a domnului Radu Mihnea din 10 decembrie 1622 împuternicea mân?stirea
Snagov s? st?pâneasc? gârlele de pe „Ocina” mân?stirii precizându-se c? „…nu sânt ie?ite
aceste gârle de în balt? ,ci au fost ni?te gârle seci de demult, acum se-au umplut cu ap? ,de în
apa Arge?ului ?i au dobândit ?i pea?te”.
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În anii care au urmat de atunci oamenii au modificat continuu re?eaua hidrografic? a regiunii
prin desec?ri, canaliz?ri, lucr?ri de hidroameliora?ii, aducând-o la configura?ia actual?.
Convie?uirea continu? în aceste spa?ii este reliefat? ?i de descoperirile arheologice dintre
anii 1952-1962 când s-au descoperit dou? necropole din secolul IV încadrate în plan arheologic
în cultura Sântana de Mure? –Cerneahov.
Inventarul lor era variat, cuprinzând ceramic?(din care câteva sunt de provenien??
roman?),obiecte de podoab?, de toalet?, piepteni de os, obiecte din metal sau sticl?, cornalin?
sau chilimbar.
Toate vasele lucrate cu mâna redau forme ?i ornamente de tradi?ie geto-dacic?.
Secolele IV-VI au reprezentat perioada de p?trundere treptat? a slavilor, stabili?i în cele din
urm? la sud de Dun?re.
Convie?uirea temporar? cu ace?tia, ca ?i stabilirea unora din elementele slave în acest spa?iu
au f?cut ca între ei ?i autohtoni s? se exercite o influen?? reciproc? în organizarea politic?,
limb?, via?a social? ?i cultural?.
Num?rul superior al daco-romanilor, vechimea a?ez?rii ?i a organiz?rii lor , stadiul superior al
civiliza?iei materiale ?i spirituale au contribuit ca elementele autohtone s? asimileze elementul
slav.
De la începutul secolului al VII-lea putem vorbi în linii mari de formarea limbii ?i a poporului
român, de intensificarea procesului de formare a rela?iilor feudale ?i crearea condi?iilor pentru
na?terea primelor organiza?ii politice prestatale.
În condi?iile dezvolt?rii vie?ii economice, procesul de descompunere a ob?tilor s?te?ti se
accentueaz?, adâncindu-se diferen?ierea economico-social? a popula?iei autohtone. Aceasta
este atestat? arheologic în mai multe a?ez?ri vecine Span?ovului al c?ror inventar este format
în special din unelte ?i ceramic? de tip Dridu.
Existen?a la aceast? dat? pe teritoriul comunei a unor construc?ii de ap?rare puternice, ca
cele ale cet??ii Daphne, ne fac s? presupunem existen?a în zon? a unei forma?iuni politice
prestatale române?ti.
Izvoarele bizantine ca ?i Cronica rus? atest? existen?a acestor construc?ii pe care armatele
imperiale le-au g?sit aici la data înfrunt?rii lor cu trupele cneazului Sviatoslav.
Cu ocazia venirii împ?ratului Ioan Tzimisskes pe teritoriul dobrogean(971), este amintit? pe
malul stâng al Dun?rii, printre alte cet??i, ?i Constanteia(antica Daphne), a c?rei c?petenie va
trece de partea bizantinilor.
Ca ?i în cronica rus? , „Povestirea vremurilor de demult”, ?i în anonimul lui
Mase(„Însemn?rile toparhului grec”) se men?ioneaz? pentru acea perioad? în zona Dun?rii de
jos existen?a unei intense vie?i economice, a numeroase ora?e ?i a?ez?ri cu o popula?ie
dens? ?i cu o p?tur? conduc?toare local? care manifest? tendin?e centrifuge fa?? de bizantini.
În ciuda acestor tendin?e, continuarea leg?turilor dintre romanitatea de la nord ?i cea de la sud
de Dun?re a continuat, aceste leg?turi fiind atestate de descoperirea pe teritoriul satului Clinciu
a dou? monede bizantine, din bronz din timpul lui Vasile II (976-1025) ?i altele de plumb din
timpul lui Alexios Comneanul(1081-1118).
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Odat? cu încheierea etnogenezei române?ti ?i a celorlalte transform?ri economico-sociale ?i
politice ce caracterizeaz? începuturile feudalismului pe teritoriul României , satul Span?ovcontinuator f?r? întrerupere al tradi?iilor de locuire pe aceste meleaguri, cap?t? actuala
identitate.
Prima atestare documentar? a satului Span?ov dateaz? din 23 martie 1482, când domnul
??rii Române?ti , Basarab cel Tân?r, zis ?epelu?, a acordat printr-un hrisov dat la Gherghi?a
mai multe danii mân?stirii Snagov , prin care ?i jum?tate din satul Span?ov; dania a fost înt?rit?
de Neagoe Basarab în anul 1513, iar în anul 1643 Matei Basarab a ad?ugat la aceast? danie ?i
gârla satului Span?ov.
Pe lâng? mo?ie ?i gârl? la Span?ov, mân?stirea Snagov avea la Span?ov ?i o vam? de pe?te .
Pentru prima dat? aceast? vam? a fost amintit? la 10 decembrie 1622 când Radu Voievod a
l?sat liberi pe c?lug?rii acestei mân?stiri s?-?i ia vama de pe?te al zecelea, cum zice legea.
Este demn de remarcat cu aceast? ocazie, morile plutitoare pe cursul Dun?rii, în zona litoral?
a satului Span?ov.
Mori de acest gen mai pot fi v?zute doar la Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului.
În secolul al XVI-lea Span?ovul s-a înscris ca întodeauna în marile evenimente ce au fr?mântat
istoria poporului român.
Stavil? în calea numeroaselor incursiuni otomane, dar ?i victime ale jafurilor cu care acestea se
încheiau, locuitorii satelor Span?ov, Clinciu, Tatina ?i Stancea au suportat deopotriv? efectele
nefaste ale instaur?rii domniei otomane, ca ?i în?sprirea continu? a exploat?rii boiere?ti.
În?sprirea excesiv? a exploat?rii pe plan economic de c?tre Imperiul Otoman a atras dup?
sine o fiscalitate excesiv? ce a atins apogeul în timpul domniei lui Alexandru cel
R?u(1592-1593) când birul era de 13 ori mai mare ca la începutul secolului.
Domnia lui Mihai Viteazul început? sub semnul relu?rii luptelor antiotomane a însemnat ?i
pentru locuitorii acestor sate o raz? de speran??.
Numeroase incursiuni realizate de Mihai Viteazul în apropierea Span?ovului, exemplu
Marotin-sat vecin, au atras în oastea sa ?i locuitori din aceste sate , dornici de libertate.
Anilor grei de la sfâr?itul secolului al XVI- lea ?i începutul celui de- al XVIII- lea, le urmeaz?
ani de stabilitate politic? de la mijlocul ?i sfâr?itul secolului, de sporire a popula?iei ?i de
cre?tere a bun?st?rii.
În agricultur? cresc suprafe?ele cultivate prin defri??ri sau cultivarea p?mânturilor aflate în
folosin?? comun?.
În cultura cerealier? grâul de toamn? îl înlocuie?te pe cel de prim?var?, iar din a doua jum?tate
a secolului apare ?i porumbul.
C?l?torii str?ini semnaleaz? bog??ia ?i rodnicia p?mântului românesc ?i rolul pe care îl
de?ine ??rile noastre în aprovizionarea Istambulului. Un exemplu în acest sens îl ofer?
Corn??elul devenit târg domnesc(actuala Mân?stirea) ?i cunoa?te maxim? înflorire la mijlocul
secolului al XVII- lea.Aici î?i desf?ceau în cea mai mare parte produsele ?i locuitorii satelor
Span?ov, Clinciu, Tatina situate la o distan?? nu prea mare de acesta, aproximativ 13 km ?i de

7 / 9
Phoca PDF

unde î?i procurau uneltele ?i produsele me?te?ug?re?ti.
La aceast? înviorare a economiei se adaug? buna gospod?rire a ??rii, programul de
construc?ii din timpul lui Matei Basarab ?i Constantin Brâncoveanu.
Aceast? inten?ie bun? este demonstrat? de un hrisov din 16 martie 1633,al lui Matei
Basarab, prin care scutea locuitorii satului Span?ov de”…de cai de olac, de lucru domnesc, de
podvoade,de mertice…”11-la interven?ia prietenului s?u Hozun Mustafa –cu condi?ia”…s? aib?
de lucrare la z?gaz, când va fi de lucru” –dig ce urma s? fie construit pentru nevoile pescuitului.
Sfâr?itul secolului al XVIII-lea ?i începutul secolului al XIX- lea este marcat pe plan economicosocial de criza orânduirii feudale ?i apari?ia elementelor capitaliste, a afirm?rii ideologiei
na?ionale, sprijinit? de cultura modern? iluminist? ?i mai apoi de ideile Revolu?iei franceze,
cristalizarea acestor idei contribuind la conturarea unor mi?c?ri antifeudale care au culminat cu
revolu?ia condus? de Tudor Vladimirescu, la care a participat ?i locuitorii ai satelor Span?ov,
Tatina ?i Clinciu.
Dup? încheierea r?zboiului ruso-turc, prin pacea de la Bucure?ti, se recurge la
catagrafierea(recens?mântul familiilor) repetat? a locuitorilor ??rii cu scopul de a lua în
eviden?? întreaga popula?ie ?i de a o încadra în diferite categorii fiscale, dar ?i cu inten?ia de a
stabili fluctua?ia de la un jude? la altul. A?a a fost catagrafierea efectuat? în decembrie
1819-ianuarie 1820 întocmit? pe jude?e, pl??i ?i sate.
Ea ofer? inclusiv pentru satul Span?ov date valoroase pentru analiza stratific?rii economice ?i
compozi?ia social? a lumii satului, împ?r?indu-i pe birnici în frunta?i, mijloca?i ?i coda?i.
Valoarea documentului este sporit? ?i prin faptul c? include lista numelor de familie oferind un
material inestimabil studiului onomasticii române?ti.
Referitor la ultimul aspect se trage concluzia c? în timpul scurs de atunci ?i pân? în prezent
continu? s? locuiasc? marile familii respectiv Bucur, Stoica, Barbu, Dr?gan, Paraschiv, etc.,ceea
ce reliefeaz? statornicia oamenilor pe aceste meleaguri.
Cu prilejul acestei catagrafieri afl?m date despre organizarea administrativ- teritorial?.
La aceast? dat?, satul Span?ov f?cea parte din plasa Olteni?a ?i respectiv jude?ul sau districtul
Ilfov.
Înl?turarea st?rii de instabilitate în vecin?tatea Dun?rii dup? pacea de la Adrianopol ?i mai
ales întinsele suprafe?e necultivate din câmpie, la care se adaug? bog??ia piscicol? a marelui
fluviu ?i a b?l?ilor sale , locurile favorabile cre?terii deopotriv? a oilor, vitelor mari ?i porcilor au
început s? atrag? popula?ia din p?r?ile de sus ale ??rii, mai s?race în terenuri agricole.
Cei veni?i în Span?ov sunt nu numai din Muntenia, dar ?i din Transilvania, români numi?i
ungureni, în special p?stori care cunosc locurile în urma deselor iern?ri cu turmele în aceste
locuri.
F?când o compara?ie între situa?ia demografic? din 1819 cu cea din anul 1838 a satelor
comunei Span?ov se observ? o spectaculoas? cre?tere numeric? a locuitorilor cu peste 100%.
Catagrafia din anul 1838 ne ofer? date complexe despre originea locuitorilor, structura dup? sex
?i vârst?, principalele culturi agricole, categoriile de animale din gospod?rii etc.
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Sub impulsul demografic al vie?ii economice tot mai active ?i a obliga?iei administrative
impuse de regulamentul organic satelor dun?rene, între care se afl? ?i Span?ov, Stancea ?i
Cetatea-Veche, se vor aduna „la linie”, prin aducerea caselor la ?oseaua actual?(aceasta,
construit? între anii 1844-1847 se înscrie într-un program de creare a unui sistem de drumuri ce
lega capitala de principalele porturi dun?rene, ca ?i de construirea unei ?osele care lega toate
aceste porturi de la Calafat pân? la Br?ila), astfel mul?i s?teni ?i-au p?r?sit locuin?ele ?i
a?ez?rile str?vechi de pe coasta malului primei terase a câmpiei, adesea inundabil? .
În aceste condi?ii satele sunt a?ezate în parte pe noi vetre dup? principii urbanistice.
Pe plan, ca ?i în teren, se recunosc u?or ast?zi p?r?ile vechi (centrul satului Span?ov) dup?
pozi?ia întortocheat? a uli?elor, iar cele noi dup? liniile drepte ce se întretaie perpendicular.
În anul 1838, în urma decretului domnitorului Al.D.Ghica, se trece la organizarea primelor
forme de înv???mânt, astfel, dintr-un raport al profesorului Vasilache Jorj, revizor al ?colilor
comunelor ilfovene, se specific? numele a dou? persoane candidate pentru înv???tori pentru
satele Span?ov ?i Tatina care s-au prezentat la cursurile de perfec?ionare ale ?colii normale.
Sistemul de înv???mânt adoptat în acei ani a fost cel lancasterian .În prima etap? de însu?ire a
cuno?tin?elor se foloseau tablele lancasteriene de scris ?i citit, pentru urm?toarele materii:
silabism,rug?ciuni, catehism ?i aritmetic?.
În a doua etap?, superioar?, se foloseau manuale pentru silabism, aritmetic?, caligrafie, culegeri
de texte din Scriptur?, Vechiul ?i Noul Testament.
Declan?area revolu?iei muntene de la 1848 a antrenat ?i for?ele sociale din aceast? zon?,
fapt care face ca proprietarul mo?iilor
Olteni?a ?i Span?ov s? se plâng? autorit??ilor c?, de?i în plin sezon agricol, locuitorii nu
voiau s? efectueze claca de secer?, la coas? ?i la sapa porumbului.
Trebuie subliniat c? starea de spirit a ??ranilor era net antiboiereasc?, ei opuneau o
rezisten?? înver?unat? la tentativa de a i se impune obliga?ii feudale în contul st?pânilor de
mo?ii ?i al arenda?ilor.
Sunt înregistrate numeroase astfel de manifest?ri, fapt care face ca pe 5 iulie 1848 Costache
Url??eanu s? fie îns?rcinat s? plece în satele Chirnogi , Olteni?a ?i Span?ov s? cheme pe
„locuitori la îndeplinirea datoriilor lor c?tre proprietari”.15
C? „duhul r?zvr?tirii” în rândul ??ranilor nu a fost spulberat, ne-o dovede?te faptul c? la fa?a
locului s-a deplasat îns??i administratorul jude?ului Ilfov, dup? cum ne relateaz? cunoscutul
c?rturar Aron Florian.
De asemenea, locuitorii comunei Span?ov au participat la toate evenimentele istorice care au
urmat dup? aceea, respectiv R?zboiul de Independen??, R?scoala din 1907, cele dou?
r?zboaie mondiale ?i anii comunismului.
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