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Calendarul MEMORIEI OLTULUI – Ianuarie
-20 ian. 1368, prima atestare documentară a oraşului Slatina.
-18 ian. 1480, prima atestare documentară a localitatăţii Bărăştii de Cepturi.
-ian. 1528, m. Vlădaia, soţia jupanului Manea Perşanu. Sunt ctitorii m-rii Seaca-Muşeteşti,
jud. Olt.
-4 ian. 1529, m. Radu de la Afumaţi. Din inscripţia de pe piatra sa tombală de la Curtea de
Argeş rezultă că una din luptele sale a fost la Slatina.
-18 ian. 1610, m. Radu Buzescu clucer. Înmormântat la M-rea Căluiu.
-3 ian 1739, m. Iane Slătineanu vel cămăraş za ocne, frate cu Nicola Slătineanu, ctitorul
bisericii ,,Maica Domnului” din Slatina.
-2 ian. 1817, n. V. Urzescu, profesor la Slatina şi revoluţionar la 1848.
-17 ian. 1831, m. la Strejeşti C-tin Buzescu, ultimul descendent în linie bărbătească al
familiei.
-11 ian. 1838, are loc cutremurul de pământ care distruge biserica satului Brâncoveni şi
Şcoala Ionaşcu din Slatina abia terminată.
-15 ian. 1843, m. Amza (2) Jianu, fratele haiducului Iancu Jianu.
-6 ian. 1850, n. Pake Protopopescu, om politic liberal (Poboru-Olt).
-25 ian. 1857, P.S.Aurelian de 24 ani, cere bursă lui Barbu Ştirbei pentru a studia
agronomia.
-26 ian. 1857, m. dascălul craiovean Gr. Pleşoianu din familia romanaţeană a Pleşoienilor.
-3 ian. 1859, m. la Caracal Ion Dumitriu, deputat al oraşului în adunarea Ad-hoc.
-Ian. 1875, e dată în folosinţă linia de cale ferată Piteşti-Slatina.
-24 ian. 1875, se înfiinţează primul seviciu poştal de post –restante în gara Potcoava-Olt.
-7 ian. 1881, n. poetul Ion Minulescu.
-21 ian. 1885, n. poeta Ada Umbră (Eugenia Ionescu).
-4 ian.1894, n. Ecaterina Teodoroiu la Vlădeni-Gorj. Din 1925 monumentul său se găseşte
la intrarea în Slatina.
-4 ian. 1897, apare la Caracal ,,Progresul din Romanaţi”.
-12 ian.1897, apare la Caracal ,,Romanaţii”, organul P.N.L. Romanaţi cu un apel al lui N.
B. Locusteanu.
-ante 29 ian. 1901, G. Poboran scoate la Slatina ,,Progresul Oltului”.
-15 ian. 1902, n. geograful Ion Conea la Coteana (Memoria Oltului 1/2012;11, 17/2013)
-26 ian. 1902, m. mitropolitul Iosif Naniescu, fost egumen al schitului ŞerbăneştiMorunglav.
-12 ian. 1903, Take Ionescu devine deputat de Romanaţi.
-1 ian. 1904, apare la Slatina şi Curtea de Argeş revista bisericească ,,Calea Vieţii”
(Memoria Oltului nr.4/2012).
-13 ian. 1904, premiera piesei ,,Casta Diva” de H.G.Lecca la Teatrul Naţional din
Bucureşti. Debutează actriţa Marioara Voiculescu.
-15 ian. 1904, C. Dissescu este ales deputat de Teleorman.
-23 ian. 1905, apare la Caracal ziarul ,,Caracal”, organ P.N.L.
-2 ian. 1907, n. pictorul Ion Popescu-Negreni (Memoria Oltului nr. 17/2013).
-24 ian. 1908, n. la Cruşov prof. Pătru Crăciun.
- între 1-15 ian 1908, N. Titulescu susţine la Slatina o conferinţă despre care
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a scris N. Iorga în ,,Neamul Românesc”.
-1 ian. 1909, apare la Caracal ,,Conservatorul din Romanaţi”.
-24 ian. 1909, m. P.S. Aurelian.
-26ian. 1911, apare la Caracal ziarul ,,Izbânda” (Memoria Oltului 11/2013).
-9 ian. 1914, n. Ion Dumitrescu, dr. în filologie (Optaşi).
-28 ian. 1914, apare la Slatina ziarul ,,Opinia Oltului”.
-28 ian. 1914, C. Basarab Brâncoveanu devine şeful P. Conservator din Romanaţi în urma
întrunirii de la Caracal la care participă şi Al. Marghiloman.
-3 ian. 1916, O. Goga pierde alegerile la Romanaţi fiind ales V. Alimăneşteanu.
-17 ian. 1918, Pavel Brătăşanu împreună cu alţi exilaţi români scot la Paris ziarul ,,La
Roumanie” apărând cauza românească (Memoria Oltului nr.6/2012).
-26 ian 1918, n. la Scorniceşti N. Ceauşescu, preşedinte al României.
-13 ian. 1919, apare la Caracal ,,Lumina satelor”, organ al corpului didactic
si preoţesc din Romanaţi (Memoria Oltului 15/2013).
-1 ian. 1923 apar la Caracal ziarele ,,Coasa” organul Partidului Naţionalist Democrat şi
,,Sorcova”, săptămânal independent scos de librarul Ilie Mărculescu.
-ian. 1927, apare la Celaru revista ,,Zorile Romanaţului”.
-ian. 1928, se constituie un comitet de iniţiativă pentru ridicarea unui monument al eroilor
din Zănoaga.
-17 ian. 1928, apare la Slatina ziarul ,,Oltul” (Memoria Oltului 19/2013).
-25 ian. 1929, Mitropolitul Nifon Criveanu publică volumul ,,Cugetări şi maxime pentru
viaţă”.
-31 ian. 1929, Liviu Rebreanu şi Mircea Damian scot la Bucureşti ,,Gazeta literară”
(Memoria Oltului 13/2013).
-1 ian. 1937, apare la Caracal ,,Şcoala Romanaţului”.
-1 ian 1939, apare la Caracal ziarul ,,Renaşterea”.
-6 ian. 1940 , n.poetul Ion Lazu (Cioburcin- Tighina).
-23 ian. 1940, n. (Corabia) Emil Boroghină, dir. Teatrului Naţional din Craiova .
-30 ian. 1941, m. la Stefăneşti-Vâlcea preotul folclorist Teodor Bălăşel (Memoria Oltului,
nr.5/2012).
-30 ian. 1942, D. Popovici scoate revista ,,Studii Literare”.
-18 ian. 1943, n. poetul Dan Rotaru la Slătioara.
-14 ianuarie 1946, Mircea Damian înfiinţează un cenaclu literar în redacţia ziarului
,,Fapta”.
-20 ian. 1947. m. Iuliu Moisil, fost profesor al Gimnaziului din Slatina (Memoria Oltului
nr.20/2013)..
-15 ian. 1950, n. poetul Iulian Bobescu (Grădiştea- Găneasa, jud. Olt).
-30 ian. 1950, n. (Optaşi Măgura) N.Oprea, scriitor şi istoric literar.
-5 ian. 1971, m. scriitorul Şt. Braborescu (n.Caracal 31 aug. 1880).
-6 ian. 1980, m. poetul Mihai Bărăgan (n. Coteana, 3 mai 1900).
-1 ian. 1990, C-tin Dumitrache scoate la Slatina ,,Agora literar artistică”.
-10 ian. 1990, apare la Caracal ziarul ,,Romanaţiul Liber”.
-26 ian. 2000, m. poetul Pan M. Vizirescu (n. Braneţi , 1903).
-1 ian. 2003, m. ziaristul Dumitru Tinu (Memoria Oltului nr.8/2012).
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Câteva date asupra ultimelor zile ale poetului Mihail Eminescu
Dr.V.Vineş
Recentul

volum

„Mărturii

despre

Eminescu.

Povestea

unei

vieţi

spuse

de

contemporani”, volum publicat de Cătălin Cioabă la editura Humanitas, aduce la cunoştinţa
celor mulţi amintiri ale contemporanilor despre Mihail Eminescu. Acest volum adună alături
texte cunoscute scrise de Slavici, Maiorescu, Creangă sau Caragiale şi texte ale unora mai
puţin cunoscuţi astăzi, dar care întregesc imaginea adevăratului Eminescu. Petru Creţia în
„Testamentul unui eminescolog”, spune că portretul lui Eminescu trebuie făcut din
ansamblul mărturiilor de primă mână a celor care l-au cunoscut direct. In completarea
acestor mărturii publicăm mai jos un articol puţin cunoscut deşi adesea invocat (din
colecţiile Bibliotecii Academiei Române pagina respectivă a fost tăiată) , articolul
doctorului V. Vineş, medicul care la Institutul Caritatea al profesorului Al. Sutzu l-a îngrijit
pe Eminescu în ultimele luni ale vieţii sale (martie-iunie 1889).

Articolul a fost publicat

prima şi ultima dată în revista România medicală, nr. 11 din 1 iunie 1931, revistă cu
adresabilitate strict specializată, necunoscută publicului larg. Dr. V. Vineş la data publicării
articolului era şef de lucrări la Clinica de Neurologie a savantului Gheorghe Marinescu. Dr.
Victor Vineş (1867-1939) era fratele avocatului slătinean Ion Vineş (m.1959), înscris în
baroul Slatina la 1888 şi care a locuit într-o frumoasă casă situată vis-a-vis de actuala
primărie a oraşului. Textul se reproduce cu grafia originală.

Am avut ocaziunea să îngrijesc , ca intern la ,,Institutul Caritatea” al regretatului profesor
Al. Sutzu, pe marele nostru poet Mihail Eminescu în ultimele luni ale vieţii sale (martieiunie 1889). Găsesc acum, printre hârtiile mele, notele pe cari le-am luat atunci şi care cred
că prezintă un oarecare interes fiindcă ele cuprind date exacte
despre ultimele zile ale boalei poetului şi mai ales despre cauza
adevărată a morţei sale , asupra căreia s-a creat o legendă.
N-am regăsit printre hârtiile mele decât o parte din note şi de
aceia rog pe cititori să scuze lipsurile fatale. Cu câteva luni
înainte de a intra în Institutul Caritatea , adică cu puţin înainte
de a-l cunoaşte eu, Mihai
Eminescu, după cum
mi-au declarat prietenii
săi, abuza de băuturi
Eminescu la
alcoolice şi făcea excese
vârsta de19 ani …
veneriene. În acest timp
dădea impresia că nu era în totalitatea facultăţilor
sale intelectuale . Din zi în zi devenea mai puţin
vesel, tăcea mai tot timpul, dorea să fie singur, nu
mai era în stare să lucreze. Prezinta oarecari
tulburări morale : intra în diferite localuri publice şi
consuma fără să plătească; cerea bani de la toţi pe
… la 28 de ani…
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cari îi întâlnea. Toate aceste acte au determinat pe prietenii săi să-l interneze în Institutul
Caritatea al regretatului prof. dr. Al. Sutzu , unde, în martie 1889 l-am primit în biroul
administrativ [Eminescu mai fusese internat la Institutul Caritatea în 1883. n.a.]. La intrare,
Eminescu era gânditor , vorbea puţin, răspunzând numai la întrebări ; cerea mâncare
spunând că ,,n-a mâncat de mult”. Nu era deloc impresionat de aducerea lui în institut căci
nu întreba nici cel puţin pentru ce a fost adus. Întrebat, ne-a răspuns că cunoaşte localul de
când a fost adus de data anterioară, cunoaşte chiar persoane care erau atunci în Institut.
Mânca cu mare poftă alimentele ce i se aduceau ; cerea vin cât de mult . Nu putea sta
locului, umbla de acolo până acolo prin cameră, scria, repeta fragmente din poeziile sale
anterioare dându-le ca inedite.
Simptome fizice. -Eminescu, pe atunci de 40 de ani , era de constituţie forte ,
musculatura bine dezvoltată, capul bine conformat, figura mare şi congestionată. Lobulii
urechei bine dezvoltaţi , nu erau aderenţi. Prezinta pe ambele gambe cicatrice, urme ale
unor ulcere vechi (sifilitice ?). Nu prezenta dificultăţi în vorbire nici tulburări în
articularea cuvintelor şi scriere. Scria perfect, fără tremurături ,
fără omisiuni de litere sau cuvinte. Mai târziu, apare o uşoară
incoordinare a membrelor superioare şi tremurături ale
degetelor, ale buzei şi limbei. Deşi avea un mers şovăitor
(uşoară ataxie), Eminescu nu şedea deloc ci umbla toată ziua
adunând tot felul de lucruri de pe jos (colecţionism) , fără cea
mai mică oboseală.
Tulburări de sensibilitate. –Sensibilitatea tactilă şi

termică diminuate. Frigul nu îl impresiona căci ieşea afară
dezbrăcat chiar atunci când temperatura era foarte scăzută.
Sensibilitatea mucoaselor diminuată. Vederea normală.
… la 35 de ani…
Reflexul pupilelor la lumină şi acomodaţie diminuat.Reflexele
rotuliene de asemenea diminuate . Prezintă turburări ale funcţiunilor organice , mânca tot
felul de lucruri găsite pe jos, chiar lucruri murdare. Avea de asemenea turburări
sfincteriene sub formă de incontinenţă de urină şi de materii fecale. Din partea sistemului
circulator , cordul prezinta o endocardită veche (diagnostic pus de profesor N. Tomescu).
Puls plin, regulat. Figura adesea congestionată. În această perioadă în care l-am cunoscut şi
urmărit eu, Eminescu slăbea din zi în zi mai mult, deşi avea un apetit vorace. Injecţiile
mercuriale ce i s-au făcut nu au influenţat întru nimic mersul boalei.
Simptome psihice. –La intrarea la Institut , Eminescu nu prezenta turburări psihice

importante. Citea jurnale şi cărţi , scria chiar articole de jurnal şi putea oarecum să-şi dea
seama de tot ce citea şi scria. Dar, încetul cu încetul facultăţile intelectuale s-au slăbit
(prezintând simptome de demenţă destul de accentuate) aşa că , în această perioadă , când
www.memoriaoltului.ro
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citea sau scria , repeta acelaşi lucru de 5-6 ori , fără să-şi dea seama de ce a citit sau scris.
Atenţia era abolită. Memoria scădea progresiv. Nu mai putea reţine faptele petrecute recent
însă, aceea ce era de remarcat era memoria numelor proprii : chiar pentru persoanele nou
cunoscute cărora peste câteva zile le spunea numele exact. De asemenea îşi amintea de
lucrurile petrecute în viaţa sa până în momentul îmbolnăvirei.

Delirul. - Când a intrat în Institut nu manifesta nici un
delir ; vorbea însă foarte puţin, era preocupat , părea că
plănuieşte ceva pe care încă nu voieşte să-l comunice
altora. Cu încetul a început să spună celor din jurul său
ideile care îi treceau prin cap, că are să câştige bani mulţi ,
milioane, scriind articole de ziare sau publicând poezii.
Însă, dacă îl lua cineva de scurt , părea că se convinge
puţin că nu poate câştiga atât de mulţi bani pe această cale
dar
uita
foarte
curând şi începea
din nou acelaşi
… la 37 de ani .
delir.
Delirul
progresa din ce în ce; Eminescu aduna tot felul de
pietre , bucăţi de lemn, hârtii, etc., în sfârşit ori ce
găsea era pentru dânsul lucru de mare preţ . Din
pietre spunea că va scoate diamante , frunzele de
arbori erau bani şi scria pe ele preţul cu care voia să
Într-un film documentar din 1914 al
le vândă , preţ care era numai de milioane şi
lui O. Minar apare această imagine
miliarde. Scria continuu pe zidurile şi ulucile
necunoscută a lui Eminescu .
Institutului bucăţi din poemele sale , numere , representând milioane şi miliarde , pe care le
socotea continuu. Plănuia să cumpere moşii sau chiar lumea întreagă. Afirma că Institutul
este al său . I se părea că are în capul său o mulţime de diamante din care cauză atârnă
greu.
Cauza adevărată a morţei. Prin mai 1889, un bolnav, nu din cei furioşi se distra
învârtind o piatră mică legată de o aţă. Piatra scăpând din aţă a lovit întâmplător pe
Eminescu în cap, aproape de sutura interparietală producând o rană care interesa numai
pielea regiunei parietale drepte, fără să atace periostul. Era o tăietură a pielei de 2 cm.
lungime . I s-au dat imediat îngrijirile necesare , iar peste 3 zile buzele plăgei păreau
reunite. Dar Eminescu care avea , după cum am spus , obiceiul de a strânge de pe jos tot
felul de lucruri, din cari unele erau murdare şi se freca cu ele pe corp şi pe cap desfăcânduşi pansamentul , a făcut un erisipel la nivelul plăgei , erisipel care s-a întins apoi la faţă,
gât, membre superioare, torace, până la nivelul abdomenului. Bine îngrijit, erisipelul a
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început să dea înapoi şi apoi a dispărut complet. Eminescu se simţea însă foarte slăbit. I
s-au dat tonice, care l-au mai înviorat. Părea chiar mai bine sub raportul somato-psihic în
urma acestei piretoterapii accidentale, care fusese erisipelul.
În ziua de joi 15 iunie 1889, zi în care se simţea de altfel destul de bine, Eminescu se aşeză
pe pat şi, peste câteva minute, cade într-o sincopă şi moare imediat. Cum se vede din cele
de mai sus moartea lui Eminescu nu este datorită traumatismului cranian petrecut cu 25
zile mai înainte şi care se vindecase complet ci este consecinţa unei endocardite mai vechi
(diagnosticată de regretatul profesor N. Tomescu, medic primar al serviciului de boli
interne de la spitalul de copii, care era şi medic al Institutului) de care era ameninţat în
fiecare clipă şi care desigur s-a agravat după erisipel.
Cu aceste constatări legenda dispare. Ea pornise din scrisoarea sorei poetului Henrietta
către D-na Emilian şi fiica sa Cornelia, care scria, la data de 22 iunie 1889: ,,…nenorocitul
meu frate a murit în cea mai neagră mizerie şi moartea a fost cauzată prin spargerea
capului ce i-a făcut-o un nebun din ospiciu anume Petre Poenaru”.

,,Mumulean glas cu durere”
Ion Tîlvănoiu
Barbu Paris Mumuleanu s-a născut la Slatina în 1794 în familia unui ,,mămular”
originar din satul Bircii, adică negustor de mărunţişuri după cum spune şi
istoricul G. Poboran (Istoria oraşului Slatina, 1908, p.376, care mai adaugă că
,,era român de naţiune” ) ca şi I.Heliade Rădulescu în prefaţa la volumul din 1837.
Presupunerea lui N. Iorga împărtăşită şi de G. Călinescu cum că numele poetului
ar fi de origine grecească ori ar veni de la Momulo nu se poate explica decât prin
necunoaşterea amănuntului biografic amintit. Casele părinteşti se aflau la
Slatina în faţa bisericii Ionaşcu după cum spune G. Poboran: ,,Avea case în faţa
bisericii Ionaşcu, pe strada Solomon, unde sunt astăzi casele preotului Burcă, în
care şeade d-l Anton Christescu” (idem, p. 459). Notăm că aceste case au trecut
de la preotul Burcă în posesia lui Christescu şi apoi a negustorului Ion Banu.
Casa era lângă actuala clădire a Agenţiei de Mediu Olt.

Numele şi familia. În documente de arhivă păstrate la Slatina, numele poetului este
Mămularul (adresa 4573/13 august 1837 a Departamentului Pricinilor dinăuntru către
Ocârmuirea judeţului Olt în Fond Prefectura jud. Olt, dosar 76/1836, fila 65) , Paris
Mămuleanu sau Paris Mumuleanu (adresa 1748/18 martie 1838 şi 746/6 febr. 1838 , idem,
dosar 76/1836) persistând deci o anumită incertitudine. În documentele păstrate la Slatina ,
nicăieri nu apare prenumele Barbu după cum nu lipseşte Paris, prenume care încă nu putem
www.memoriaoltului.ro
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şti dacă i-a fost acordat de familie cu gândul la cel mai mic dintre fiii lui Priam şi al
Hecubei ori a fost adoptat de poet în urma presupusei vizite făcute la Paris unde se crede că
i-a însoţit pe fiii lui C. Filipescu înainte de exilul la Bucov , deci înainte de 1812.
Fără
prea multe explicaţii apare numele Mămuleanu şi în Dicţionarul geografic al judeţului Olt
scos de C. Alessandrescu şi I.G.Sfinţescu în 1895. Poate fi luată în calcul şi ipoteza
provenienţei numelui derivat prin sufix de la ,,mamă” sau ,,mumă” după cum nu trebuie
omis nici faptul că la Slatina se întâlnesc la 1839 personaje cu nume asemănătoare. Un
Nicolae Mumuianu logofăt este unul dintre ctitorii bisericii Sopot din Slatina la sfârşitul
sec. al XVIII-lea (împreună cu al treilea logofăt C-tin Rătescu) pe care o repară şi
zugrăveşte apoi fiul său Răducu N. Mumuianu care pune şi pisania la 1839 . Aici exista şi
o şcoală pe la 1835 iar în chilii un spital.
Ceea ce este cert este că volumele apărute în
timpul vieţii sunt semnate Barbu Paris Mumuleanu
la fel şi volumul postum tipărit de I.H.Rădulescu în
1837 şi sub acelaşi nume este anunţată în periodicele
vremii apariţia volumului. La fixarea grafică a
numelor cu mai multe variante hotărâtoare este
preferinţa celui care îl poartă şi forma în care este
folosit de contemporani. Din aceste considerente
poetul slătinean rămâne în istoria literaturii cu
numele Mumuleanu.
Mai avem cunoştinţă că soţia poetului s-a numit
Bălaşa după cum rezultă dintr-un document din 1
Barbu Paris Mumuleanu în
august 1838 păstrat la arhivele din Piteşti (Fond
viziunea lui Nicolae Truţă .
Ocârmuirea judeţului Argeş, Dosar 48/1838, f.101)
prin care nefericita soţie apela la ocârmuirea judeţului spre a vinde câteva cărţi ale
poetului. De interes este şi un document din 16 oct. 1853 păstrat la arhivele de la Slatina
prin care este amânată hirotonirea unui Costache Mumulean ,,candidatul de diacon pentru
biserica Ionaşcu din oraşul Slatina”, acesta fiind desigur fiul poetului. Un alt fiu pare a fi
acel Spiridon Paris Mumuleanu care este înmormântat la Bellu în 1886 (figura 6-2). G.
Poboran în lucrarea sa (,,Istoria oraşului Slatina”, p.461) aminteşte despre un fiu al lui
Mumuleanu ,,care ajunsese om de încredere al lui Cuza şi pe lângă Palat dar conjuraţia ce
se formase la 1866 pentru detronarea domnitorului, temându-se de el l-a otrăvit” . Nu
putem şti cât adevăr şi câtă legendă este în această afirmaţie. G. Călinescu în monumentala
sa ,,Istorie a literaturii…” aminteşte drept copii ai poetului pe pitarul Spirache
Mumuleanu, căsătorit la 2 iunie 1857 cu Elena. Un alt fiu era Ştefan , iar o fată , Mariţa,
se căsătoreşte în 1851 şi are zestre bună. G. Călinescu ne spune că s-au păstrat şi mai multe
acte de stare civilă ale familiei Mumuleanu la Institutul de Istorie Literară, acte a căror
cercetare ar putea aduce lămuriri asupra familiei.
www.memoriaoltului.ro
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Viaţa . Mumuleanu a învăţat carte grecească şi românească la Şcoala Ionaşcu de
la Slatina lângă care se afla locuinţa părinţilor săi de pe strada Solomon. După părerea unor
cercetători (Gh. Pârnuţă, Viorica Bărboi- ,,Învăţământul şi cultura în judeţul Olt”, 1997)
acest lucru s-a întâmplat între 1800 şi 1804. Vorbind despre Şcoala Ionaşcu de la Slatina
trebuie să amintim că după moartea lui Ionaşcu Cupeţu, ctitorul şcolii şi al bisericii,
( moarte survenită în 1796 după cum o atestă inscripţia de pe piatra sa de mormânt din
biserica Ionaşcu), s-a constituit o epitropie menită să poarte de grijă administrării averii
lăsate de ctitor prin testament orăşenilor slătineni .
Totodată epitropii se îngrijeau de buna funcţionare a
şcolii româneşti de la Slatina. Primii epitropi au fost
banul
Radu
Golescu (tatăl lui
Dinicu Golescu şi
Iordache Golescu)
şi
Constantin
Filipescu.
Deci
datorită
acestei
Sigiliul lui Constantin.
împrejurări
C.
Filipescu .
Filipescu ajunge la
Slatina unde cunoaşte pe Mumuleanu care desigur se va
fi remarcat la învăţătură. În tinereţe a trăit ca ,,băiat de
procopseală” în casa luminatuluiboier C. Filipescu,
Ionaşcu Cupeţu .
posesorul unei frumoase biblioteci şi el însuşi om de
cultură, traducător al lui Metastasio de Byron. Aici îşi formează o cultură de autodidact
citind pe Aristofan, Euripide, Virgiliu, Ovidiu şi
mai ales pe Homer (despre care afirmă în 1820 că
este pe trepta cea mai înaltă a poeziei), literatură
dar şi filologie, estetică,prozodie, filozofie şi
chiar limbi străine. I.Heliade Rădulescu
aminteşte că Mumuleanu avea ca lecturi favorite
pe lângă cărţile bisericeşti şi pe ,,cele lumeşti”
care abia apăruseră: ,,Alexandria”, ,,Arghir”,
poeziile lui Barac şi Aaron, ,,Gramatica” lui
Enăchiţă Văcărescu, ,,Achil în Skiro” (traducere
din Metastasio de Iordache Slătineanul apărută în

Banul Radu Golescu .
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1797). Totodată aminteşte despre pasiunea lui Mumuleanu pentru mitologia greacă .
Puternicul boier îl lasă pe Mumuleanu să se ocupe de îndrumarea copiilor săi, ceea ce
presupune că Filipescu aprecia cunoştinţele şi frumoasele calităţi ale lui Mumuleanu
dobândite în şcoala lui Ionaşcu. Întâmplările vieţii îl duc pe Mumuleanu în surghiunul de la
Bucov în 1812 când însoţeşte pe protectorul său pedepsit de Ion Caragea, prilej de a medita
asupra necazurilor vieţii, intrigilor societăţii şi deşertăciunii omului pe pământ. Trăieşte
apoi ultimii ani ai epocii fanariote , aşteaptă renaşterea vestită de deschiderea şcolii lui
Lazăr de la Sf. Sava, este scârbit de lipsa de patriotism a marii boierimi care în vremea
revoluţiei lui Tudor Vladimirescu se refugiază la Braşov. În fine, se căsătoreşte, are familie
şi copii şi îl copleşesc grijile şi datoriile care nu-i mai dau putinţa să-şi cerceteze şi
îndrepte multe din scrierile sale care astfel ar fi devenit după credinţa lui Heliade ,,un cap
d’operă de o imaginaţie firească şi un model pentru mulţi versificatori cari scriu…”
A murit la Bucureşti, fiind înmormântat în cimitirul de pe lângă biserica din
mahalaua Batiştei de doi preoţi: Nedelea şi Iordache (G. Călinescu-,,Istoria literaturii
române”, p.117), dar în 1864 Dimitrie Bolintineanu (ministru al instrucţiunii şi cultelor în
acea vreme) la dorinţa fiului Spirache ordonă exhumarea şi mutarea osemintelor la
cimitirul Bellu unde, în semn de preţuire postumă i s-a ridicat şi o piatră funerară. Referitor
la data morţii , 21 mai 1836 sau 21 mai 1837, trebuie să dăm crezare lui I.Heliade
Rădulescu care l-a cunoscut îndeaproape pe poet şi nu se putea înşela asupra datei morţii
pe care a cunoscut-o de îndată ce s-a produs. Astfel acesta în articolele ,,Biografia şi
portretul caracterologic. Viaţa poetului Barbu Paris Mumuleanu” ( apărut în ziarul
,,Curierul de ambe sexe”, periodul I, 1836-1838, p.88-91) şi ,,Stingerea lui Barbu Paris
Mumuleanu” (apărut în ,,Muzeul Naţional” 1836-1837, p. 67) ca şi în prefaţa volumului de
,,Poezii” de B.P.Mumuleanu apărut postum în 1837 – menţionează că poetul slătinean avea
la moarte vârsta de 42 de ani . Deci adăugând la anul
naşterii, unanim acceptat de către toţi biografii ca fiind
1794 vârsta de 42 de ani pe care i-a trăit , ajungem la
anul 1836 care este anul morţii poetului. Vorbind despre
moartea poetului, Heliade adaugă: ,,Cine l-a văzut
dându-şi sufletul, a văzut pe adevăratul creştin la prea
înaltul ceas al Morţii, cine l-a petrecut la groapă, a
văzut faţa şi chipul dreptului când doarme”
încredinţându-ne că: ,,puţini oameni au trăit şi au murit
ca Mămuleanul. În scârbele cele mai supărătoare, în
boala sa cea îndelungată, în neaverea sa şi mai
obositoare decât boala, în sfâşietoarea cugetare că se
Iancu Manu, mare agă
desparte din sânul familiei sale şi o lasă atât de tânără şi
(1844).
numeroasă
,
şi
fără
stare
şi
ajutor.”
Despre starea grea a familiei vorbesc adresele din 1837-1838 ale Departamentului
www.memoriaoltului.ro
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Treburilor Dinăuntru către ocârmuirile judeţelor Argeş, Olt şi Romanaţi. Prin grija lui
Iancu Manu , la rugămintea văduvei lui Mumuleanu s-au trimis acestor ocârmuiri spre
vânzare 15 cărţi în Argeş, 12 în judeţul Olt şi 14 în Judeţul Romanaţi care au fost vândute
cu greutate de subcârmuitorii de plasă trimiţând banii la Departament spre a se da văduvei.
În tot ce s-a scris despre Mumuleanu , nicăieri nu există o descriere a înfăţişării poetului
sau o imagine iconografică. În baza unei cercetări atente a modei de îmbrăcăminte
specifică diferitelor categorii sociale de la începutul secolului al XIX-lea şi pe baza
informaţiilor despre viaţa poetului, istoricul slătinean Gh. Mihai împreună cu pictorul
slătinean Nicolae Truţă au imaginat un tablou al poetului fixându-i imaginea pentru
posteritate.
Opera. Volumul ,,Rost de poezii adică stihuri” din 1820 (Heliade zice în ,,Prefaţa”
din 1837 că a apărut în 1817), aduce cu sine acea tânguire erotică specifică epocii şi
primilor noştri poeţi. Mumuleanu împrumută din filosofia lui Al. Christopoulos un anumit
hedonism, nu şi senzualitatea graţioasă a acestuia, alte creaţii sunt traduceri. Volumul se
deschide cu ,,Oda râvnitoare spre învăţături” scrisă cu ocazia deschiderii Şcolii de la Sf.
Sava, indicând orientarea poetului spre o lirică patriotică ( într-o epocă încă fanariotă) . Pe
verso titlului apare un text din Claude Mermet : ,,De va vorbi neştine din zavistie pornit
pentru cărticica ce-am făcut , eu îl rog fără necaz să facă alta mai desăvârşită”. Pe alocuri
se întrezăresc şi aici versuri şi cugetări de oarecare adâncime: ,, De ce-n gânduri să mănec/ Când ştiu toate că se trec”(,,Asupra furiei”); ,,Un duh care simte toate/ Vieţuind sufere
moarte” ori ,,Mulţi de simţire fierbinte/De tineri intră-n morminte” (,,Pentru un om
simţitor”);
Volumul a apărut în ,,Privileghiata tipografie” sau ,,Tipografia de la
cişmeaua lui Mavrogheni”, aceeaşi unde se tipărise în 1818 ,,Legiuirea lui Caragea” ori
,,Proclamaţia” lui Tudor Vladimirescu din 1821 şi unde vor apărea şi ,,Caracterurile” din
1825 ori volumul lui Anton Pann ,,Poezii deosebite sau cântece de lume” din 1831.
Tipografia va fi cumpărată de I.H.Rădulescu în octombrie 1830 , acesta reorganizând-o şi
înzestrând-o pentru a face din ea un instrument util în realizarea planurilor sale culturale.
Volumul de poezii ,,Plângerea şi tânguirea Valahiei” apărut în 1825 la Buda
este un poem în versuri în patru părţi, autentic pamflet politic la adresa boierilor refugiaţi
la Braşov de frica Eteriei. Egoismul acestora, frivolitatea şi lipsa patriotismului trezesc
indignarea poetului care dă poeziei accente de vehemenţă, ceea ce ar putea explica apariţia
volumului fără semnătura autorului, lucru ce a produs o anumită confuzie în privinţa
paternităţii.
Volumul ,,Caracteruri” a consolidat satira în literatura noastră de după I. Budai
Deleanu şi înainte de Gr. Alexandrescu. Poetul prezintă în versuri stângace diferite tipuri
umane: linguşitorul, scumpul, ipocritul, mândrul, defăimătorul, lăudărosul,
flecarul,nerodul. Mai importantă este însă ,,Precuvântarea” acestui volum în care autorul se
arată moralist: ,,…relele năravuri care aduc moliciunea şi desfrânarea sunt prăpădenii nu
de familii şi oraşe în parte, ci de noroade şi împărăţii întregi”. Părerea lui că ,, învăţătura
www.memoriaoltului.ro
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istoriei care este judecătorul împăraţilor ” ne duce cu gândul la Kogălniceanu care
considera istoria ,,un înalt tribunal al popoarelor”. Mumuleanu se dovedeşte un bun
pedagog când cere părinţilor să fie exemple de virtute pentru copii: ,, Tristă întâmplare a
vedea pe părinţi , carii sunt învăţători familii sale , înşişi exemplul relelor năravuri […] şi
lăsând învăţătura în nebăgare de seamă” şi vorbeşte cu dreptate despre romani , strămoşii
noştri care ,, prin simplitate, prin bărbăţie şi lucrarea pământului se făcură biruitorii lumii
iar prin luxus şi zadarnicele cheltuieli de care neamul nostru astăzi este molipsit, căzură de
tot biruitorii lumii”. Mumuleanu vorbeşte cu durere despre nevoia de a discerne, de a lua
ce este bun de la occident căci ,, noi fiind lipsiţi de buna creştere , am urmat streinilor
numai la cele rele năravuri iar cele bune au rămas tot pe seama lor, neîmpărtăşindu-ne şi
noi dintr-ânsele” încât am ajuns ,,să fim îmbrăcaţi cu haine scumpe care ne aduc la pieire şi
goli de buna învăţătiră , care ne face şi pentru acum şi pentru viitor fericiţi”. Părintele
trebuie ,, să lase mai întâi bună învăţătură fiilor săi iar nu bogăţii , cari nu sunt ale lor ci
ale vremii ; nimic nu este al omului decât numai virtutea”. Iar patriotul se dezvăluie din
cugetări ca aceasta : ,, Lipsiţi fiind de învăţătură , nu ştim cât suntem datori, că tot patriotul
orice agoniseşte din bunul patriei sale , dator este a folosi în folosirile ei jumătate , căci ea
este muma lui şi neamul fraţii săi; şi poate că sunt mulţi care ar putea face şi asemenea
lucruri şi să lase din destul şi fiilor săi. Acestea sunt datoriile moralităţii cu care este dator
fieştecare patriei sale , şi numai cel ce împlineşte acestea este adevărat fiul său şi vrednic
de cinstirile sale. Acestea sunt faptele cele ce caracterisesc nobleţea , iar nu desfătările,
lenevirea şi luxusul”. Concluzionând că ,, toate neamurile au naţională mândrie”,
Mumuleanu arată nevoia de a cunoaşte scrierile vechi şi exemplul înaintaşilor , dar
conchide cu tristeţe că ,,noi nici pe cei mai străluciţi bărbaţi ai neamului nostru nu-i ştim”.
Poetul slătinean subliniază menirea poetului, căci ,,prin poet şi poezie s-au deşteptat toate
neamurile” şi îşi arată încrederea în capacitatea limbii
române de a axprima idei filosofice, opunându-se acelora
care ,, zic că limba noastră nu se poate duce la desăvârşire”.
Referindu-se la posibilitatea îmbogăţirii limbii el se întreabă:
,, Limba noastră, care este o fiică a latinii , nu se poate
împrumuta mai bine de la maica sa , decât de la flocoasa
slavonă”? Mumuleanu este conştient că este doar un
deschizător de drumuri şi că mai este cale lungă până a avea
şi noi mari poeţi căci ,,în starea care ne aflăm acum, nu
putem scoate d-odată nici poeţi mari, nici autori vestiţi pe
care să-i priimim în şcoalele noastre de clasici”. După
moartea poetului. I.Heliade-Rădulescu scoate în 1837
volumul ,,Poezii” de Barbu Paris Mumuleanu şi scrie o
foarte amplă prefaţă, importantă sursă de informaţii pentru
cercetătorii de astăzi. Volumul cuprinde creaţii neincluse în volumele anterioare dar şi
www.memoriaoltului.ro
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epitafe, oraţii . Dacă George Călinescu în a sa Istorie a literaturii române îl încadrează
printre descoperitorii occidentului (alături de Văcăreşti , Budai Deleanu, Ţichindeal, Ion
Barac, Conachi, Asachi, Vasile Aron , Matei Milu şi alţii), alţi critici (Mircea Scarlat)
remarcă totuşi că ,,La Mumuleanu , de pildă, semnele noului sunt mult mai evidente în
opiniile despre poezie decât poezia pe care a creeat-o”. Poezia lui Mumuleanu este
influenţată de lirica antică greacă dar şi de creaţiile moldoveanului Conachi şi ale fraţilor
Văcăreşti. În poeziile sale, Mumuleanu critică desfrâul, luxul, apropiindu-se de ,,Didahiile”
lui Antim Ivireanu. B.P.Mumuleanu dă poeziei o definiţie romantică , considerând-o ,,o
mişcare a simţirii, o patimă sufltească şi o naştere a fandasiei”, acordând primat simţirii în
faţa construcţiei raţionale şi subliniind legătura dintre poezie şi muzică-idei singulare în
acea epocă.
În 1972, la Editura Minerva a apărut singura reeditare a operelor poetului
slătinean în colecţia ,,Restitutio” îngrijită de Rodica Rotaru.

Mumuleanu şi Eminescu. Dar de ce Eminescu îl numeşte pe Mumuleanu ,,Glas
cu durere” în ,,Epigonii”, poezia sa din 1870 pomenindu-l alături de Ţichindeal,
Văcărescu, Beldiman, Sihleanu, Donici, Anton Pann, Heliade Rădulescu, V. Cârlova, Gr.
Alexandrescu, D. Bolintineanu, A. Mureşanu , C. Negruzzi ori V. Alecsandri printre poeţii
,,ce-au scris o limbă ca un fagure de miere”? Prin ce împrejurare Eminescu a făcut
cunoştinţă cu poezia lui Mumuleanu încă înainte de a împlini 20 de ani?
Se cunoaşte că în anii în care urma gimnaziul de la Cernăuţi, tânărul Mihai
Eminovici a avut profesor pe Aron Pumnul la care a şi locuit o vreme îngrijind frumoasa
bilbliotecă pusă de dascălul bucovinean la dispoziţia studenţilor români. Dealtfel moartea
lui Aron Pumnul prilejuieşte şi apariţia primei poezii a lui Eminescu- ,,La mormântul lui
Aron Pumnul” apărută în ,,Lăcrămioarele învăţăceilor gimnaziaşi din Cernăuţi”. Aron
Pumnul era autorul ,,Lepturariului românesc” lucrare apărută în 4 tomuri între 1862-1865 .
Aici profesorul prezenta operele şi biografiile celor mai reprezentativi autori români de
până atunci. În volum era inclusă şi ,,Plângerea şi tânguirea Valahiei asupra nemulţumirii
streinilor care au dărăpănat-o” a lui B. P.Mumuleanu care prin alegorie, tonul liric de rugă
şi blestem impresionează pe tânărul gimnazist ce îl va numi pe Mumuleanu ,,glas cu
durere”. Elevul Eminovici cunoaşte deci pe Mumuleanu prin intermediul ,,Lepturariului”
lui Aron Pumnul încă de la vârsta de 15 ani.
Mihai Eminescu era un mare iubitor de istorie, de scrieri vechi, citea cronicile
vechi, cunoştea ,,Pravila de la Govora” şi ,,Îndreptarea legii” tipărite încă de Matei Basarab
şi idei din aceste vechi scrieri se regăsesc în creaţia poetului (vezi credinţa în strigoi şi
vârcolaci , preluată de Eminescu în ,,Strigoii”).
Mai preţioase decât poeziile lui Mumuleanu au fost desigur pentru Eminescu ideile
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cuprinse în prefaţa cărţilor sale. Dar oare ar fi scris Eminescu ,,Glossa” dacă nu l-a fi citit
pe Mumuleanu ?
,,Vremea‘nalţă şi ridică
Vremea face, vremea strică
Vremea sue şi coboară
Vremea surpă şi doboară
Vremea schimbă şi preface
Şi războaele şi pace […]
Toate sunt de vreme-aduse
Toate la vreme supuse
(B.P. Mumuleanu-,,Vremea”)

,,Vremea trece, vremea vine
Toate-s vechi şi nouă toate
Ce e rău şi ce e bine
Tu te‘ntreabă şi socoate ;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val, ca valul trece ;
De te’ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece. ‘’
(M- Eminescu- ,,Glossa’’)

Iar în această încercare a lui Mumuleanu cine nu aude versurile lui Eminescu:
,,De-ar fi prin putinţă
Să-mi schimb a mea fiinţă
M-aş face-o lipscănie
Să vânz galanterie
Şi mărfuri delicate
Ca orice dame toate
Viind să târguiască
La mine să privească
Şi eu la ele toate
La cele delicate
Şi orişice le-ar place
Îndată m-aş preface.”
(B.P.Mumuleanu-,,Pricini de amor. Alt
chip”).

,,De-ar fi mijloace
Şi-ar fi putinţă
Cum m-aş mai face
După dorinţă
M-aş face oglindă
Strălucitoare
Să te cuprindă
Pân’ la picioare.
Un vânt m-aş face
Ce lin şi-n taină
De piept desface
Uşoara haină”
(M. Eminescu- ,,De-ar fi mijloace…”)

Oprindu-ne doar la aceste două exemple vedem că Eminescu a cunoscut bine
poezia lui Mumuleanu care i-a servit ca sursă de inspiraţie . Ceea ce Eminescu aduce în
plus şi nu putea avea Mumuleanu la 1825 este conţinutul ideatic, filosofia (budistă şi
pesimismul lui Schopenhauer), motivul ,,irreparabile tempus fugit”, meditaţia asupra
condiţiei omului de geniu nevoit a se izola de lume .
În istoria literaturii române, Barbu Paris Mumuleanu scrie o pagină interesantă iar valoarea
poeziei sale şi mai ales ideile exprimate în prefaţa volumelor amintite trebuie judecate în
contextul epocii în care au fost scrise. Mumuleanu este un patriot care în epoca sfârşitului
de veac fanariot militează pentru cunoaşterea istoriei naţionale, pentru virtute, pentru
,,bune învăţături”, pentru morală şi îşi exprimă încrederea că se poate fonda o literatură în
limba poporului.
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Însemnări din campania anului 1913 în Bulgaria (II)
pr. Dumitru Brumuşescu
Continuăm prezentarea amintirilor preotului oltean Dumitru Brumuşescu
(Memoria Oltului 22/dec. 2013) preot la parohia Mierleşti-Olt , care a însoţit
peste Dunăre Regimentul 14 Artilerie în Războiul Balcanic din 1913. Însemnările
sale publicate în 1915 sub titlul ,,Însemnări din campania anului 1913 în
Bulgaria” (Bucureşti, Institutul de editură şi arte grafice ,,Flacăra”) prezintă cu
realism viaţa de zi cu zi a ostaşilor, traseul urmat , dificultăţile întâmpinate,
dezastrul provocat de holeră în rândul armatei române. În timpul Războiului
Reîntregirii (1916-1918) preotul D. Brumuşescu a asigurat serviciul religios în
cadrul Regimentului 43 Infanterie şi în timpul retragerii din Moldova şi-a făcut
datoria cu mult zel la Pocreaca pe când tifosul exantematic bântuia fără milă,
mergând în linia întâi pentru a mângâia pe răniţi şi a îngropa pe cei căzuţi la
datorie. Din Regimentul 43 a făcut parte şi eroina Ecaterina Teodoroiu al cărei
monument stă de veghe din 1925 la marginea de apus a Slatinei. La inaugurarea
monumentului a fost prezent şi preotul D. Brumuşescu care în discursul rostit
aminteşte cum a murit eroina pe care a înmormântat-o chiar el şi afirmă : ,,Pe
Ecaterina Teodoroiu şi capitanul Morjan [de la Slatina , numele său este scris pe
monumentul eroinei de la Slatina , n.n.] i-am înmormântat puşi mai dinainte în
două sicrie şi în două gropi separate pe valea Codeţului şi în marginea drumului
ce urcă la Poienile Popii, în pădurea lui Apostoleanu , la umbra fagilor seculari,
înfigându-le şi câte o cruce la capul fiecăruia” ( vezi ,,Moartea eroinei Ecaterina
Teodoroiu” de D. Brumuşescu în revista ,,Cultul Eroilor”, apr.- iunie 1925, p. 18).
Preotul Brumuşescu a fost prezent la 27 octombrie 1921 la inaugurarea
monumentului eroilor din Bălteni-Olt după cum informează ziarul local
,,Democraţia Oltului” nr. 19 din 1 noiembrie 1921. Pasionat de istorie, preotul
Brumuşescu a dat istoricului I. Ionaşcu multe
documente vechi. Din 2010, o stradă a satului Schitu
poartă numele preotului Dumitru Brumuşescu. În
acest episod vedem cum în satul Ohrania soldaţii
armatei române se îmbolnăvesc de holeră .

După un ceas ploaia încetă cu desăvârşire. Regimentul
debarcase tot şi ne aşezarăm în coloană de marş. O beznă de
păcură se aşternu deasupra oraşului Rahova. Niciun ochi de
fereastră nu mai strălucea. Se stinsese tot. Şi noi înaintam cu
greu în întunericul nepătruns al nopţii, pe care-l sporea parcă
în mod chinuitor pustietatea şi liniştea din
juru-ne. Şi în
Preotul Dumitru
această desăvârşită linişte nu se auzeau decât trapul cailor şi
Brumuşescu .
uruitul tunurilor. La plecare, pe când regimentul urca dealul
ce străbate oraşul , coloana noastră era cât pe aci să se prăbuşească într-o prăpastie grozavă
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ce se deschidea la dreapta suişului şi pe care o făcea nevăzută întunericul nepătruns ce ne
înconjura. S-ar fi întâmplat o nenorocire cumplită dacă nu-mi dădeam eu seama la timp de
primejdie. Atunci înfruntând pericolul , pe un drum grozav de alunecos, apucai de dârlogi
caii soldaţilor şi îi condusei prin noapte , pentru ca nu cumva să calce alături de drumul cel
bun. Am scăpat printr-o adevărată minune teafăr, deoarece caii soldaţilor uzi şi sperioşi ,
săreau mereu în două picioare , iar eu mă împiedicam întruna în haina-mi lungă şi
alunecam. De mai multe ori am fost în primejdie de a fi zdrobit. Mulţumită Domnului nam păţit nimic. Si acum mi-aduc aminte cu plăcere de acele clipe de spaimă, când mă
gândesc că ele mi-au îngăduit să fac o faptă bună. În sfârşit urcarăm această colină şi
străbăturăm oraşul Rahova până ce ajunserăm în vârful dealului. De pe acea înălţime,
aruncându-ne ochii în jos, priveliştea ce se desfăşura înaintea ochilor noştri ne îngrozi. Ca
o gură uriaşă de întuneric căscată ameninţător, se deschidea la picioarele noastre o
prăpastie neagră, în fundul căreia Dunărea lucea ca şi râul Sist peste care bătrânul lopătar
Carone trecea sufletele în iad. La ora 12 şi jumătate noaptea ajunserăm pe platoul Rahovei
unde ne oprirăm o clipă fără a deshăma , ca să ne odihnim de multele oboseli ale drumului.
Apoi se ordonă să se dea mâncare trupei şi ni se dădu voie să dormim puţin , deoarece în
curând trebuia să plecăm , potrivit unui ordin primit dela cartierul general , în marş forţat.
Unii şopteau
că acest ordin se
primise din cauză că
infanteria
noastră
înaintase prea mult
fără să fie sprijinită
de artilerie ; alţii
spuneau că se afla
cavaleria
în
apropierea Sofiei şi
că avea nevoie de
Trupe româneşti mobilizate (1913) .
prezenţa
noastră
deoarece o divizie bulgărească sta gata s-o atace. Pe de o parte aceste zvonuri neliniştitoare
, pe de alta faptul că ne aflam pe un teritoriu străin , necunoscut nouă, unde puteam să fim
atacaţi dintr-o clipă în alta , o mare îngrijorare puse stăpânire pe inimile noastre , aşa încât
somnul nu se putea lipi deloc de pleoapele noastre. Astfel am stat cam un ceas şi jumătate.
După acest răstimp , în liniştea mormântală din juru-ne, primirăm pe şoptite ordinul de
plecare. Şi pornirăm în marş forţat până ce s-a luminat de ziuă. Atunci spaima ce ni se
aşezase în suflet s-a risipit. Niciodată n-am să uit ce am simţit în această primă noapte
petrecută pe pământul Bulgariei. Dar iarăşi trebuie să mărturisesc că aceea a fost singura
teamă ce ne-a înfiorat sufletul în tot timpul campaniei. Când s-a luminat bine de ziuă s-au
trimis cercetaşii, de amândouă părţile şoselei, pe dealuri, prin văi, tufişuri, porumb şi grâne
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spre a recunoaşte locurile şi a ne da seama bine de situaţie. Pe la orele nouă de dimineaţă ,
părăsirăm această şosea ce părea că nu se mai sfârşeşte. Înaintam fără călăuză pe un drum
pustiu, fără apă şi fără sate. Ca să ne dăm seama unde ne aflăm ne oprirăm puţin şi
cercetarăm harta . Şi-o luarăm la dreapta spre vest, pe un drum lăturalnic ce tăia holdele de
porumb, coborând şi suind dealuri mari până în satul Galicea , comună mare şi frumoasă
cu pământuri roditoare şi livezi întinse.
La intrarea în această comună se deschidea o
vale largă, străbătută de un râu , pe ale cărui maluri cârduri de gâşte se lăfăiau ca şi când
niciodată n-ar fi fost vorba de război. Băieţii noştri însă , care plecaseră la luptă, nu la
petrecere, cum au văzut gâştele bulgăreşti, au prins să alerge după ele în tiraliori, ca după
un adevărat duşman ce trebuia …mâncat fript. A fost o privelişte foarte hazlie pe care un
pictor ar fi putut s-o închege într-o pânză de o plasticitate spirituală. În comuna Galicea,
soldaţii îşi adăpară caii, iar eu vizitai biserica.Când preotul bulgar căruia un băştinaş îi
vestise dorinţa mea , se găsi faţă-n faţă cu mine,se aruncă deodată cu evlavie la pământ şimi sărută mâna. Eu mă spălai puţin de praf într-o găleată şi intrai în biserica zidită din
piatră şi zugrăvită frumos. Biserica ceea era largă, încăpătoare, dar toţi sfinţii de pe pereţi
aveau aer bulgăresc. Printre ei se afla şi Boris, creştinizatorul bulgarilor. Privind acest sfânt
special al bulgarilor, aşezat la stânga uşii altarului, fără să vreau m-am gândit la marele
nostru domnitor Constantin Brâncoveanu, care şi-a jertfit viaţa lui şi a coconilor săi întru
apărarea legii creştineşti şi atunci m-a durut indiferenţa ce-o constatăm la noi faţă de
apărătorii eroici ai credinţei strămoşeşti. De altfel , între orânduirea lăuntrică a bisericii
bulgăreşti şi a bisericii noastre nu e nicio deosebire. Biserica lor însă n-are iconostas.
Veşmintele bisericeşti au croială şi stofă rusească. Toaca lipseşte, -cel puţin eu n-am
întâlnit-o nicăieri ; au numai clopot pe care-l fac să sune trăgându-l de limbă. Preoţii lor se
îmbracă după moda veche a preoţilor noştri, adică : antereu petrecut, încins cu brâu de
catifea , giubea lungă cu mânecile largi şi potcap cu roată. Preotul bulgar, atât cel de la oraş
cât şi cel rural , îşi poartă costumul pe care l-am descris totdeauna şi pretutindeni , pe
ploaie şi pe noroi , fie iarnă, fie vară, - chiar şi în timpul diferitelor îndeletniciri de
gospodărie casnică , fără a-l schimba cu diferite costume mai mult sau mai puţin naţionale ,
- cum obişnuiesc unii din preoţii noştri , cari adesea nu se sfiesc să vină în oraş şi să se
înfăţişeze chiar înaintea autorităţilor fără costumul preoţesc.
Ca să pot vorbi cu acest preot, m-am slujit de dl. dr. Ştefănescu care, pe lângă alte
şapte limbi, cunoştea şi bulgăreasca. Părintele Gheorghe, -căci aşa îl chema pe preot, înţelegând că interpretul meu este doctor , îl rugă să se repeadă puţin până la fiica sa, care
avea un copil bolnav. Dl. dr. Ştefănescu i-a împlinit numaidecât rugăciunea. Atunci, drept
mulţumire, dânsul ne-a poftit la el acasă spre a ne ospăta. Noi am refuzat însă, deoarece
regimentul nostru pornise. În cele din urmă , preotul Gheorghe , văzând că alt mijloc de
mulţumire n-are , a vrut să să-i plătească vizita. Doctorul a refuzat însă şi plata . Şi s-a
despărţit de el cu aceste cuvinte :
-Românul, când poate să facă un bine e mulţumit că-l face şi nu cere plată. Aşa e
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şi cu prietenii şi cu vrăşmaşii. Odinioară am făcut jertfe mari de vieţi omeneşti pentru
dezrobirea poprului bulgar, astăzi facem cheltuieli enorme pentru a aduce pacea şi fericirea
aceluiaşi popor precum şi celorlalte noroade împrejmuitoare. Şi nici atunci n-am cerut
nimic, nici azi nu cerem decât un drept al nostru , recunoscut de tratatul de la Berlin.
Şi ne-am luat rămas bun de la el.
În partea cealaltă a satului se deschidea o altă vale largă şi frumoasă , acoperită cu
livezi şi presărată cu fân cosit plin de flori, neplouat, ce îmbălsăma aerul cu cu un parfum
înviorător. Băieţii noştri s-au aprovizionat din belşug, punând maldăre mari în căruţe, pe
chesoane, între roţile tunurilor. Aceste aprovizionări se făceau în goana marşului şi pe furiş
deoarece ele erau interzise prin ordine severe. Nimeni n-avea voie să ia nimic fără bani.
Dar ce era să faci când n-aveai vreme
de tocmeală şi când de multe ori nici nu
prea aveai cu cine să te tocmeşti ?
După un marş de un ceas şi
jumătate , ajunserăm la botul unui deal ,
alcătuit din întâlnirea a două văi, în
fundurile cărora gâlgâia câte-o apă
curgătoare. Acolo poposirăm de
Col. Ion Bârsescu, maiorul Ion Popescu şi un
nămiezi. Şi tot acolo ne întâlnirăm şi cu
grup de ofiţeri la Lozone, 4 august 1913.
Regimentul 9 de artilerie care ne
ajunsese din urmă. Acesta cantonează în jurul nostru. Soldaţii se aştern la lucru ; unii întind
conoveţele spre a da cailor de mâncare ; alţii şi-i buşumează ; câţiva gătesc gâştele vânate
mai înainte ; iar o parte se duc să se spele în râu , de unde vin cu o mulţime de scoici, peşti,
raci, pescuiţi cu mâinile. Şi astfel, după douăsprezece ore de marş neîntrerupt , ne aşezarăm
la masă şi mâncarăm toţi voiniceşte , din belşug, dar mai ales cu poftă mare a mâncat d-rul
Ştefănescu. N-am să-l uit niciodată cu ce poftă înghiţea scoicile vii, spunând că sunt mult
mai gustoase aşa. Apoi aţipirăm puţin, fiecare pe unde apucarăm.
După o odihnă de două ore , dl. colonel porunci să ne sculăm ca să grăbim mai
departe. Când am deschis ochii , nouri negri învăluiau cerul . Se apropia furtuna.
În preajma satului Altimir unde poposisem, cantonaseră regimentele de infanterie
3 Olt şi 19 Caracal, care sosiseră odată cu zorii zilei. Acolo se băgă de seamă că cuvioşia
sa preotul C. Milcoveanu , care trebuia să însoţească Regimentul 3 Olt, de frică dispăruse.
Am fost încărcinat eu să oficiez pe lângă garnizoana acestui regiment de infanterie
în locul preotului dispărut. Regimentele 3 Olt şi 19 Caracal au plecat înaintea noastră prin
satul Altimir, pe o şosea bine pietruită. Pretutindeni , cât se vedea cu ochii, se întindea o
recoltă abundentă de porumb, care însă, de la prima ochire , se cunoştea că nu este
îndeajuns de bine cultivat. Porumbul era semănat numai câte un bob de fiecare cuib, iar
cuiburile erau la o depărtare de două palme unul de altul. În zare se desfăşurau, ca într-o
panoramă , sate bulgăreşti, aruncate prin văi prăpăstioase. Cercetaşii noştri înaintau încet ,
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cu băgare de seamă , deoarece drumul era străbătut de păduri întunecoase , în care
inamicul ne-ar fi putut pândi ca să ne atace fără veste.
Când umbrele înserării prinseră a se lăsa pe drumuri , ploaia, care începuse mai
demult măruntă şi deasă , acum turna torenţial udând pe bieţii oşteni până la piele. Din
pricina aceasta , trupele înaintau foarte anevoie, trebuind să treacă prin băltoace şi noroaie.
La ora 10 noaptea coborârăm într-o prăpastie , spre satul Borovnu. Ajunşi în sat, dibuirăm
prin întuneric şi cantonarăm pe nimerite,
soldaţii prin curţile oamenilor iar ofiţerii
prin case, pe care le găsiră pustii
deoarece femeile, bătrânii şi copiii ce se
mai găseau
pe-acolo fugiseră de frică
să nu fie omorâţi. În casa în care am
găzduit eu împreună cu câţiva ofiţeri,
am găsit o femeie şi patru copii care
ţipau ca de frica morţii. Am căutat să-i
Militari din Batalionul II al Regimentului
liniştim. Toate încercările însă au rămas
19 Romanaţi în Bulgaria (1913) .
zadarnice. Ţipetele lor deveneau tot mai
îngrozitoare . Atunci am fost siliţi să ne retragem. Şi ne-am suit fiecare în câte o brişcă,
unde am dormit duşi până la ziuă. Şi-atât de obosiţi eram încât nici nu am simţit ploaia ce
ne pătrunsese până la piele. A doua zi , sâmbătă , 6 iulie, când se crăpă de ziuă , cerul se
limpezise, iar de după dealuri soarele răsărise biruitor, topind cu razele lui fierbinţi ceaţa
groasă ce se lăsase copleşitor deasupra satului. La şase dimineaţa pornirăm iar la drum,
înaintând din ce în ce mai greu prin băltoace şi noroaie, în depărtare începurăm să desluşim
şirul uriaş al Balcanilor. După ce străbăturăm mai multe poduri ajunserăm la ora 2
după-amiază la satul Baniţa unde am mas peste noapte cantonând ca şi în ziua precedentă
în curţile oamenilor. Seara am fost ospătaţi împreună cu domnul colonel şi mai mulţi
ofiţeri la Dedu Ivanof, a cărui gospodină, mai tânără ca el cu 35 de ani, ne-a servit
mâncăruri gustoase, spre deplina noastră mulţumire. La plecare domnul colonel a vrut să o
răsplătească cu o sumă de bani, dar dânsa a refuzat însă. Peste noapte am dormit tot la casa
acestui bătrân şi onest bulgar. Cu toată bunăvoinţa cu care am fost primiţi însă, un culcuş
curat n-am putut găsi nici la Dedu Ivanof. De altfel din punct de vedere al curăţeniei cam
toate gospodăriile bulgăreşti lăsau de dorit. În vremea aceasta divizionul I a fost trimis de
domnul colonel, sub comanda d-lui maior Popescu, la Mramoreni, şapte kilometri departe
de Baniţa, unde se găsea regimentul de infanterie 3 Olt şi 19 Caracal. Această deplasare s-a
făcut în vederea unui eventual atac din partea inamicului.
Ziua de duminică , 7 iulie, am petrecut-o la Mramoreni, în repaus, până la ora 5
după-amiază, când am pornit spre Vraţa în aceeaşi ordine ca şi până acum. De aici începea
linia muntoasă a Bulgariei. Tot timpul am urcat şi am coborât printre stânci. Pe când cele
mai dintâi umbre ale înserării începură să se lase am întâlnit pe generalul bulgar
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Seracov, care împreună cu o divizie fusese făcut prizonier la Ferdinandovo de cavaleria
generalului Bogdan. Generalul Seracov se afla într-un automobil şi se ducea spre
Bucureşti. Pe la 11 noaptea am ajuns la Vraţa şi am cantonat în partea de nord a oraşului,
lângă linia ferată. A doua zi, 8 iulie, având repaus, am vizitat oraşul. Pretutindeni era
pustiu. Oamenii bogaţi fugiseră la Sofia; cei săraci împreună cu femeile şi copiii, se
retrăseseră în munţi. Numai răniţii din război şi bolnavii de holeră se aflau în cazărmi
schimbate în spitale.
Magaziile
cu
muniţiuni au fost
sparte de armata
noastră iar cuprinsul
lor a fost luat ca
pradă de război. Am
vizitat şi spitalul de
holerici turci unde am
găsit
40
de
mahomedani sănătoşi
Maiorul Popescu .
pe care intendentul
spitalului îi întrebuinţa să-i muncească fără plată şi fără hrană o moşioară şi un petec de
vie. Domnii căpitani Voinescu şi Racu i-au eliberat dându-le bilete de legitimaţie,
lăsându-i să se ducă unde vor voi. Nu pot descrie cât de mare a fost bucuria acelor turci
când au aflat că sunt liberi. Dar în mod cu totul deosebit ne-a impresionat un tânăr turc, cu
ochii scânteietori de inteligenţă , care luase parte –după spusa lui- la luptele de la Kirklise,
Mustafa-Paşa, Adrianopole şi Ceatalgea. La această din urmă localitate a căzut prizionier.
Era plin de răni închise, în cap purta urmele mai multor tăieturi de sabie , amândouă
mâinile şi picioarele îi erau străpunse de gloanţe, până şi pântecele purta urma unui foc. Un
adevărat erou.
Seara domnul colonel Bârsescu a oferit o masă corpului ofiţeresc. S-a băut şi
şampanie. Iar la şampanie domnii ofiţeri au toastat în sănătatea domnului colonel
mulţumindu-i de tactul şi înţelepciunea cu care a condus regimentul până acolo şi urându-i
sănătate şi izbândă deplină. La sfârşit am luat şi eu cuvântul, cel din urmă fiindcă eram cel
mai mic, am vorbit ca reprezentant al bisericii şi în numele ei arătând însemnătatea pe care
strămoşii noştri o arătau religiei creştine şi vitejia de care au fost capabili, sprijiniţi fiind de
cruce. Prin vitejie şi credinţă înaintaşii noştri au putut de-a lungul veacurilor să lupte unul
contra zece, împotrivindu-se biruitor hoardelor barbare care au încercat să ne cotropească.
Goţii, vizigoţii, cumanii, alanii, avarii hunii -din care se trage poporul bulgar cu care ne
răfuim astăzi- şi în cele din urmă turcii care înaintaseră prădând, jefuind şi omorând, până
în inima Europei, toţi s-au izbit ca de un zid neclintit, de braţele vânjoase ale strămoşilor
noştri. Şi s-au sfărâmat toate aceste hoarde ca valurile furioase ce se izbesc de stânci.
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Vitejia poporului român o arată istoria. La Călugăreni, Valea Albă, Dumbrava Roşie etc.
s-au scris cu sânge
gloriile noastre . iar
credinţa lui neclintită
în
Dumnezeu
o
dovedesc
multele
monumente religioase
semănate pe întreg
cuprinsul
ţării
munteneşti
şi
moldoveneşti
de
voievozii
noştri.
Acum ne-a venit
Colonelul Bârsescu .
rândul şi nouă fraţilor să urmăm pildele de vitejie ale strămoşilor şi după cum romanii,
civilizatorii lumii întregi, duceau cu sabia propăşirea pretutindeni, tot aşa noi să purtăm
acum lumina şi ordinea printre aceste popoare sălbatice ale Peninsulei Balcanice. Urez
domnului colonel Bârsescu, care se trage dintr-o familie ilustră a neamului nostru şi a cărui
soră , Agatha Bârsescu, a uimit lumea cu talentul său artistic, sănătate şi izbândă în vitejie.
Domnul colonel, adânc mişcat de cuvintele noastre a mulţumit tuturor pentru
dragostea şi încrederea ce i s-au arătat. A doua zi, marţi, 9 iulie, mutăm parcul la marginea
dinspre răsărit a oraşului în nişte lanuri de grâu, deoarece acolo ne aflam în apropierea unui
lazaret de holerici.
La 6 seara, pornim spre Mezdra, unde ajungem cam pe la 1 noaptea. Şi aci
cantonarăm în partea dinspre răsărit a oraşului tot în nişte lanuri de grâu , la marginea
râului Isker, lângă staţia drumului de fier. Acest orăşel mic şi murdar , de altfel ca toate
orăşelele bulgăreşti pe care le văzusem până atunci, este însemnat numai fiindcă e staţie de
drum de fier şi pentru că are o fabrică de spirt ce aparţine unui ministru bulgar. Miercuri,
10 iulie, avurăm repaus şi fiindcă a fost o zi călduroasă , ne-am scăldat toţi în Isker. La ora
prânzului am găsit pe domnul colonel împreună cu mai mulţi ofiţeri luând masa la singurul
restaurant care era în acelaşi timp şi debit de tutun şi băuturi spirtoase, ce se găsea în
Mezdra. Am fost poftit şi eu la masă. După ce domnul colonel şi însoţitorii săi au plecat,
eu am fost invitat la masa de alături unde ofiţerii regimentului 3 Olt destupaseră câteva
sticle de şampanie. Seara m-am plimbat pe unica stradă a acestui orăşel sărăcăcios
împreună cu domnul colonel şi mai mulţi ofiţeri. Pe drum ne-am întâlnit cu mai multe
doamne, dintre care una era soţia directorului fabricii de spirt din localitate . Dânsa a rugat
cu multă căldură pe domnul colonel să-i îndoiască paza în jurul fabricii, deoarece îi e frică
să nu fie prădată de soldaţii români. Teama aceasta şi-o întemeia pe faptul că în noaptea
trecută – pretindea dânsa - mai mulţi soldaţi, vrând să fure un butoi de alcool, din pricina
întunericului ar fi nimerit unul cu spirt denaturat. Tot deodată acestă doamnă ne-a poftit
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să-i vizităm locuinţa, oferindu-se să ne găzduiască în timpul nopţii. Domnul colonel a
admis să i se îndoiască paza în paza în jurul fabricii, dar a refuzat amabila găzduire.
Joi, 11 iulie, după ce luarăm ceaiul şi se împărţiră soldaţilor pesmeţii şi
conservele, pornirăm la ora 6 dimineaţa mai departe la drum, străbătând cel dintâi defileu
al Balcanilor, spre Orhania. Înaintea noastră mergeau regimentele de infanterie 3 Olt, 19
Caracal şi 2 Vâlcea. Nici de astă dată însă vremea n-a vrut să ne fie mai prietenoasă. Cum
am trecut podul de pe Isker, o ploaie torenţială a început să se reverse asupra noastră.
Ploaia a ţinut două ceasuri, stricând drumurile şi îngreunând grozav înaintarea trupelor. În
schimb însă satele prin care treceam erau aşternute pe margine cu livezi bogate de pruni,
meri, peri, iar prin porumb bucătarii noştri găsiră din belşug : cartofi, varză, fasole verde,
ardei, ceapă care au prins foarte bine pentru masa de seară. La ora 1 după-amiază, am
prânzit pe nedescălicate din conservele ce ni se dăduseră la plecare , dimineaţa . Un
amănunt care atunci ne-a mişcat adânc : în defileul balcanic pe care l-am străbătut , am
găsit patru cai din cavaleria generalului Bogdan. Întâmplarea aceasta ne-a mişcat fiindcă
atunci ne-am închipuit că soldaţii care-i călăriseră trebuie să fi fost ucişi de comitagiii
bulgari. Pe înălţimile sărăcăcioase ale acestor prăpăstioşi munţi , care din pricină că erau cu
desăvârşire lipsiţi de păduri , păreau din depărtare nişte uriaşe chelii , se zărea din când în
când câte o cocioabă ce slujea de adăpost fioroşilor bandiţi ce cutreieră în vremuri
normale acele sălbătăcimi ,
trăind numai din pradă.
Ajunserăm de-abia
la jumătatea defileului ,
când o nouă ploaie căzu
asupra noastră. De astă dată
plescăitul
apei
era
întovărăşit de tunete şi
trăznete ale căror bubuituri
se prelungeau înfricoşător
din prăpastie în prăpastie.
În defileu. La poalele lui ,, Arab Konak” .
La ieşire, şoseaua cotea
după un munte. Prin ploaia ce cădea din ce în ce mai din belşug , zărirăm o seamă de
infanterişti risipiţi pe coastele munţilor şi căutând prezenţa inamicului. Singurul adăpost ce
se putea găsi prin acele locuri erau tufărişurile de anin.
Coborârăm apoi o cărare de cinci km în zig-zag . La capătul ei se deschidea
înaintea noastră o vale largă şi frumoasă , aşternută numai cu livezi de fân şi cu puţin
porumb. Bucuria soldaţilor nu cunoscu nici o margine când ei se repeziră să ia hrană
pentru caii care-i purtau pe acele locuri. Cât ai clipi din ochi se umplură cu fân carele ,
chesoanele şi locurile dintre roţile tunurilor. Pe marginea şoselei mergea cireada
regimentelor, greşind din când în când prin porumburile oamenilor. Atunci , câte un
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glumeţ striga deodată :
-Sai, bre Dedu Ivan, că ţi-au mâncat vitele porumbul.
Şi soldaţii făceau mare haz.
Deşi am trecut mai mult ca prieteni decât ca duşmani prin ţara bulgărească, totuşi,
dinaintea oştirilor noastre femeile, bătrânii şi copii fugeau ca şi când am fi venit pe jaf şi
omor. Aşa şi în satul Novacew. Cum păşirăm pragul lui, zărirăm pe vârful unui deal ce se
înălţa la poalele munţilor un convoi întreg de femei şi copii ce se pregăteau să se refugieze
la munte. Dincolo de satul Novacew ne încrucişăm cu un escadron de roşiori ce se cobora
din munţi şi care apuca o direcţie opusă drumului ce-l aveam noi de făcut. Curând după
aceea, intrarăm în satul Scravena. Şi acesta, ca şi cel de mai sus, sunt localităţi istorice.
Acolo, la 1877 s-au dat lupte crâncene între ruşi şi turci, armatele lui Mehmet-Ali izbutind
să zdrobească cu desăvârşire pe dragonii generalului Gurko.
În satul Scravena, preotul ne-a ieşit în cale. Cum m-a văzut, el mi-a sărutat cu
evlavie mâna făcându-mi temenele până la pământ şi poftindu-mă să trag la dânsul în
timpul nopţii. Am fost silit să refuz însă cinstea ce-mi făcea deoarece noi n-aveam vreme
de pierdut, trebuind să mergem până la Ohrania.
În această localitate am ajuns noaptea târziu, pe un întuneric de păcură. Am
cantonat în partea de vest a oraşului , lângă cazărmile bulgăreşti, unde muriseră de holeră
prizonierii turci. Cum soldaţii noştri erau obosiţi de tot şi cum era un întuneric de
nepătruns , ei au luat paiele care le-au găsit , şi-au făcut din ele aşternut şi-au adormit tun ,
fără să ştie că dormeau în culcuşul morţii. A doua zi, la lumina soarelui , văzându-se
murdăria locului şi a paielor s-a constatat că aceste paie slujiseră turcilor bolnavi de holeră.
Doctorul Ştefănescu care a făcut această constatare , raportă numaidecât cazul d-lui colonel
şi interveni pe lângă dl . g-ral Frunză spre a se da ordin să se mute cât mai degrabă parcul
într-o parte mai
sănătoasă.
A
treia zi, sâmbătă,
se
ordonă
mutarea tuturor
regimentelor în
satul Lozone, la
patru
km
depărtare
de
Orhania.
Şi astfel,
imaginea acestui
grozav flagel ne
rânji pentru întâia
oară ameninţător.
Cort de holerici .
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De teama holerii, trupele s-au risipit pe sub poalele munţilor şi împrejurul satului Lozone,
unde s-a constatat că tărâmul era mai sănătos. De la apariţia celor dintâi semne de holeră ,
s-a poruncit ca în loc de apă să se bea numai ceai şi să nu se mai consume deloc fructe sau
legume nefierte. De asemenea, s-a interzis soldaţilor să mai vină în atingere unii cu alţii ,
spre a nu expune la contagiune pe cei sănătoşi, dacă cumva printre ei s-ar afla vreun
purtător de vibrioni. Dar cu toate măsurile grabnice şi energice, n-am scăpat de cumplitul
flagel pe de-o parte fiindcă ne lipseau medicamentele trebuincioase şi pe de alta din
pricină că Crucea Roşie, care de atâţia ani strângea milioane, de la bogat şi de la sărac ca să
poată fi de folos patriei în vreme de război, nu ne-a dat nici un ajutor. Dacă Uzinele
Krupp nu s-ar fi îngrijit să ne trimită ultimul transport de tunuri cu carele de baterie pline
de medicamente, n-am fi avut nici cu ce să întâmpinăm cele mai uşoare simptome ale
bolii .
Aş vrea să descriu ravagiile pe care holera le-a făcut în rândurile soldaţilor noştri,
dar nu pot. Numai aducându-mi aminte mi se ridică părul de groazaă… Cum erau trataţi
bieţii soldaţi , unde zăceau, cum mureau, aspectul celor morţi, groapa comună - sunt
lucruri care înmărmuresc. Şi-apoi nu sunt eu în măsură să le zugrăvesc. Las altora mai
împuterniciţi sarcina de-a arăta aceste grozăvii ale campaniei din Bulgaria.
Toate regimentele au suferit pierderi însemnate de oameni, ba unele şi de ofiţeri.
Numai în Regimentul 14 de artilerie n-a murit nici un om de holeră. Minunea aceasta se
datoreşte d-lui colonel Bârsescu care s-a îngrijit ca în tot timpul să ne hrănim cu mâncare
bună şi îndestulătoare , luând măsuri severe de igienă. Stam acum de mă gândesc şi nu-mi
vine să cred. Să colindăm noi pe unde am colindat, să trecem prin locuri murdare şi
infectate de holeră , şi totuşi să n-avem nici un mort. De aceea fiecare soldat poartă cu
dragoste şi veneraţie în inima sa amintirea bună a d-lui colonel Bârsescu , pentru
părinteasca îngrijire ce ne-a arătat-o în timpul campaniei din Bulgaria.
Dar nu trebuie să uităm nici pe dl. doctor Ştefănescu, medicul Regimentului 14
artilerie, înzestrat cu o cultură întinsă, devotat menirii sale şi care nu a cruţat nici o
osteneală ca să supravegheze continuu şi neadormit trupele a căror sănătate se încredinţase
pazei sale inimoase şi pricepute. Atât de mult s-a distins acest nobil medic încât, când s-a
înfiinţat spitalul de holerici din Orhania, a fost numit acolo medic, spre marea noastră
părere de rău. La Orhania era murdărie de nedescris şi din pricina ploilor se făcuse un
noroi de nu se mai putea merge pe străzi, iar aerul duhnea de nu-ţi mai puteai trage
respiraţia. Trupele noastre n-au putut să sufere această infecţie şi s-au apucat cu hărnicie la
lucru. Şi astfel mulţumită aflării armatei române acolo, şoselele din mijlocul oraşului şi
împrejurimi au fost aşternute cu piatră, podeţele s-au refăcut , gunoaiele s-au curăţat, în
sfârşit s-a asanat localitatea toată. După ce aceste lucruri de primă necesitate s-au înfăptuit,
soldaţii noştri au mai făcut şi o chetă de trei mii de lei spre a veni în ajutorul săracilor din
oraş, fără deosebire de naţionalitate.
După ce drumurile s-au îndreptat, automobile de tot felul alergau sprintene,
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sunând din goarnă, pe străzile Orhaniei, ziua şi noaptea aşa încât acest orăşel căpătă
numaidecât înfăţişarea unei localităţi europene . Şi această înfăţişare se completa când,
într-una din zilele următoare fiind o vreme favorabilă, locotenentul Capşa din Aviaţie care
era cu serviciul la corpul I execută câteva zboruri strălucite pe deasupra oraşului ,
înălţându-se vultureşte până deasupra piscurilor cele mai înalte ale Balcanilor ce stăpâneau
în zare. Pe când ofiţerul aviator ridica astfel şi mai sus prestigiul pe care armata română
şi-l câştigase în Bulgaria şi în lumea întreagă, întrebai pe un bulgar care se afla lângă mine
şi care ştia româneşte :
- Ce este asta , bre ?
Iar el îmi răspunse :
- Păsărica asta a voastră a prins divizia noastră !
Marţi, 16 iulie, am oficiat sfiinţirea apei în câmp deschis, de faţă fiind domnul general P.
Frunză, precum întreg regimentul 14 artilerie, cu toţi şefii lui. După slujbă am ţinut o
predică, îmdemnând pe soldaţi să-şi spuie însufleţirea regulilor de igienă ordonate de
medici pentru combaterea holerii. Domnul colonel a oferit la amiază o masă în onoarea
domnului general, la care am luat parte cu întreg corpul ofiţeresc. După prânz am vizitat
satul şi pe părintele Ivan, un preot venerabil care ne-a întâmpinat cu adevărată dragoste
creştinească.
Sâmbătă, 20 iulie , când se prăznuieşte ziua Sf. Ilie , m-am dus la biserica
bulgărească din sat şi am săvârşit sfânta liturghie, făcând sobor cu părintele Ivan.
Răspunsurile ni le-au dat doi soldaţi din regimentul14 artilerie. Slujba aceasta n-am s-o uit
niciodată . Am simţit atuncea sufletul meu tresărind de entuziasmul cel mai neprihănit de
mândrie românească . Doamne, ce frumos răsuna sub bolţile bisericii bulgare din inima
Balcanilor numele Majestăţii Sale Carol I al României, cinstit în limba românească, sub
ocrotirea sabiei româneşti ! (Căci numele
regelui Ferdinand n-am îngăduit să se
rostească). Sub impresia acelui moment
cutremurător am trimis iubitului nostru
suveran
următoarea
telegramă :
,,Majestăţii Sale Carol I, Rege al
României- Sinaia,
Sire, Aducându-mi aminte cuvintele M.V.
că glasul României va fi ascultat , astăzi
20 iulie am oficiat sf. Leturghie în biserica
din Lozone , aducând rugăciuni celui prea
înalt , pentru sănătatea Majestăţii Voastre
şi
gloria
României.
Preotul
D.
Brumuşescu, mobilizat la Reg. 14 artilerie , Volumul memorialistic al preotului D.
Brumuşescu (cu ştampila parohiei Greci)
Ohrania .’’
oferit Academiei Române cu dedicaţie.
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Centenar - Ion Dumitrescu
Istoricul literar Ion Dumitrescu s-a născut la 9 ian. 1914 în comuna Optaşi, judeţul Olt moare în 27 iun. 1976 la Bucureşti. Fiul lui Ion Dumitrescu şi al Alexandrei (n. Diaconu),
ţărani. A absolvit liceul Radu Greceanu din Slatina (1931, diriginte Traian Biju) . Licenţiat
magna cum laude al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (1935). Prof. la
Liceul „Spiru Haret" din capitală şi la Alba Iulia;
colaborator al Institutului de Lingvistică (din 1955); lector,
apoi conferenţiar la Institutul de Perfectionare a Cadrelor
Didactice (din 1968). Doctor în filologie (1971). Autor al
unui studiu intitulat ,,Metafora mării în poezia lui
Eminescu ” (1972). A îngrijit o ediţie de Studii
eminesciene de D. Caracostea (1975). Elev fidel al lui D.
Caracostea, Ion Dumitrescu debutează târziu, sub
auspiciile colectivului condus de Tudor Vianu, care a
elaborat ,,Dicţionarul limbii lui Eminescu” la Institutul de
Lingvistică. Studiile şi interpretările stilistice apărute în
revistele ,,Limba română” şi ,,Limbă şi literatură”
începând din 1957, vădesc nu numai o cunoaştere adâncă
a textelor eminesciene şi subtilitate în analiză, dar şi o
solidă cultură filosofică, germană mai ales. Sprijinite pe o
mare bogăţie de observaţii, solid argumentate, studiile sale sunt de fapt fragmente din
ample cercetări, care urmăresc să pună în evidenţă creativitatea scriitorului, felul specific
în care acesta utilizează virtualităţile artistice ale limbii. Încă din studiul de debut, o analiză
stilistică a cunoscutei poezii ,,Ce te legeni”, el îşi precizează demersul, plecând de la
vechea idee a lui W. von Humboldt că orice limbă are anumite valori intraductibile, „în
care popoarele concentrează intuiţii proprii de viaţă"; acestea, „difuze - spune Ion
Dumitrescu - îşi limpezesc semnificaţia în opera marilor creatori".
Stilistica genetică pe care o practică Ion Dumitrescu nu este însă obsedată de surse, ci
„structurală", după propria sa definiţie, căutând adică să refacă întreg ciclul genetic al
operei în elaborarea autorului, unitatea primordială de ordin psihologic, filosofic, artistic,
al cărei rezultat e opera însăşi asupra căreia simpla analiză
stilistică poate da doar indicaţii aproximative. Un fragment
dintr-o vastă monografie a metaforei eminesciene e şi singura
sa carte ,,Metafora mării în poezia lui Eminescu ” (Ed.
Minerva, 1972, 356 pagini) , care desprinde, printr-o analiza
cu implicaţii teoretice, concluzii privind aspiraţia spre
clasicitate a poetului, conţinutul filosofic al metaforelor sale
şi amplitudinea mijloacelor artistice.
Lucrarea este considerată de specialişti ca una dintre
cele mai realizate cercetări de sinteză cu privire la poezia
marelui nostru poet. În 1994 fragmente din acest studiu sunt
incluse în antologia lui V. Popa intitulată ,,O lume dăruită
nouă” (Ed. Capitoliu).
Ion Dumitrescu a fost un remarcabil autor de manuale de literatură română pentru licee.
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Şi noi am fost acolo…
Pr. Protoiereu Mihai Vânătoru
De Sf. Dumitru (2013) am avut şansa de a-l cunoaşte pe
Părintele Protoiereu Mihai Vânătoru, care de peste un sfert
de veac păstoreşte Parohia Radomireşti. M-au impresionat
blândeţea, modestia, frumuseţea exprimării, credinţa adâncă
în menirea celui care aduce lumina duhovnicească
enoriaşilor săi şi nu în ultimul rând pasiunea căutării şi
înţelegerii trecutului spaţiului comunei Radomireşti. În
jurul bisericii din com. Radomireşti sunt numeroase urme
ale trecutului, iar curăţenia sufletească a domniei sale
reverberează în aspectul general al incintei lăcaşului de cult.
Aici se găsesc monumentele funerare ale filantropului Alexe
Nicolau , al familiei Rădulescu (Marin şi Haralambie
Rădulescu), al învăţătorului Ion Dumitrescu şi nu în ultimul
rând o cruce pe corpul căreia sunt trecute în relief pe o
placă din bronz numele şi prenumele eroilor din cel de-al
doilea război mondial. În vecinătatea acestor obiective se
ridică Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, unică între bisericile din judeţul Olt prin
arhitectonica interioară. Prin tot ceea ce face, Părintele Protoiereu Mihai Vânătoru va lăsa în
urma sa un semn peste timp, iar cei care sunt sau vor fi interesaţi să caute şi să descopere
trecutul acestei zone a judeţului Olt, în mod sigur vor găsi lucrările sale, care “tăcute” aşteptă
recunoaşterea valorii lor, acum sau în viitor (,,Monografia Bisericii din Radomireşti”, ,,Şi noi
am fost acolo…”, o tulburătoare, originală şi documentată lucrare dedicată preoţilor militari din
judeţele Olt şi Romanaţi, participanţi la cele două războaie mondiale - din care, în acest număr,
prezentăm câteva fragmente - şi în pregătire ,,Monografia Comunei Radomireşti”). Interesul său
şi pasiunea sa pentru trecutul comunei Radomireşti sunt reflectate nu numai în aceste lucrări,
dar şi în muzeul pe care l-a înfiinţat în incinta bisericii, singular în zona Olteniei, unde sunt
conservate numeroase şi valoroase obiecte care ţin de istoria noastră. Îi dorim sănătate, putere de
muncă pentru a duce la împlinire multele sale proiecte. (V. R.)

Preotul Ştefan Ionescu Cazacu.
,,El mi-a spus: eşti ostaş tânăr, fiul meu. Sunt fericit că te văd. Nu plânge, căci din
suferinţele noastre va ieşi biruinţa deplină şi visul nostru de veacuri se va împlini cu
unirea tuturor românilor”(Nicolae Ionescu - fiul preotului Ştefan Ionescu Cazacu, ultima
întâlnire cu tatăl său la Roma, însemnare pe o fotografie din arhiva familiei). Despre viaţa
şi activitatea părintelui Ştefan Cazacu, merită să vorbim mai mult dar, din păcate, nici
timpul şi nici spaţiul nu ne permite acest lucru. De aceea ne vom rezuma a puncta câteva
momente importante din viaţa sa. Eroi au fost, eroi sunt încă/ Şi-or fi în neamul românesc,
ne spune unul din cele mai frumoase cântece patriotice româneşti care au însufleţit inimile
soldaţilor noştri pe câmpul de luptă. Pentru faptele vieţii sale, dar mai ales pentru
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sacrificiul şi jertfa supremă de care a dat dovadă, pe părintele Ştefan Cazacu îl putem
aşeza, fără să greşim, în galeria de aur a eroilor neamului, alături de preotul Andrei din
Uideştii Bucovinei, care n-a vrut să jure supunere împăratului nemţesc la data de 4 oct.
1777, alături de preotul Panait de la Cărămidarii de Sus, simpatizant al lui Tudor
Vladimirescu, alături de alţi slujitori ai lui Dumnezeu, cu chipuri de sfinţi care au rămas
necunoscuţi în negura istoriei, dar ale căror fapte au luminat, ca un fulger rătăcitor, negura
şi speranţa din sufletele oamenilor necăjiţi. A văzut lumina zilei în cătunul Buta din
comuna Şerbăneştii de Sus, jud. Olt în feb. 1859. Tatăl său, Ioniţă Cazacu, a fost preot în
cătunul Buta, iar mama sa, Floarea Drăgănescu, o femeie cu suflet de aur, a fost alături de
soţul ei fiindu-i sprijin în greutăţile vieţii. Primii ani ai copilăriei şi-i petrece în casa
părintească, încălzindu-şi inima cu blândele şoapte ale mamei sale şi cu bărbăteştile
cuvinte ale tatălui despre frământările anilor 1848, 1858-1859. Clasele primare le-a făcut la
şcoala de băieţi Ionaşcu din Slatina între 1873-1876, pentru ca în toamna anului 1876 să
intre la seminarul din Curtea de Argeş, pe care îl termină în 1880. Fiind la vârsta
adolescenţei, ecoul războiului de independenţă de la 1876-1877 şi-a pus amprenta puternic
pe sufletul lui. În urma unor divergenţe pe care tatăl său, părintele Ioan Cazacu le are cu
primarul comunei, cei de la primărie i-au dosit actele de stare civilă şi ca urmare a acestui
fapt, la 29 mai 1880 este recrutat din oficiu la batalionul 2, compania 7 vânători, Argeş.
Scapă numai pentru că, odată cu foaia de recrutare, a înaintat ministerului şi actele de
hirotonie. La 22 august se căsătoreşte cu domnişoara Stana, crescută de mătuşa sa Rada
Constantin Ştefan din Mierleşti-Olt şi a fost hirotonit diacon la sfinţirea bisericii din
Potcoava-Olt la 12 noiembrie 1880 de episcopul Ghenadie Petrescu al Argeşului, dar nici
părinţii nici socrii nu au fost de acord, motivând că nu au sprijin în viaţă decât pe el şi soţia
sa. Deoarece se apropiau Sfintele sărbători ale Naşterii
Domnului, părintele episcop a hotărât să-l hirotonească
întru preot. Pentru aceasta a fost chemat la biserica Mihai
Bravu din Bucureşti, unde primeşte Sfânta Taină a
Preoţiei, puţin înainte de 20 decembrie 1880, pe seama
bisericii cu hramul Cuvioasa Parascheva din satul Buta,
comuna Şerbăneştii de Sus, satul său natal. Prima Sfântă
Liturghie a săvârşit-o de Sfântul Mucenic Ignatie, avându-l
cântăreţ pe tatăl său, părintele Ioniţă Cazacu. La această
biserică a slujit până în anul 1883, când, cu binecuvântarea
episcopului Ghenadie Petrescu, este transferat la biserica
schitului Gâlmee, azi com. Sprâncenata. Cu locuinţa se
stabileşte în cătunul Călineşti, com. Poiana, unde nu exista
preot şi nici biserică. În timpul şederii sale în Călineşti, a
Pr. Ştefan Ionescuaflat că locuitorii cătunului ar fi vorbit cu trei fraţi zidari
Cazacu .
macedoneni din Ohrida, Macedonia: Anastase, Dumitru şi
www.memoriaoltului.ro

28

An. III, nr.1 (23), ianuarie 2014

MEMORIA OLTULUI

Spiru Cicricu, să le zidească o biserică şi pentru care ar fi dat arvună un pol de aur. S-a
hotărât să le scrie şi aceştia au răspuns că vin negreşit de Paşti, când au şi venit. S-au
înţeles fără nici un contract scris ca să zidească o biserică în satul Călineşti. Preţul lucrării
a fost de 17000 lei până la zugrăvit. S-a pus temelia la 29 august 1884 şi s-a lucrat până în
1891, când a fost zugrăvită de zugravii: Anastase Nicolau, Constantin Petrescu şi Dumitru
Bohoreanu din Craiova. Pictarea s-a încheiat la 8 aprilie 1892, iar biserica în formă de navă
a fost sfinţită de Episcopul care îl hirotonise cu câţiva ani în urmă, Ghenadie Petrescu. Cu
acest prilej, părintele Cazacu a fost numit duhovnic la sfânta biserică din Vâlcele, com.
Bărcăneşti-Olt. Prin stăruinţa şi osteneala sa şi a familiei sale, biserica a fost înzestrată cu
candele, cruci, veşminte, cărţi, sfinte vase şi chiar cu două clopote, unul mare pe numele
său şi altul mic pe numele soţiei. Astăzi nu mai există aceste clopote deoarece au fost luate
de nemţi în timpul ocupaţiei germane din timpul primului război mondial. Familia
părintelui Cazacu a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 8 copii: Cristudor, Ion, Filofteea,
Ioana, Stanca, Maria, Ioan şi Nicolae […] La 14-27 august 1916 s-a dat mobilizarea
generală. România, încurajată de puterile Antantei în dorinţa de a recupera Ardealul
strămoşesc, declară război Austro-Ungariei. Ţara, de la vlădică şi până la opincă s-a pus în
mişcare. Preoţimea a fost factorul mobilizator al maselor, ca de altfel la toate marile
evenimente din istoria neamului. Acesta era războiul reîntregirii neamului. Atunci, deşi
avea 57 de ani, a fost mobilizat şi preotul Ştefan Cazacu împreună cu alţi tineri din
Călineşti, Poiana, Crăciuneii de Jos-Radomireşti, din satele vecine, din judeţ şi din întreaga
ţară. Părintele a fost
numit
confesorduhovnicla
regimentul nr. 3 Olt din
Slatina, cu grad de
căpitan, şi cu decret
regal să meargă în timp
de
campanie
cu
regimentul la luptă. La
început, regimentul 3
Olt a fost trimis să
apere ţara la Jiu, după
care repede a fost
Cazarma Regimentului III Olt de la Slatina .
dislocat în Dobrogea de
unde a ajuns pe linia Siret-Nămoloasa, unde s-au dat lupte grele. Pe front şi-a făcut datoria
de preot şi de român pe deplin. Iată cum îl caracteriza într-un raport Generalul I. Vlădescu:
,,Preotul Ionescu Şt. Cazacu – de la Regimentul 3 Olt, ca preot al regimentului de refacere,
precum şi aici de când suntem pe front, am constatat că este activ şi conştiincios în
serviciul său, merge prin tranşee şi dă sfaturi sănătoase soldaţilor. Îl cunosc demult, a avut
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o conduită exemplară în război, perioada I. Este un preot dintre cei mai meritoşi, a stat
lângă soldaţi atât în perioada refacerii precum stă şi acum cu ei alături în tranşee, dându-le
sfaturi şi poveţe” ( Nicolaescu Gh., Nicolaescu A., Dobrescu Ghe., “Preoţi în luptă pentru
Marea Unire 1916-1919”, Ed. Europa Nova-Buc. 2000, pag. 452). În prejma începutului
de septembrie a fost încorporat la Regimentul 9 artilerie Craiova ca „teterist” şi fiul său
Nicolae Ionescu Cazacu. Dintr-o însemnare făcută de Nicolae pe spatele unei fotografii
aflăm: ,,De la 15 august ne-am întâlnit la Galaţi, la 3 decembrie 1916 şi apoi în primăvara
1917, pe câmpia Iaşului în martie şi la iulie am plecat pe front la Mărăşeşti şi nu ne-am mai
văzut.” Luptele au fost deosbit de grele. Tunurile nu mai pridideau să scuipe moartea în
toate părţile, iar când nu mai aveau cartuşe puştile se transformau în ghioage iar voinicii
noştri, dezbrăcaţi până la brâu, sfidau moartea cu tărie. La 24 iulie-5 august şi 6-19 august
1917 a avut loc marea bătălie cunoscută sub numele de Bătălia de la Mărăşeşti, în care
Armata I română- 5 divizii, după lupte grele, a zdrobit puternica ofensivă germană
compusă din 12 divizii de soldaţi (Mic dicţionar enciclopedic, Ediţia III revăzută şi
adăugită. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc. 1986, pag. 1055). Deşi foarte conştiincios şi
devotat patriei, activitatea părintelui n-a fost totdeauna înţeleasă iar când s-a pus problema
recunoaşterii meritelor, părintele a fost lăsat la urmă. Simţindu-se nedreptăţit, în octombrie
1917, părintele face un raport , cerându-şi drepturile, către părintele protoiereu al preoţilor
de armată. Iată ce aflăm din documentul respective: ,,Nr. 34, 1917 octombrie, 5. Preotul
confesor al Regimentului Olt, nr. 3 către P.S. Părintele Protoiereu al preoţilor de armată.
Potrivit datinilor noastre creştineşti, am onoarea a supune cunoştinţei Prea Sfinţiei Voastre
cele următoare: la acest regiment s-au schimbat de la începutul campaniei 6 domni
comandanţi şi la brigade din care facem parte, 4 comandanţi, până în timpul de faţă.
Obiectivul principal ce-l are această plângere a mea este că, din această cauză am fost
neglijat sau trecut cu vederea în toate propunerile de avansare, pe când la alte corpuri toţi
fraţii preoţi au fost înaintaţi la gradul de căpitan, chiar şi cei de la formaţiunile sanitare.
Am fost propus de către domnul commandant al Regimentului Olt pentru a fi înaintat de
două ori şi anume: 1. La 27 iunie propunerea a fost înaintată Brigăzii a 4-a unde a stat până
la 25 iulie, când a fost înapoiată cu ordinul nr. 793. 2. Am fost propus din nou, după
cererea mea, cu data de 12 septembrie şi care se găseşte la dosarul regimentului. Văd că şi
această propunere a fost înapoiată de d-l comandant al Brigăzii a 4-a, d-l colonel Vlădescu
Gh., sub motivul că a-şi fi lipsit de la comandament, când domnia Sa era comandant în
trecuta perioadă a campaniei din Dobrogea ’’ […]
Părintele Cazacu a căzut grav rănit la 18-19 decembrie 1917 alături de alţi copii ai
săi de suflet, la Mărăşeşti. În urma rănilor deosebit de grave pe care le-a primit şi-a dat
sufletul la 1 ianuarie 1918 conform actului de deces cu Nr. de intrare 1879 din 9. I. 1918.
A fost înmormântat alături de alţi eroi în satul Pufeşti-Putna, în vâltoarea războiului, la
repezeală după luarea lor în evidenţă. Iată cum era elogiat pentru vecie, părintele Cazacu,
prin ordinul de zi al Diviziei a II-a: ,,În noaptea de 18-19 decembrie 1917, Regimentul 3
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Infanterie, a făcut o incursiune în tranşeele inamice. A luat parte la aceasta şi preotul
regimentului, anume Ionescu St. Cazacu, care, ca un adevărat părinte, a îmbărbătat ostaşii,
făcându-i să lupte cu credinţa lui Dumnezeu, pentru mărirea neamului şi dezrobirea
pământului strămoşesc. A fost rănit de obuzele inamicului, care i-au cauzat moartea,
dându-şi sfârşitul în ziua de 1 ianuarie 1918. A murit, moarte de erou, acest stâlp al
bisericii creştine, la postul şi lângă copiii săi sufleteşti, pe care îi întreţinea în credinţa către
Dumnezeu, Ţară şi Rege […] Acest ordin de zi se va citi ofiţerilor şi trupei subordonate.
Dat la Postul de comandă al Diviziei 2, astăzi 29 ianuarie 1918. Comandantul diviziei a 2a, General I. Vlădescu ’’(Centrul de studii şi păstrare a arhivelor militare istorice – Piteşti.
U.M. 02405 a.m.r, fond Inspectoratul clerului militar, dos.3, pag. 10).
Puternic marcat de personalitatea bătrânului preot militar, avea 58 de ani, acelaşi
general Vlădescu, comandantul Diviziei a II-a, în Ordinul de zi nr. 214 din 27 februarie
1918, scria: ,,În ziua de 1 ianuarie 1918 după o scurtă suferinţă, preotul Ionescu Ştefan
Cazacu, a încetat din viaţă, trecând în lumea eroilor alături cu cei din Judeţul Olt pe care
i-a uns cu mir în pruncia lor, în calitate de preot, în acelaşi judeţ cu ei, pentru ca apoi să îi
şi păstorească pe timpul războiului. I-a fost scris, săracul, să moară tocmai atunci când se
credea mai fericit şi când şi copiii lui sufleteşti aveau mai multă nevoie de el, de sfaturile şi
rugăciunile lui. A murit însă frumos, căci a murit ucis de o schijă de obuz, prin urmare a
murit de aceeaşi moarte de care mor eroii. În noaptea de 18 spre 19 noiembrie 1917, pe
când o parte din copiii regimentului său se azvârliseră asupra neamţului, care de frică
înnebuneşte pământul cu artileria sa, preotul Ionescu Ştefan ce se găsea în satul
Mănăstioara a fost lovit de o schijă, care i-a produs pierderea. Moartea sa m-a îndurerat
adânc şi adâncă trebuie să-i rămână
memoria în sufletele tuturor din
regimentul Olt Nr. 3. Aduceţi-vă
aminte de el cu toată evlavia, iar când
vă închinaţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu
pentru el. Dumnezeu să-l ierte. Dat la
Postul de Comandă al Diviziei a 2-a,
azi la 27 februarie 1918. Comandantul
Diviziei a 2-a General I. Vlădescu”
(Idem. Dos. 15. Fila 424)
La
câţiva ani de la terminarea războiului,
Inaugurarea mausoleului de la Mărăşeşti
când a fost construit Mausoleul de la
.
Mărăşeşti şi osemintele au fost deshumate, trupul părintelui a fost găsit putrezit, dar
mâinile care binecuvântaseră şi cu care slujise lui Dumnezeu şi oamenilor, nu erau
putrezite, ci numai stafidite, asemenea unor moaşte, semn că Dumnezeu lucrase prin acest
preot. Iată ce se spunea la vremea aceea într-un articol din ziarul Universul din 20 aprilie
1924: ,,În cursul dezgropării osemintelor de eroi din comuna Pufeşti, jud. Putna,
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plutonierul major Chelaru Vasile, delegatul societăţii
Mormintele Eroilor, a găsit, printre osemintele eroilor
destinate a fi depuse în criptele Bisericii Neamului de
la Mărăşeşti, rămăşiţele preotului militar Ştefan
Cazacu, fost în regimental 3 Olt şi căzut eroic, în
timpul luptelor. Echipa de exumări a rămas surprinsă,
constatând că, în timp ce preotul era putrezit, mâinile
sale au carnea şi pielea uscate pe ele şi s-au păstrat
neatinse de vreo urmă de descompunere având
înfăţişarea unor moaşte. Sesizată de acest fapt, care
constituie un caz unic, faţă de zecile de mii de
exhumări făcute până atunci, Societatea Mormintele
eroilor a adus cazul la cunoştinţa IPSS Mitropolitul
Nifon Criveanu, episcop de
Primat Miron Cristea, care a recunoscut că acest caz
Huşi, prezent la inaugurarea
prezintă semn de vrednică atenţie […] Astăzi
mausoleului de la Mărăşeşti
osemintele lui se află depuse într-una din criptele
(18 sept. 1938).
mausoleului de la
Mărăşeşti, alături de mari bărbaţi ai neamului românesc care au luptat
pentru binele ţării şi al poporului, şi oricine vizitează acest loc poate să vadă cripta sa
funerară pe care stă scris: ,, Preot erou Ştefan Cazacu”.
Preotul Constantin N. Păunescu. Cel de-al doilea slujitor de mare cinste al sfântului
altar din comuna noastră şi care merită să fie cinstit aici este părintele Constantin N.
Păunescu, preot slujitor la sfântului altar al bisericii din Crăciuneii de Jos, acum
Radomireşti. Pentru că însemnările timpului sunt totuşi sărace în informaţii, dat fiind
situaţia de ţară ocupată de trupele germane, vom face o prezentare sumară. A văzut lumina
zilei la data de 29 ianuarie 1891, în comuna Mihăieştii de Jos, azi satul Buşca din cadrul
comunei Mihăieşti, pe malul Călmăţuiului Mic, în familia ţăranului Nicolae Păunescu, om
cu dare de mână şi foarte ambiţios.. Conştient de valoarea învăţăturii de carte şi dornic săşi vadă copii oameni învăţaţi şi la casele lor, tatăl a făcut tot posibilul să-i trimită la carte.
Aşa se face că după clasele primare pe care le face la Ruşii de Vede, Roşiorii de Vede,
tânărul Constantin merge la Seminarul Nifon Mitropolitul din Bucureşti spre a se pregăti în
ale teologiei şi pe care îl absolvă în anul 1910. Nefiind încă pregătit să primească taina
preoţiei, funcţionează ca învăţător în satul natal. La 17 decembrie 1911 este hirotonit ca
preot pe seama parohiei Tituleşti din comuna Crâmpoia. Aici nu va rămâne mult pentru că
în anul 1912 a decedat părintele Anastasie Ionescu de la parohia Crăciuneii de Jos,
Radomireşti. Rămânând postul de preot paroh vacant, părintele Constantin N. Păunescu îşi
cere transferul aici, pe care îl primeşte la 18 august 1912. Liniştea sufletească pe care şi-o
dorea nu a durat însă mult pentru că, patru ani mai târziu, deja România era antrenată în
prima conflagraţie mondială şi, mai mult, spre sfârşitul anului 1917, era deja ocupată de
forţele germane. Iată ce aflăm dintr-o însemnare făcută de cântăreţul Gh. Popescu de la
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parohia noastră pe mineiul lunii august: ,,În anul 1917 în noiembrie 1 au intrat nemţii în
Ţara Românească, pe la Jii şi au coprins toată ţara fără Moldova şi s-a făcut pagubă
mare care n-am mai pomenit niciodată, au luat bucatele grâu, porumb, vite, porci, păsări,
nuci tot din grădini, ţoale…au făcut ţării pagubi ce nu s-au mai pomenit de când cu turcii
în timpurile vechi”. Dezastrul a venit şi în parohia părintelui Păunescu, iar el, ca un
adevărat păstor
de suflete, a
rămas
să
înfrunte
greutăţile
vremii
şi
răutăţile
armatei
de
ocupaţie. Avea
26 de ani şi era
plin de curaj.
Pentru
că
nemţii
1918. Trupele germane de ocupaţie
transformaseră
colectează produsele agricole de la populaţie.
biserica
în
grajd pentru caii lor şi dormitor pentru soldaţi, icoanele fuseseră puse pe jos iar soldaţii
dormeau pe le ca pe pat, părintele a protestat în faţa comandantului german şi a
confesorului militar. Protestul părintelui era justificat pentru că ocupaţia germană era
înrobitoare. Începând de la alimente şi de la bunuri de larg consum şi până la cele sfinte,
totul era la dispoziţia armatei germane. Mai mult chiar şi bunurile din biserici erau
transportate în Germania ca pradă de război. Aşa se face că după război, la un inventar
făcut de Episcopia Râmnicului şi Noului Severin, aflăm: ,,Parohia Crăciuneiul de Jos,
Radomireşti, declară următoarele pagube: 30 jilţuri de stejar sculptate, mozaicul de la
pridvor şi feţele de mese. Valoare 6 100 ; Parohia Poiana Olt, declară : de la cele două
biserici s-au luat două clopote în valoare de 5000 lei’’.
Deşi, lipsită total de spirit creştin şi de dragoste întru Hristos, amintim aici replica
pe care preotul militar german i-a dat-o părintelui Păunescu atunci când a protestat,
referitor la ceea ce făceau ei: ,,Da, dar bisericile dumneavoastră aparţin statului şi tot ce
aparţine statului cu care suntem în război, dispunem noi de ele cum vrem”. Este lesne de
înţeles că nici măcar această explicaţie, care oricum trecea peste orice principiu creştin, nu
avea nici un fundament legal, pentru că bisericile nu erau ale statului român ci ale
comunităţilor de oameni. Ce a urmat după această confruntare nu-i greu de imaginat.
Serviciul de informaţii al nemţilor a intrat în alertă iar părintele a început a fi şi mai tare
supravegheat. O întâmplare nefericită, nu ştim dacă a fost sau nu regizată, i-a schimbat
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total firul veţii. Din relatările oamenilor bătrâni ai satului am aflat că în februarie 1917, în
casa preotului, care fusese rechiziţionată şi unde acum locuiau câţiva ofiţeri germani, s-a
produs o explozie. Deşi nu a făcut alte victime, afară de slujnică, incidentul i-a alertat pe
nemţi. Oricum adevărul a rămas în urmă cu 100 de ani şi este greu de aflat în totalitate
acum. Unele informaţii dau ca adevărat faptul că slujnica părintelui a găsit o grenadă pe
câmp şi femeie fiind, neştiind ce este, ar fi ascuns-o în sobă şi ar fi uitat de ea, iar în
momentul în care a aprins focul în sobă, grenada s-a încins şi a explodat. Este posibil ca
totul să fi fost chiar un complot pus la cale de nemţi ca să-l poată acuza pe preot şi să se
răzbune pentru atitudinea sa ostilă faţă de armata germană. Nu este exclus ca nemţii să fi
pus grenada în sobă pentru înscenarea unui atentat. Oricum incendiul a fost stins repede.
Făcând o paranteză, merită să punem totuşi câteva întrebări, la care nu-i greu de răspuns :
1. De ce nu au fost victime şi dintre germani? 2. Nu cumva a fost totul aranjat ca
evenimentul să aibă loc atunci când nemţii nu erau în
cameră? Femeia a aprins poate focul fără să ştie ce era
ascuns în sobă. Oricare ar fi adevărul nu mai putem face
nimic. Cert este că pentru acest nefericit eveniment,
părintele a fost acuzat de sabotaj împotriva armatei
germane. Mai mult, la o percheziţie mai amănunţită în
casa părintelui s-a găsit corespondenţa în limba franceză
între preot şi foşti colegi de seminar care studiau în
Franţa. Cum Franţa şi Germania erau în tabere opuse,
comandantul german l-a acuzat pe părintele Păunescu de
spionaj şi ca atare a fost arestat şi dus la comandamentul
de război din Drăgăneşti. Cu această ocazie nemţii au
Preotul N.C.Păunescu .
incendiat arhiva parohială. Nefericitul eveniment s-a
întâmplat pe 10 februarie 1917, iar a doua zi părintele, cu soţia au fost arestaţi şi duşi la
Drăgăneşti. În cadrul arestului i s-a făcut o judecată sumară, iar pe 16 februarie i s-a
comunicat sentinţa capitală. Auzind sentinţa, părintele şi-a făcut ultima rugăciune în
genunchi pe paiele din celulă, şi-a împărţit bunurile personale ce le avea asupra sa
colegilor de celulă, apoi a zis din adâncul sufletului : ,,Iartă-mă Doamne şi primeşte-mă în
împărăţia Ta!” Sentinţa a fost executată la 17 februarie-pe la prânz, prin împuşcare la
marginea Drăgăneştiului, spre Stoicăneşti. Părintele avea numai 26 de ani. În urma lui au
rămas să-l plângă soţia şi cei doi fii ai lor, Florin şi Gheorghe, ambii minori. Din completul
de judecată alcătuit din 12 membri, 10 au votat pentru condamnarea la moarte şi doi s-au
împotrivit, preotul militar şi judecătorul de instrucţie. Iată ce scrie şi astăzi după aproape
100 de ani de la execuţie, pe monumental ridicat de părinţi pe locul unde a fost împuşcat
părintele C. N. Păunescu: ,,În acest locu s-a stins viaţa preotului C. Păunescu în etate de 28
ani esecutat la 21 febroarie de armata imperială germană lăsând nemângâiată soţia cu doi
copii şi părinţi, fraţi şi surori-1917. Trişti de moartea fiului- Naie Păunescu şi Stana Naie
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Păunescu din com. Mihăieştii de Jos-Olt ’’. Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns pentru părinţii
săi, la câteva zile de la condamnarea părintelui Constantin, pe frontul din Moldova a murit
şi celălalt fiu al familiei Păunescu, învăţătorul Ilie N. Păunescu. Tatăl, distrus de durere,
împreună cu familia a ridicat, în memoria părintelui, un monument la Drăgăneşti, pe locul
execuţiei, ajutat de maistorul Batista Durigo, italian stabilit la Drăgăneşti la începutul
secolului XX. Interesant că acest maistor, Batista Durigo, construise şi biserica din
Radomireşti, unde slujise părintele Păunescu şi căruia, acum, îi înălţa un monument cu
aceeaşi pricepere cu care construise şi biserica. La poarta casei părinteşti din satul Buşca,
tatăl a ridicat un alt monument în cinstea celor doi bravi fii pierduţi în război: Constantin şi
Ilie. Câţiva ani mai târziu în 1922, au murit şi cei doi fii ai părintelui, Florin şi Gheorghe.
Cele două monumente se văd şi astăzi. Cel de la Drăgăneşti a fost restaurant cu contribuţia
bănească a primăriei Drăgăneşti în anul 2001 şi resfinţit la stăruinţa domnului director al
muzeului de istorie ,,Câmpia Boianului”, dl. Traian Zorzoliu. Cel de la poarta casei
părinteşti ar trebui să fie cel puţin în atenţia primăriei Mihăieşti, ca un bun de patrimoniu
local.

Unde sunt cei care nu mai sunt? O vizită în cimitirul nr. 1 al oraşului Caracal.

I.D.Tîlvănoiu, Dumitru Botar
Monumentele sunt parte a patrimoniului naţional şi ele vorbesc despre trecutul oraşului,
despre dragostea de artă şi frumos a înaintaşilor noştri. Şi pe cunoaşterea lor trebuie să se
bazeze munca iubitorilor de istorie. Atâtea câte mai există, monumentele din cimitir sunt
reprezentative pentru o epocă a istoriei noastre. Cândva au fost mai multe dar trecera
timpului şi nepăsarea noastră a făcut ca unele să dispară. Cum timpul sapă nemilos
stricând piatra şi distrugând amintirile, însemnăm aici spre neuitare poveştile oamenilor
care au rămas săpate în lespezi.

La intrare, pe dreapta se află cavoul Familiei Borcescu în care sunt înmormântaţi fraţii
Stavarache Borcescu (1873-1949) şi Theodor
Borcescu (1885-1937). Cei doi fraţi, Stavarache şi
Theodor Borcesu au fost mari negustori de cereale
ai Caracalului, casa de cerale Borcescu fiind o
mândrie a comerţului romanaţean. Theodor a fost
căsătorit cu Ecaterina Şerbănescu, fiica lui Dumitru
Şerbănescu din Caracal, fost secretar al prefecturii
Romanaţi. Au avut un fiu, Mitu Borcescu şi o fiică
Marieta căsătorită Leţu. Prin 1923, Th. Borcescu a
contribuit cu suma de 120 000 lei la construirea
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bisericii ,,Sf. Apostoli şi Sf. Gheorghe” din Caracal. La moartea lui Theodor Borcescu,
ziarul Romanaţiul din Caracal prin pana lui Şt. Ricman sublinia că ,,n-a folosit niciodată
această bogăţie pentru plăceri sau vanităţi lumeşti. Cel mult dacă a ştiut să se ridice prin
bogăţia aceasta la înălţimea generoşilor ctitori ai vremilor apuse , ajutând, de pildă , cu
mari sume de bani la ridicarea frumoasei biserici de pe bulevard.[…] orice om cu rost la
casa lui, orice frunte care asudă pentru pâinea de toate zilele , orice palme bătătorite , orice
şale frământate şi orice suflet devotat muncii cinstite , nu poate decât să se reculeagă o
clipă din grijile pesonale deplângând dispariţia acestui exemplu neegoist în vrednicie, fără
preget, fără odihnă , fără pofte deşarte, cinstit în viaţa publică, corect în viaţa lui activă ,
pontif evlavios şi fanatic în altarul sfânt al muncii”. Din acelaşi ziar aflăm că corpul
defunctului a fost depus la biserica al cărei ctitor fusese, la înmormântarea sa lumea a
umplut curtea bisericii şi piaţa . Frumoase cuvântări au rostit preotul Ion Popa, Jean
Popescu din partea organizaţiei liberale, M. Ionescu-Craiova din partea Băncii Caracal ,
Jean Popa din partea personalului birourilor şli I.D. Ianculescu, deputat de Romanaţi.
În acest cavou au fost înmormântaţi şi urmaşii lui Th. Borcescu : Mircea Th.
Borcescu (1912- 8 oct. 1940) mort în accident de avion ; Mitu Borcescu (1916-2011) ;
Marieta Borcescu (1917-2012) precum şi soţul său Stamate Leţu (1906-23 august 1982).
Tot aici odihneşte Ecaterina Borcescu, soţia lui Theodor.
Stavarache Borcescu a locuit în casa din str.Traian , nr.2 A , a fost luat ostatic de
nemţi în primul război mondial şi supus unui tratament inuman. Între 1908-1942 a fost
preşedinte al consiliului de administraţie al Băncii Caracal.
Sora lor Zoe Borcescu decedată în 1957 a fost căsătorită cu Ştefan Stănculescu,
şef de serviciu la Administraţia Financiară a jud. Romanaţi. Ea a donat 30 000 lei spitalului
vechi din oraş.
Pe aceeaşi alee este locul de veci al lui D-tru Nicolcioiu, scriitor şi medic născut la
13 aug. 1925 în satul Valea Ursului, com. Tâmna din
Mehedinţi. În anii 50 a cunoscut gulagul comunist
descris apoi în două nuvele de excepţie apărute în
,,Luceafărul” nr.8/1994 (,,Câinele turbat”) şi nr.4/1995
(,,Profesorul US”). A lucrat apoi la dispensarul din
Redea iar din 1956 la spitalul din Caracal . A debutat
editorial în 1946 (,,Chitara dragostei”- versuri) urmat de
volumul ,,Şerpi veninoşi” (ESPLA, 1951). A lăsat mai
multe manuscrise . A fost membru al Uniunii Scriitorilor
din România, cetăţean de onoare al oraşului Caracal
(2001). După 1989 a publicat mai multe volume:
,,Păcatul nevinovăţiei ’’ (2005) ; ,,Câinele turbat’’
(1998), nuvele ; ,,Libertatea de a purta cătuşe’’ (2000), roman; ,,Bumerangul’’ (2003),
www.memoriaoltului.ro

36

An. III, nr.1 (23), ianuarie 2014

MEMORIA OLTULUI

nuvele , etc. Pe crucea de la căpătâi este o inscripţie simplă ce atestă că a murit la 9 martie
2009 iar soţia Ivona este născută la 29 oct. 1930 ( a decedat în anul 2013).
Facem un alt popas pe aceeaşi alee la monumentul funerar al locotenentului Costică
Pleşoianu (1881-1911), aşezat pe un soclu de
marmură roz, opera sculptorului Fr. Storck a cărui
semnătură o descoperim la baza statuii , în dreapta.
Monumentul îl înfăţişează pe tânărul ofiţer într-o
atitudine solemnă iar la baza monumentului o tânără
femeie îndurerată ţine sub braţul stâng un buchet de
crizanteme în timp ce cu mâna dreaptă lasă o floare
la mormânt. Remarcăm fineţea execuţiei, migala,
atenţia la detalii (petalele florilor ,faldurile
voalurilor, firele epoleţilor) Monumentul din
marmură roşie are următoarea inscripţie: ,,Florica T.
Oroveanu, 1890-1983, ctitora monumentului. Aici
repauzează iubitul şi mult regretatul meu soţ Loct.
Costică Pleşoianu în etate de 30 ani decedat la 1
noiembrie 1911. În semn de dragoste neţărmurită şi
multă iubire ce-i păstrez. Florica C. Pleşoianu”.
Locotenentul Pleşoianu a murit de peritonită. Prin 1980 o bătrână venea la acest mormânt.
Văzând-o, am întrebat-o ce legătură are cu persoana îngropată aici. A povestit că fusese
soţia defunctului şi după moartea acestuia s-a recăsătorit cu T. T. Oroveanu, fiul lui
Theodor şi al Nicoliţei Oroveanu. ,,L-am visat pe primul meu soţ şi mi-a spus: ,,Tu să te
îngropi lângă mine, nu lângă Oroveanu!” Mi-a mai povestit bătrâna cum primul său soţ,
locotenentul Pleşoianu avea la regiment un cal al său căruia îi dădea zahăr din mână, îl
mângâia şi era foarte ataşat de el. La moartea sa, calul a simţit lipsa stăpânului şi când
convoiul funerar se îndrepta spre cimitirul oraşului , calul a bătut cu picioarele rupând
porţile de la grajd iar cei care însoţeu cortegiul au auzit un nechezat puternic şi calul şi-a
făcut apariţia la cimitir intrând pe poartă în acelaşi timp cu stăpânul şi aşezându-se lângă
sicriu.
Florica Oroveanu l-a iubit enorm pe locotenentul Pleşoianu şi de câte ori trecea
spre moşiile de la Roşieni sau Văleni ale lui Oroveanu, oprea birja să depună un buchet de
flori la mormântul locotenentului, lucru pe care Oroveanu nu l-a făcut niciodată. Al doilea
soţ, T.T. Oroveanu a fost chestor al Adunării Deputaţilor, a participat la Alba Iulia la
serbările încoronării regelui Ferdinand din 15 oct. 1922, a fost avocatul care i-a apărat pe
asasinii lui Toma Ruşcă de la Vădăstriţa în 1909.
Monumentul căpitanului Pleşoianu face parte din lista monumentelor istorice
având codul OT-IV-m-B -09102.
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Mergem mai departe pe aleea nr.4 şi ne oprim la mormântul lui Mihail (Mişu) C.
Chintescu (1871-1 iulie 1935) , ofiţer de cavalerie, mare proprietar, la a cărui vilă situată
spre Cezieni poposea deseori Al. Argetoianu.Era fiul boierului Constantin Chintescu şi al
Ecaterinei Prejbeanu. Fost deputat (1911) şi senator de Romanaţi din partea conservatorilor
(1914), membru al delegaţiei permanente a consiliului
judeţean Romanaţi în 1928, primar al Caracalului instalat
la 29 mai 1931 după cum anunţă ziarul Vremea de la
Caracal, a fost un om politic de primă mărime al judeţului
Romanţi. A fost căsătorit de trei ori, cu Elena Guran, cu
Pela Cuclelis, ultima soţie fiind Titi Dobruneanu . Aceasta
era fiica Zincăi (Zoiţa) căsătorită cu
Nicolae St.
Dobruneanu (Zinca era fiica haiducului Iancu Jianu şi a
Sultanei Gălăşescu şi s-a născut după ce Iancu şi Sultana
crezând că nu vor avea copii, înfiaseră pe Maria- născută
în 1830, căsătorită cu C-tin Zaman în 1853). Mişu
Chintescu şi soţia sa Titi au avut un fiu- Matei şi o fatăBabiţa. Pe crucea de căpătâi se află şi fotografia din tinereţe a soţiei lui Mişu Chintescu
(Titi, n.31 dec. 1889- m.6 mai 1980). Dedesubt, pe cruce lângă chipul fiului Matei
Chintescu citim: ,,Matei Chintescu 16. III.1922- 13. XII. 2003”.
Tot pe partea dreaptă pe aleea următoare o inscripţie funerară însoţită de fotografie
ne atenţionează că aici odihneşte Carol Bauer ,,arhitect şi constructorul bisericii acestui
cimitir, născut 12 dec. 1832- dec. 18 iunie 1909”. Alături este ,,soţia iubitoare a
arhitectului Carol Bauer”- Maria.
Facem un alt popas pios pe cea de-a patra alee la locul de
veci al lui Ion P. Dacianu (1876-1954) ,,consilier la Curtea de
Apel şi avocat” după cum ne încredinţează inscripţia de sub
fotografia defunctului în robă. A scris versuri umoristice şi
sentimentale precum şi epigrame publicate în diferite reviste
(,,Revista literară” a lui Th. M. Stoenescu, ,,Adevărul literar” al lui
Tony Bacalbaşa ori ,,Furnica” lui Ranetti, semnate cu pseudonimul
Dinu C. Poiană, Luca Panide ori Ilie Lupiţa). El a rămas celebru cu
epigramele sale din care una merită amintită : ,,Azi avem
spălătorese/ Nu ca altădată , rele, / Dacă le plăteşti înainte/ Pot şi
putina s-o spele.’’ Epitaful său îndeamnă la profundă meditare :
,,Trecătorule ce treci/ Pe lângă crucea asta rece, grea/ Să nu faci
nici un zgomot/ Aicea doarme mama mea./ Cu toţi din negură
ieşit-am / Cu toţi pe-acelaşi drum păşim/ Pe toţi ne-nvăluie ţărâna/
Cu toţi vom sta în ţintirim”. Alături este locul de veci al Elenei
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Dacianu (1898- ?) ,,avocat şi poet” având de asemenea un epitaf: ,, Am fost în viaţa mea
notar şi avocat/ Şi am luptat pentru dreptate/ Dar în lumea asta n-am aflat / Decât şperţari
şi strâmbătate.// Pe acest loc m-am oprit/ Şi mi-am lăsat cuibul fericit/ Zăpada în troiene va
sta peste mine/ De-acum dacule voi fi lângă tine./” Prin transferarea soţiei ca notar de la
Caracal la Adamclisi, multe epigrame şi manuscrise ale lui Dacianu s-au pierdut . A rămas
celebru un catren al lui Dacianu adresat omului politic A.C.Cuza de la Iaşi pe care nu l-a
cunoscut personal. Catrenul a fost încredinţat în 1926 deputatului Velisarie Leontopol
(prieten cu Dacianu) care l-a citit de la tribuna Camerei fiind apoi reprodus în ziarul
,,Curentul” al lui Enacovici şi suna aşa: ,,Una-i visul, alta-i somnul/ Una-i jarul, alta spuza/
Una este Cuza Domnul/ Şi-alta este Domnul Cuza”.
Tatăl său, Petre Dacianu a fost subprefect de Romanaţi la 1877. În podul casei sale
din Caracal (demolată în 1997) s-au găsit foarte multe cărţi rare, manuscrise, colecţii de
reviste, scrisori şi cărţi de vizită din 1890-1910. Despre Ion Dacianu vorbeşte D.I.Atanasiu
în cartea sa ,,Femeia, eterna poveste ’’ (Bucureşti, 1945).
Lângă acest mormânt s-a aflat locul de veci (azi
dispărut) al generalului Teodor Iatropol, fost comandant al
Regimentului 19 Romanaţi.
După cum aflăm din
,,Monografia judeţului Romanaţi” (1928) de Şt. Ricman ,
acesta s-a sinucis trăgându-şi un glonţ în gură în noiembrie
1916 , a doua zi după intrarea trupelor germane în Caracal.
Înaintea gestului final a lăsat două scrisori, una către
inginerul Argeşeanu în a cărui casă locuise în care arată ce
sumă de bani să se cheltuiască cu înmormântarea sa şi ce
sumă să se dea fratelui său Gogu Iatropol. A doua scrisoare a
lăsat-o fratelui său Gogu şi în ea arăta că ,, nemaifiind în
putere spre a lua parte la luptă alături de camarazii săi pentru
apărarea ţării” a hotărât să se sinucidă. În vălmăşagul
tragicelor evenimente din acel noiembrie, doar 2-3 prieteni
au însoţit coşciugul sărac al generalului până la cimitirul oraşului. Încă din 1928 Şt.
Ricman nota în volumul sus amintit că ,,În cimitirul oraşului , mormântul lui necercetat de
nimenea se cufundă tot mai mult în paragină şi uitare” , făcea un apel la păstrarea
memoriei eroului notând că ,,în ultimul timp rude de ale generalului au pus în lucrare o
piatră funerară ce se va ridica la mormântul lui în cimitirul oraşului păstrând următoarea
inscripţie extrasă din scrisorile lui: ,,General Teodor Iatropol, 1840-1916 noiembrie 16
(criza intrării trupelor germane în Caracal) . Vârsta înaintată şi sănătatea nu mi-au permis
să iau parte la apărarea patriei. Durerea ce încerc pentru nenorocirea ce a căzut asupra
României este aşa de cumplită , încât nu o pot curma decât numai prin sinucidere. Rog să
fiu înmormântat creştineşte ca cel din urmă român”. După cum citim în ziarul
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,,Romanaţiul” din iunie 1932, de ziua eroilor, ofiţerii Regimentului 19 Caracal depuneau
coroane de flori şi la mormântul g-ralului Iatropol. Din ,,Anuarul oficial al armatei
române” din 1899, p.601 aflăm despre acest viteaz general că era născut la 26 martie 1842,
sublocotenent în 1861, locotenent în 1863, căpitan în 1866, 1888 lt.-col. şi fusese decorat
în 1878 şi 1889. Fratele său Gogu Iatropol era simpatizant al P. Conservator Democrat în
1911 (vezi ,,Izbânda” din 31 ian. 1911).
Puţin mai în spate este o cruce cu
fotografiile a doi bărbaţi. Aici îşi doarme
somnul de veci actorul Virgil Prica
principalul animator al vieţii culturale din
Caracal în perioada interbelică şi după, iar
inscripţia spune că ,, Aici odihnesc Filip Prica
(1883-1968), Virgil Prica (1922-1947), Ioana
Prica (1899-?). O pioasă amintire scumpilor
noştri”. Virgil Prica a murit în 1947 în
următoarele împrejurări: în ţară erau armatele
sovietice iar sora sa s-a îndrăgostit de un ofiţer rus, lucru cu care Virgil n-a fost de acord.
Surprinzând-o în casă cu ofiţerul rus a fost împuşcat (de ofiţer sau soră) fiind rănit la
frunte. El a tratat rana cu superficialitate, a apărut în oraş în Cadrilater cu un bandaj dar
rana s-a infectat cauzând decesul prematur. Familia Prica locuia într-o casă elegantă de pe
str.Iancu Jianu nr.12. Virgil Prica , fiul lui Filip , a condus o trupă de teatru în care jucau
actori locali: Beatrice Augusta Viega, Zozo Drăgan, Coca Gheorghiu, compozitorul şi
textierul Radu Şerban. A lansat cântecele ,,Caracal, orăşel cu multe cârciumioare” . Pentru
Nicu Lustrangiul, personaj pitoresc al oraşului a scris un text hazliu pe muzica lui Radu
Şerban: ,,Eu sunt Nicu lustrangiul/ Ce fac ghetele de zor/ Mă găseşti la întâmplare/ Ori
aici, ori la Obor/ Fiindcă ştiu să frec vârtos/ În spate şi-n dos…/”.
Din inscripţia funerară de pe mormântul Mariei Ionescu (5 martie 1906-24 aug.1978)
vedem că a fost învăţătoare, directoare a şcolii pedagogice de fete din Caracal , şefa secţiei
de învăţământ a regiunii Oltenia, deputată în Marea Adunare Naţională şi membră a
prezidiului M.A.N. Ceea ce nu scrie pe lespede cunoaştem din amintirile contemporanilor,
anume că aceste funcţii înalte au fost urmarea faptului că Gh. Gheorghiu Dej după
evadarea din lagărul de la Tg. Jiu a fost ascuns o vreme de această învăţătoare (care
procedează deci la fel ca viitorul patriarh Iustinian Marina, fost preot de ţară în Vâlcea). Se
vede că liderul comunist ştia să-şi răsplătească binefăcătorii !
Pe aleea 5 găsim locul de veci al doctorului Ştefan Vayas (30 ian 1875- nov. 1941) şi
al Elenei (1850-dec. 1923). A fost al treilea soţ al Marioarei Chintescu, sora lui Mişu
Chintescu. Avea moşie şi un frumos conac la Drăghiceni (vom vorbi despre acest conac în
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volumul ,,Conace din Romanaţi’’). Ştefan Vayas era născut la Caracal
unde tatăl său fusese medic, descendent din familia Vaya din Epir.
Studiază medicina la Paris, devine membru al Societăţii Franceze de
Chimie publicând mai multe lucrări. A fost medicul Legaţiei Regale
Române de la Paris, continuându-şi apoi activitatea la Facultatea de
Medicină din Bucureşti, retras apoi pe moşia sa de la Preajba
(Romanaţi). În timpul primului război mondial a funcţionat pe lângă
Corpul IV armată fiind decorat cu ,,Meritul Sanitar” cls. I. Lider al
Partidului Conservator din Romanaţi aflat sub conducerea principelui
Basarab Brâncoveanu. În 1928 era liderul organizaţiei averescane din Romanaţi şi avea 2
legislaturi.
Profesorul emerit (lb. română) Crăciun Pătru (m. 2
nov. 1988) şi soţia sa învăţătoarea Julieta Pătru (20 oct. 1980)
îşi dorm somnul veşnic în apropiere.Profesorul Crăciun Pătru
a scos ,,Anuarul Societăţii culturale Haralamb G. Lecca” pe
anul 1944-1945, a întocmit în 1968 o valoroasă ,,Monografie
a Liceului nr. 1 din Caracal” la împlinirea a 80 de ani de la
înfiinţarea Liceului Ioniţă Asan. A fost director al acestei
instituţii de învăţământ între anii 1947-1949 şi 1961-1969. A
fost un valoros om de cultură şi un pasionat colecţionar de
cărţi , publicaţii şi documente rare.
Descoperim apoi locul de veci al familiei lui Iulius
(1902-1985) şi al Ilonei Şpack (1902-1982). Iulius Şpack , măcelar de lux, era
proprietarui unei renumite fabrici de mezeluri din oraş. Din căsătoria lor au rezultat mai
mulţi copii între care o fiică- Victoria, pentru care au cumpărat o casă frumoasă în Caracal
pe str. Libertăţii 23.
Şpack

Lângă biserică în dreapta se află impozantul monument din marmură neagră având
deasupra o cruce masivă al lui Velisarie Leontopol (1840-1909), marele proprietar din
Caracal. Era cumnat cu Iancu Dobruneanu şi în ,,Monografia judeţului Romanaţi’’ (1928)
este amintit printre fruntaşii oraşului Caracal. A avut copii pe : Vasile (cu moşie şi conac
la Comani, căsătorit cu Ruxanda Calotescu. Au 3 fete: Sanda, Mariana şi Alice. În anul
1940, Alice se căsătoreşte cu Marius Ionescu, proprietar din Ialomiţa. Logodna s-a făcut în
conacul de la Comani, orchestra fiind condusă de celebrul lăutar Limbă din Caracal);
Ştefan (născut în Caracal în 1890, om politic şi mare proprietar în Romanaţi, membru al
P. Conservator din Romanaţi.Mai târziu trece la averescani . În 1927 era consilier la
primăria Caracal. A fost deputat de Romanaţi); Smaranda (căsătorită cu contele Rainek , a
locuit în conacul de la Comani); Elena; Alexandru (care a avut un fiu celebru medic ,
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Mihai, care obţine rezultate remarcabile în lupta cu cancerul şi care a locuit în casa situată
vis-a-vis de a doctorului Coteţ, unde a funcţionat până prin 1984-1985 miliţia Caracal, azi
demolată): ,,Monografia judeţului Romanaţi” (1928) aminteşte şi pe Cristian Leontopol
printre fruntaşii caracaleni ; Aristide ( a locuit la Comani, căsătorit cu Pia Popp , sora
inginerului comandor Nicolae Popp. Din căsătoria lor a rezultat un fiu, Nonel , necăsătorit
care a lucrat la uzina Semănătoarea din Bucureşti).
În aceeaşi incintă din cimitirul nr.1 din Caracal este înmormântat şi Ştefan
Athanasiu (n.2 oct. 1868- 2 nov. 1886) pe acărui lespede funerară se poate încă citi
epitaful: ,,În anii juneţei/ Nevrând am declinat/ Şi-n mare durere/ Făr de mângâiere/ Pe toţi
v-am lăsat/ O jalnică mamă/ Scumpe surioră (or tată)/ Şi voi scumpi amici/ Nu plângeţi
că-n urmă/ Ve lasu suvenire/ Neştersa-mi amoare!”/ . Velisarie Leontopol a fost deputat
conservator de Romanaţi la 1905 .Fiul său Vasile Leontopol proprietarul moşiei Comani,
în 1917 a colaborat cu ocupanţii germani. Fata lui Velisarie Leontopol , pianista Elena
Leontopol s-a căsătorit cu dr. Iosif Dona mare colecţionar de artă. Au două fiice : Marula
şi Sanda a cărei nuntă cu maiorul George Petrovici din Garda Palatului nuni fiind inginerul
George Urdăreanu şi contesa de Beckendorf este anunţată de
ziarul Romanaţiul din 19 iunie 1939 care dă şi o listă a
invitaţilor prezenţi la fericitul eveniment de la Comani. S-a
păstrat o cuvântare rostită la înmormântarea lui Velisarie
Leontopol de către învăţătorul din Comani Constantin
Dumitrescu publicată în broşură cu tilul ,,Discurs funebru
pronunţat de Constantin Dumitrescu învăţătorul comunei
Comani-Olt la înmormântarea lui Velisarie Leontopol în ziua
de 17 aprilie 1909 ” în care se afirmă că ,,Locuitorii moşiilor
Comani, Viespeşti, Râioasa, Ghizdăveşti şi Cocorăşti [ale
defunctului] în mijlocul cărora a trăit cei mai mulţi ani ai
vieţei, cu mâhnirea neţărmurită în suflet au plecat azi de acasă, au lăsat totul şi au venit
să-şi ia ultimul adio şi să conducă la ultimul locaş pe acela ce ca un părinte i-a condus…”
Vorbitorul aminteşte despre pătulele pe care defunctul le-a deschis în vreme de secetă
pentru săteni, de elevii şcolii ce primeau premii la sfârşit de an şcolar. Pe faţada
monumentului se află în basorelief chipul defunctului.
În faţa monumentului lui Leontopol se află locul de veci al
preotului iconom stavrofor Florea Tudorănescu ( 1891-1972)
şi al lui Bartolomeu Vasile Tudorănescu (1921-1955 Rio de
Janeiro). Florea Tudorănescu a fost un om foarte cult, poliglot,
avea în casa lui din str. Calomfirescu nr.4 construită în 1928 o
bibliotecă foarte valoroasă, nu a făcut politică. A fost căsătorit cu
Carmen născută Unga, o austriacă, şi au avut trei copii:
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Bartolomeu (Vasile- mort într-un accident în Brazilia ), Graţiela şi Artemiza. Florea
Tudorănescu a fost foarte activ în presa locală dintre cele două războaie mondiale.
Aproape de cimitirul eroilor îşi doarme somnul veşnic Remus Scarlat Floricel (16
aug. 1913- 18 febr. 1975) şi soţia sa Lucreţia (7. sept. 1914- 1 apr. 2009) în veci ceuitaţi de
copiii lor Lucreţia, Bebe şi Puşa. În partea de jos citim aceste gânduri: ,,Ultima şi prima/
Pentru un om ca el/ Nu suntem şi n-om fi departe/ De Remus Scarlat Floricel/ Iubitorul de
carte// Lacrima şi rima/ Îi dăruiesc acest vers/
Inimii de poezie/ Omului de omenie/ Ce-n viaţa lui
lacrimi a şters/ Uitând de-ale lui o mie”. Remus
Scarlat a condus între oct. 1938- sept. 1946
importanta publicaţie ,,Făclia” subintitulată
,,Gazeta Căminului judeţean Romanaţi” cu apariţie
bilunară . A luptat pe front ca sublocotenent între
1941-1944, în Est şi în Vest, cu Regimentul 19
Infanterie Caracal şi 18 Infanterie fiind avansat
locotenent. În 1941 a scris aceste versuri de mare vibraţie patriotică : ,,Sună trâmbiţe
divine/ În întreg cuprins ceresc/ Şi poporului vesteşte/ Că dreptatea iarăşi vine/Pentru
neamul românesc…’’
Arhitectul Iulius Mariani, constructorul atâtor case frumoase ale Caracalului îşi are
locul de veci pe o alee învecinată, monumentul său funerar sugerând metaforic profesia
defunctului este format dintr-o aglomerare de pietre , cărămizi, ţigle şi olane asemănător cu
al familiei Jianu. Din iedera ce îmbrac ansamblul iese la iveală o placă de marmură de
forma unui papirus pe care încă se mai pot desluşi aceste cuvinte: ,,Familia Iulius
Mariani”. Foarte probabil aici se află şi rămăşiţele pământeşti ale celorlalţi membri ai
familiei , de asemenea arhitecţi: Spalaonzzi Mariani, constructorul Teatrului Naţional din
Caracal şi Retzieri S. Mariani, antreprenorul lucrărilor Palatului de Justiţie, antreprenor
general al oraşului şi cel care a restaurat casa lui Iancu Jianu din Caracal. El a construit şi
vila familiei din str. Mihai Viteazul în 1925. Retzieri Mariani era cumnat cu librarul Ilie
Mărculescu fiind căsătorit cu sora acestuia Eliza, directoarea Şcolii Primare din Caracal.
Dacă inscripţia e lapidară, despre viaţa acestui om vorbesc realizările sale din oraş care
încă dăinuie: Casa Borcescu (str. Traian, nr.2), casa Ştefan (str. Plevnei, nr. 27), casa
Ştefan Stănculescu (str.Plevnei, nr. 37), casa Titulescu (str.Iancu Jianu , nr. 27), casa
Vişineanu (str. Negru Vodă, nr.21), vechea primărie (str.Piaţa Victoriri nr.8), vila Florian
Petrescu din b-dul N. Titulescu, nr.27, vila Iulia (str. Vasile Alecsandri nr. 19), casa Ştirbu
(B-dul A. Caracalla, nr.2), probabil şi Palatul Administrativ.
Mergând în spatele bisericii pe dreapta pe o placă spartă citim că aici este locul de veci
al preotului Dumitru Ricman ,,mort la 1898 aprilie 2 în etate de 70 de ani şi fiica sa Elisa
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de 28 de ani. Alături odihnesc Magdalena Jula(1906-1989), prof. Florica Ricman (19041987) şi prof. Marioara Ricman (1906-1991).Aceştia sunt desigur din familia lui Ştefan
Ricman –Silex (1887-1948), unul dintre autorii Monografiei Judeţului Romanaţi din 1928
directorul ziarului Vremea ce apărea la Caracal şi director al Federalei Romanaţi devenită
ulterior ,,Dacia”.De la Şt. Ricman a rămas o broşură despre ,,Revoluţia de la 1848” şi un
manuscris cu traducerea lucrării ,,Carol al XIII-lea” de Victor Hugo. Autorul a dăruit
bibliotecii liceului Ioniţă Asan acest manuscris şi colecţia ziarului ,,Vremea”.
Tot în spate dar în partea dreaptă citim pe o cruce: ,,D.C. Eftimescu, profesor la
Liceul Ioniţă Asan din Caracal, 15 dec. 1891-6 apr. 1944. Pioasă aducere aminte luminii şi
căldurii sufletului şi părintelui care deşi timpuriu dispărut dintre noi ne sădi iubirea de
omenie şi adevăr”. Alături- Ana Aneta Eftimescu (6 ian. 1899-5 martie 1975) ,,soţie şi
mamă desăvârşită devotată familiei , iubitoare, gospodină şi muncitoare.A luptat în primul
război mondial, a fost prizonier în Cermania, a evadat , a fost prins
după ce străbătuse aproape jumătate din teritoriul Germaniei. Ca
profesor de geografie şi filozofie D.C.Eftimescu a organizat fiind
director în aprilie 1928 o excursie în Egipt pe itinerariul Constanţa –
Istambul- Atena- Cairo la care au participat 22 persoane între care şi
profesorii Ilie Constantinescu, Paraschiv Dumitrescu, Caton Mirescu,
Constantin Predeţeanu şi Vatică Ricman. La întoarcere a ţinut la
teatrul din localitate o conferiţă intitulată ,,Excursie în Egipt” şi a
publicat un jurnal de călătorie ,,Caracal-Cairo” (doctorul Vatică
Ricman a publicat de asemenea broşura intitulată ,,Spre Cairo”). În 1931 a publicat
Anuarul Liceului Ioniţă Asan pe anii 1929-1930 (106 pagini) şi a fost îndrumătorul
revistelor şcolare apărute la Liceul Asan : ,,Speranţa” (1933, 1935) , ,,Clasa a VI-a”
(1933).
Locul de veci al profesorului, poetului şi epigramistului
Ion Zbârcot se află în spatele bisericii pe partea stângă. Pe
monumentul funerar se poate citi: ,,Familia Zbârcot Traian
născut 22 febr. 1920, decedat 20 noiemb. 1986; Aurora născută
11 iunie 1922decedată 4 ianuarie 1997. Restul e tăcere
(Shakespeare). Veţi rămâne veşnic în amintirea celor ce v-au
iubit.” Pe crucea de marmură albă din dreapta citim: ,,Fam. prof.
Ion Zbârcot , 1940-2005; Aurelia 1948. Memento mori.”
Ion Zbârcot s-a născut în comuna Seliştea din Bucovina de Nord
la 21 noiembrie 1940, a absolvit cursurile Liceului ,,Ioniţă
Asan” din Caracal în 1957, a urmat Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara şi
a fost profesor de limba română la Caracal. Împreună cu Smaranda Chehata, sora
scriitorului Cezar Petrescu şi în colaborare cu conducerea Muzeului Romanaţiului a
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realizat aici o sală memorială ,,Dimitrie şi Cezar Petrescu”.A fost fondator şi coordonator
al revistei şcolare ,,Coloane” scoasă în 1973 la Liceul Economic din Caracal, continuată
apoi la Liceul Industrial nr.1 Caracal şi Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” din Caracal .Ion
Zbârcot a fost colaborator al presei locale şi centrale (,,Gazeta Literară”, ,,Ateneu”,
Ramuri”, ,,Înainte”, ,,Oltul”, ,,Romanaţiul Liber”). A fost membru al Societăţii Scriitorilor
Olteni şi a publicat volumele: ,,Cuvântul mândru”(rondeluri şi epigrame), 1997;
,,Avatarurile semivocalei”(1998).
Monumentul funerar al Angelicăi Il. Prejbeanu (1890-1906) impresionează prin
proporţii şi armonia compoziţiei reprezentând o tânără femeie ţinând mâna dreaptă
rezemată de o cruce iar la baza soclului , o femeie în vârstă, zdrobită de durere pare să
doarmă cu capul pe piatră. Pe monument este o inscripţie simplă: ,, Angelica Il. Prejbeanu,
născută 28 oct. 1890 – dec. 31 mar. 1906. Nefericita şi nenorocita ta mamă Elena.” Se
spune că tânăra fată era curtată de juristul Ştefan Georgescu iar după moartea fetei îl
opreşte pe acesta în casă trăind ca soţ şi soţie ceea ce a condus la bănuiala că aceştia o
otrăviseră pe tânără. Mama era numită în oraş Iliuţoaica de la primul soţ Ilie Prejbeanu
(primar al Caracalului între 1871-1875, 1875-1879). La vremea respectivă evenimentul a
produs o vie emoţie în oraş.Vorbind despre familia Prejbeanu, merită amintit că soţia lui
Constantin Chintescu se numea Ecaterina Prejbeanu, descendentă din Andrei Prejbeanu
(reprezentantul judeţului Romanaţi în Cameră în 1859) iar prin mamă din boierii Coţofeni.
Mai avea două surori : Zoe ,căsătorită cu Amza Jianu (1835-1893) au avut 4 băieţi între
care şi doctorul Amza Jianu); şi Constanţa (trăia încă la 1923), căsătorită cu Gheorghe zis şi Iorgu- Jianu (1827-1903), fiul lui Ştefan sau Fană Jianu. Deci cele două surori erau
căsătorite cu doi fraţi, ambii copiii pitarului Ştefan Jianu (1806-1875) ; Ecaterina (Titi)
măritată cu Constantin Chintescu (al căror fiu va fi Mişu Chiontescu).
Un alt fiu al lui Fană, numit Iancu (Iancuţ, m. la
1908) cu studii în Elveţia, trăia la Fălcoiu. El a pierdut la
cărţi moşia Fălcoiu în favoarea lui Mihalavhe Demetrian .
Casa familiei Prejbeanu se găseşte în Caracal pe
str. Iancu Jianu nr.36 fiind clădire de patrimoniu. După
cum menţionează Octav. G. Lecca (,,Familiile boiereşti
române”, 1899) pe care avem toate motivele să-l credem
fiind un cunoscător al Caracalului,
Andrei Prejbeanu a
avut şi un frate, pe Mihalache Prejbeanu mort înainte de
1899. Acesta a fost preşedintele Consiliului Judeţean
Romanaţi, primar al Caracalului (1860-1854) împreună cu
Ion Truţescu iar între 1867-1868 a fost prefect de
Romanaţi.
Între marii donatori din Caracal, alături de C-tin
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Filipescu, N.R.Locusteanu, C-tin Poroineanu, Elisa Roman (născută Ştefan Jianu) şi Ion
Zaman este pomenit şi C. Prejbeanu care a lăsat judeţului Romanaţi o moşie de 120 de
pogoane în comuna Preajba cu obligaţiunea ca din venitul ei să se întreţie două paturi în
spitalul din Caracal iar pe paturi, pe o tăbliţă să figureze numele lui şi al soţiei sale Eugenia
C. Prejbeanu. C-tin Prejbeanu a fost prefect de Romanaţi (febr. 1861-iulie 1861).
Revenind la Ilie Prejbeanu, el îl reprezintă pe Ştefan Amza Jianu în 1872 într-un
proces pentru succesiunea moşiei Grojdibod cu Zoe şi Nicolae Şt. Dobruneanu (fiica şi
ginerele lui Iancu Jianu), ultimii fiind reprezentaţi de Costache Manega.
Rămâne de lămurit dacă Saşa Prejbeanu, soţia lui Al. Odobescu avea legătură cu
Prejbenii de la Caracal, dar Odobescu a publicat în 1878 ,,Antichităţile judeţului
Romanaţi” ceea ce dă de bănuit că ar fi aşa.
Înconjurat de un gard din fier forjat , monumentul închinat memoriei haiducului
Iancu Jianu are forma unui trunchi de piramidă construit din piatră de râu cu o înălţime
de circa 2 metri şi având deasupra o cruce din piatră . Pe fiecare din cele patru feţe ale
monumentului sunt fixate plăci dreptunghiulare din marmură în amintirea sa şi a urmaşilor
săi. Haiducul a trăit la Caracal şi la moartea sa în 1842 a fost înmormântat în Catedrala
Adormirea Maicii Domnului, ctitoria jienilor unde se păstrează piatra sa funerară. În 1900
când s-a făcut restaurarea monumentului, osemintele haiducului au fost strămutate de la
biserica amintită în cimitirul oraşului alături de soţia sa Sultana care învetase din viaţă în
1869 iar piatra funerară a fost fixată pe peretele sudic
al bisericii . Inscripţia funerară rămasă în biserică
aminteşte că ,,Sub această piatră aşezată cu cheltuiala
soţiei sale , se odihneşte oasele răpostului şetrar Iancu
Jianu carele, născându-se la leatul 1787, a răposat în
anul 1872, decembrie 14”. Neavând copii, Iancu şi
Sultana au înfiat o fată (Maria, n.1830, căsătorită în
1853 cu C-tin Zaman) dar după o vreme, în 1835
Sultana naşte pe Zinca (Zoe), căsătorită în 1855 cu
Nicolae Şt. Dobruneanu. Urmaşii lor sunt : Iancu
Dobruneanu (n.1855 ), Mihai Dobruneanu (care era în
1914 comandantul Regimentului 19 Romanaţi) şi
Ştefan. Pe monumentul funerar al Jienilor din cimitirul
oraşului Caracal sunt mai multe plăci de marmură,
inscripţionate astfel: ,,Iancu N. Dobruneanu 18581942 şi fiica sa Elena”; ,, Stiva Ştefan Dobruneanu , T. Jiu, 23 iulie 1890- Caracal 3 mai
1892” ; ,,Lt. col. Mihail Dobruneanu, 1861-1924” , cu o frumoasă fotografie ; ,, Jeana
Mariana Dobruneanu, 1927-1931” , cu o fotografie a fetiţei ca de 4 ani; ,,Sultana Jianu,
1796-1869”; ,,Zoe N. Dobruneanu născută Iancu Jianu, 1836-1906”; ,,Nae Dobruneanu,
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Dobrun, 23 aprilie 1838- Caracal, 23 aprilie 1873”. Deasupra pe o placă stă scris: ,,Iancu
Jianu, luptător pentru dreptate socială 1787-1842, placă pusă de Asoc. Cult. Marius
Bunescu, mai 1974”.
Monumentul Mariei M. Demetrian ,,Născută în anul 1860, mortă în annul 1887”
impresionează prin eleganţa soclului pe care posibil să fi existat un bust căci familia
Demetrienilor ce se trage din acel Ion Dimitriu (1795-1859), deputat al oraşului la 1857
care a dat pe Mihail Demetrian, prefect de Romanaţi sub care începe construcţia
Teatrului Naţional din Caracal la 1896 după cum s-a consemnat în ,,Actul comemorativ”
depus în zidăria edificiului ,,de către sud”. Mihai Demetrian (1852-1941) a fost şeful
organizaţiei liberale din Romanaţi. Într-un articol apărut în ziarul ,,Făclia” la 1 febr. 1940,
profesorul Ilie Constantinescu pe baza unui act din arhiva lui Mihalache Demetrian (aflat
în păstrarea lui Take Florescu din Caracal) arată că Ion Dimitriu a avut 6 copii cu două
neveste . Cu prima soţie, Elena Lânaru au avut copii pe : Elena (căsătorită Nicolau); Maria
(căsătorită Marinescu); Tache (necăsătorit); Niculin (căsătorit cu Ecaterina Cândea, fiica
postelnicului Ioniţă Cândea din Băbiciu. Ecaterina împreună cu fratele ei zidesc biserica
din Băbiciu). Cu a doua soţie, Dumitrana Prejbeanu (Mătrănica) au pe Mihalache
(căsătorit de trei ori, întâi cu Maria Dobruneanu, fiica lui Nicolae Dobruneanu şi a Zincăi,
fiica lui Iancu Jianu; a doua oară cu Eugenia Guran, sora
Ecaterinei Guran şi a treia oară cu Arety) şi pe Gheorghe sau
Iorgu - căsătorit cu Ecaterina Guran şi având urmaşi pe Jean
(1878-1967), Nicolae zis şi Camil, Mimo şi Aurel).
Mai cunoscuţi sunt Iorgu (Gh.) Demetrian (1840-1902
care a urmat liceul la Craiova unde profesorul Fontaninu îi
schimbă numele din Dimitriu în Demetrian), Mihalache despre
care am vorbit, Niculin (fost director al prefecturii de Romanaţi ,
proprietar al moşiilor Gostavăţ, Ghizdăveşti şi Băbiciu. Are
urmaşi pe Iancu , Costică şi Maria căsătorită cu Ion V.
Marineanu, primar al Caracalului între 1910-1912) . La rândul
lor, Maria şi Ion V. Marineanu au urmaşi pe Amelia (căsătorită
cu Mimo Demetrian, fiul lui Iorgu), Sabina (căsătorită cu
Mihai Demetrian .
generalul scriitor N.M.Condiescu, au avut conac la Grozăveşti)
şi Virgil (căsătorit cu Angela, au o fiică numită Carmen ce s-a căsătorit cu dr. Petre
Tonitza, fiul pictorului N. Tonitza. Fiica lor Mihaela s-a căsătorit cu actorul Ştefan
Iordache). Iancu Demetrian a avut 8 copii, mai cunoscută fiind Sofia Demetrian ,
profesoară de muzică ce l-a meditat pe compozitorul Radu Şerban pregătindu-l pentru
facultate. A fost căsătorită cu g-ralul Dinu Grigore din Caracal.
Acest Costică poate să fie acel Constantin Demetrian, om politic liberal, fost
primar (1907-1910), avocat şi preşedinte al Consiliului Judeţean Romanaţi (1869- m. la 29
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dec. 1929) .
Preotul Ioan S. Mazilescu se ocupă de originea Demetrienilor pentru vremurile mai
vechi (,,Făclia” din 15 iunie 1940). Menţionăm că Mihalache Demetrian este înmormântat
la Biserica ,,Toţi Sfinţii” din Caracal.
Un monument din marmură neagră ridicat de soţia îndurerată este închinat
memoriei lui Grigore Fărcăşanu ,,născut la anul 1827 junie şi mort la 17 septembrie
1884 ”. La baza monumentului , cinci orificii vorbesc despre un adaos- poate un
basorelief- dispărut. Dacă cel îngropat aici este din familia Fărcăşenilor din Romanaţi,
trebuie să pornim de la Popa Stoica din Fărcaş din vremea lui Mihai Viteazul care-l are pe
Radu Fărcăşanu mare stolnic (1655-1657) şi ucis din porunca lui Mihnea al III lea. Un
Enache Fărcăşanu este ispravnic de Romanaţi sub vodă Mavrogheni iar un Scarlat
Fărcăşanu era bănuit de Caragea la 1812 că s-a asociat cu haiducul Iancu Jianu. Dar este
mult de spus despre această familie şi nu este loc aici.
Facem un poapas pios şi la locul de veci al scriitorului şi
gazetarului Şt. Mardaloescu născut la Gropşani la 23 iunie
1887, poet, avocat şi om politic . A fost alături de Mircea
Damian , Petre Pandrea, Ion Dacianu , Ştefan Braborescu şi
alţii fondatorul Societăţii Scriitorilor Olteni în 1936 şi era
prezent în publicaţiile interbelice din Caracal. A publicat mai
multe volume de versuri , a donat Muzeului din Caracal acte
vechi, a lăsat o monografie în versuri a oraşului Caracal,
manuscris aflat în posesia d-lui ing. Marian Doldurea. A decedat în 1964. În acelaşi loc
mai odihnesc Ştefan Nicolaescu (1930-1990) şi Nicolaescu Irina (1925-2002).
Remarcabil prin arhitectura monumentului
funerar -de forma unui baldachin susţinut de coloane
de marmură albă terminate în partea superioară cu
frumoase capiteluri şi cu acoperiş în două ape- este
monumentul lui Theodor Stamatopol (15 iulie
1839-2 martie 1903) al cărui bust este adăpostit în
interiorul micului templu. Monumentul funerar este
opera sculptorului Dimo D. Pavelescu, a fost executat
în 1907 şi figurează pe lista monumentelor istorice şi
de artă având codul de identificare OT-IV-m-B09097. Apreciatul comerciant Th. N. Stamatopol a
locuit în Caracal într-o casă cu o arhitectură deosebită
situată pe str. Iancu Lianu nr. 28. A fost căsătorit cu
Maria şi au avut şapte copii: Catina (căsătorită cu I. Hagiescu-Mirişte), Julieta, Merope,
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Angela, Nicu, Miltiade şi Caliopi.
În imediata vecinătate se află locul de veci al lui Mihail
Th. Voiculescu ,,proprietar şi mare comerciant din Caracăl
născut la 2 noem. 1872 mort în floarea vârstei din accident de
automobil în ziua de 12 martie 1922”, mare negustor de cereale.
Era din familia fostului prefect de Romanaţi Marin Voiculescu
în vremea căruia a apărut ,,Monografia judeţului Romanaţi”. În
acelaşi loc este înmormântată şi fiica defunctului, Elena decedată
la 3 oct. 1909.
Descoperim apoi impozantul monument al lui
Nicolae Bibian (cod de identificare OT-IV-m-B-09100)
al cărui chip în basorelief , cu mustaţă şi favorite se află
deasupra inscripţiei care ne înştiinţează că ,,Acest
monument l-am ridicat iubirei, iubirei fără margini care
purifică şi explică tote, Elisa F. Bibian lui NICOLAE
BIBIAN fost deputat al Romanaţului născut în anul
1850, decedat la 1905”. Se cuvine să menţionăm că
familia Bibian a dat mai mulţi politicieni. Amintim pe
Mihail Bibian (1840-1909) care face avere din licitaţiile
cu păduri la 1878 şi a fost primar al Caracalului între
1895-1896 şi 1905-1906.În 1906, sub mandatul său s-a
început canalizarea pârâului şi construirea Teatrului
Naţional din oraş. În Parcul Poroineanu din Caracal pe ,,Aleea Bibian” există bustul său
(cod de identificare OT-IV-m-B-09101), amintind de perioadele în care a fost primar al
oraşului. Locul său de veci este tot în cimitirul oraşului Caracal pe prima alee din stânga,
pe soclu este bustul său, opera artistului Frederick Storck, nedatat , dar probabil din 19101911.
Ştefan Bibian (1876-?), fiul său îşi dă licenţa în drept la 1901 cu lucrarea
,,Privilegiile în dreptul roman şi român” la Universitatea din Bucureşti. Acesta a construit
în 1898 casa din str.Iancu Jianu nr. 3. A fost şi el primar liberal al oraşului între 19331938, deputat de Romanaţi şi prefect de Romanaţi (aprilie-oct. 1938).
Ajungem alături la cripta familiei Cesianu cu o arhitectură deosebită, frumoase
decoraţiuni în forma frunzei de stejar. Deasupra intrării este un interesant blazon al
familiei, pe scut litera ,,C” iar deasupra scutului coroană împărătească. De o parte şi de alta
intrarea cavoului este străjuită de două frumoase statuete feminine într-o atitudine pioasă.
Monumentul este opera arhitectului Ion Georgescu fiind construit în 1895. Povestea acestei
familii , ramură a Jienilor (care semnau şi Zianu de unde Cezianu) are şi o parte romantică.
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Descoperirea unei plăci de aramă cu inscripţia ,,Plautius Caesianus” pe moşia Jienilor de la
Grojdibodu (placă dăruită mai târziu lui Napoleon al III-lea, la fel cum într-o altă epocă
Ionel Brătianu dăruise g-ralului Berthelot una din cele 2 Biblii de la 1688) i-a făcut să
adopte numele Cezianu considerându-se urmaşii aceluia. După cum dovedeşte pisania
bisericii din Cezieni, după această descoperire şi moşia numită înainte Corlăteşti s-a numit
Cezieni. În acest cavou este depus Dumitru Cezianu, inginer născut în 1852 la Caracal şi
decedat în 1898 la Bucureşti .
Stănuţă Cezianu , primul care adoptă acest nume
este fiul lui Dumitrache Jianu, fratele haiducului Iancu Jianu.
Este serdar la 1859 şi este ales deputat în Adunarea Electivă,
mare proprietar , stăpânea moşia Jianca-Ursoaia. A semnat
alături de alţi deputaţi o petiţie contra lui Kogălniceanu după
lovitura din 2 mai . Stănuţă Cezianu s-a căsătorit cu Maria
Slătineanu (1829-1889), fiica clucerului Costache Slătineanu
şi au avut copii pe Ion
(căsătorit
cu
Maria
Ghermani);
Dimitrie
(căs. cu Maria şi apoi cu
Elena Bibescu. Fiica lor
Nicolette a fost soţia principelui Constantin Basarab
Brâncoveanu); C-tin (căs. cu Maria Brăiloiu);
Nicolae (căs. cu Maria Florescu) şi Lelia (căs.
I.Otetelişanu). Ion Şt. Cezianu (1853-1933) a fost
senator de Romanaţi între 1904-1907 şi e înmormântat
la Bellu (figura 43-16). Dimitrie Şt. Cezianu era
prefect de Romanaţi la 1888 , a dat gimnaziului din
Caracal 5000 lei (menţionează ziarul ,,Vulturu”), a
fost director general al
poştelor. Lascăr Catargiu
ţinea mult la el, există o fotografie în care apar împreună.
C. Şt . Cezianu stăpânea în 1906 la Băleasa
Romanaţi o moşie de 350 de hectare pe care o arendează în
vreme ce la Racoviţa avea 1250 ha. Monumentul familiei
Cezianu este declarat monument istoric având codul de
identificare OT-IV-m-B-09096.
Cavoul familiei Oroveanu în forma unui templu antic
opera lui Ion Georgescu adăpostea iniţial două busturi , al
Nicoliţei Oroveanu (din marmură albă, de Carol Storck ,
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datat ,,1915, Bucureşti”) şi al lui Th. Oroveanu (din piatră, de Ion Georgescu, datat 1890).
Cele două busturi sunt acum la biserica din Văleni. În partea inferioară este o inscripţie
greu lizibilă cu următorul cuprins: ,,Muritorule opresce ochi pe acestu mormântu şi o
lacrimă jerfeşte că şi tu vei fi ce sunt. Eram pildă de bărbăţie şi credeam în viitor dar fatala
[?] vijelie m-a răpusu în crudul sbor, mi-am lăsat în desperare şi soţie şi rude. Ah de ce nu
sunt în stare ca să mai înviezu de aici !”
Th. Oroveanu şi Nicoliţa au avut 10 copii. Aceştia au fost :
-George (Gică), consilier judeţean de Romanaţi între 1912-1914, membru al
P.Conservator, avea moşie şi conac la Brâncoveni ;
-Ion (Iancu) T. Oroveanu, deputat de Romanaţi, decedat în 1928. A fost căsătorit
cu Lili din Galaţi şi au avut 2 copii, pe Petre (căsătorit de trei ori, prima soţie fiind Jeanne
Argetoianu, fiica lui C. Argetoianu) şi Florica (Tutu) căsătorită cu celebrul dirijor George
Georgescu . În timpul primului război mondial a fost arestat şi depus la Hotel ,,Imperial ’’
din Bucureşti alături de alţi mari proprietari din Romanaţi şi din ţară pe care germanii îi
considerau vinovaţi de comerţul cu
cereale în defavoarea lor. Avea moşie
şi conac la Roşieni. Înainte de deces,
în nov. 1928 face o importantă donaţie
donaţie Academiei Române în sumă
de 2 milioane lei pentru înfiinţarea
fondului ,,Ion Oroveanu’’ destinat a
încuraja descoperirile medicale în
folosul oamenilor. Printr-o adresă din
9 nov.1928 Academia Română îi
mulţumeşte ,,atât pentru frumoasele
sentimente de care sunteţi însufleţit
Bustul lui Th. şi al Nicoliţei Oroveanu .
faţă de instituţia noastră cât şi pentru
utila destinaţie ce-aţi dat acestui fond ’’. A avut o fire liniştită, muncitoare, a fost un om
onest, n-a ofensat pe nimeni, un om luminat, altruist şi generos.
-Titu T. Oroveanu, medic, îşi dă doctoratul în medicină în 18 dec. 1913, căsătorit
cu Eugenia şi stabilit la Buzău . Fost prefect şi deputat de Buzău, decedat în 1932.
-Teodor T. Oroveanu (1879-1935), jurist, prefect de Romanaţi îşi dă licenţa în
drept în 1904, îl găsim prefect de Romanţi la 1913 când din iniţiativa sa se ridică un
monument al eroilor din Vişina, era deputat de Romanţi în 1923 când conduce ziarul
,,Acuz”. Pe monumentul eroilor de la Piatra-Olt se face menţiunea că s-a ridicat cu
sprijinul său. A fost chestor al Camerei şi în octombrie 1922 a luat parte la încoronarea
regelui Ferdinand de la Alba-Iulia. A fost căsătorit cu Florica Pleşoianu şi au avut un fiuMihai T. Oroveanu (1916-1998), eminent jurist şi universitar.
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-Vasile T. Oroveanu, licenţiat în drept , prefect de Romanaţi în 1906, 1912 şi
deputat în 1916 . În 1911 Vasile Oroveanu era conservator democrat şi candida la
Colegiul II Cameră la Romanaţi. La 3 ianuarie 1916 Vasile Oroveanu este ales deputat de
Romanaţi (336 voturi) contra lui Octavian Goga susţinut de Liga pentru Unitatea
Românilor ( 267 voturi). A fost o bătălie politică în care fiecare candidat beneficia de
susţinere puternică şi aveau ziare proprii la Caracal
(,,Ardealul” susţinând pe Goga şi ,,Idealul Naţional”
pe V.T.Oroveanu). A fost şi el închis de germani la
Hotel ,,Imperial’’în timpul primului război mondial. A
fost căsătorit cu Margareta.
-Aurel T. Oroveanu, care a avut conac şi
mioşie la Strejeşti.
-Nicolae (Nae) T. Oroveanu îşi susţine
licenţa în drept în 1895 cu o teză despre ,,Divorţul în
dreptul roman şi român” . A avut şcoala de ofiţeri în
rezervă sjungând la gradul de căpitan.În urma
căsătoriei s-a stabilit la Craiova . A vut 2 copii: Ion
N.T.Oroveanu şi Mitică N.T.Oroveanu. Începe cariera
politică la Romanaţi fiind
Vasile T. Oroveanu (1911) .
ales deputat în 1899, iar în
1905 deputat de Dolj. Membru al biroului Camerei şi chestor al
acesteia, membru fondator al P. Conservator -Democrat. Membru
fondator al Societăţii Agrare din România (1900), deputat de
Romanaţi, născut la Caracal în 1873 şi mort în 19 iunie 1912 în
accidentul de la Pieleşti . Au murit atunci N.T.Oroveanu,
conferenţiarul francez Chilot şi avocatul Petroianu. Au fost răniţi
senatorul Târnoveanu, d-na Oroveanu şi şoferul Şt. Ionescu. În
1911 împreună cu Mihail Oromolu scosese ziarul ,,Democratul”.
N.T.Oroveanu .
Ca mare proprietar i-a sprijinit pe ţărani fiind şi administrator al
unei societăţi de comercializare a cerealelor din Oltenia . A fost
decorat cu ordinul ,,Coroana României” în grad de comandor.
-Zoe T. Oroveanu, căsătorită cu inginerul Alex.
Dumitrescu.
-Eugenia T. Oroveanu, căsătorită cu dr. Vasile Oprescu.
-Ecaterina T. Oroveanu, căsătorită cu ing. C.Răileanu.
Tot pe partea stângă ne oprim la mormântul Zoei Brătăşanu
(1854-1888) care era fiica lui Achil Teohari , proprietarul moşiei
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Ciocăneşti. Zoe a fost căsătorită cu Ion Toma Brătăşanu, proprietar din Caracal, membru al
consiliului judeţean care la 1906 stăpânea 250 ha la Dobrun unde
şi Guţă Brătăşanu (care probabil îi era frate) avea 300 ha.. Au
avut copii pe Eliza, Ioan şi Constantin Brătăşanu. Despre Achil
Teohari cei bătrâni povesteau că la 1877 a avut o atitudine
ciudată nu a sprijinit armatele române ce treceau Dunărea , ba
mai mult ar fi trimis pe cheltuiala sa un tun turcilor . După
încheierea ostilităţilor, soldaţii ar fi descoperit acel tun pe care
scria ,,Donat de Achil Teohari”. Stând în foişorul conacului de la
Ciocăneşti şi văzând o mulţime de oameni că se îndreaptă spre
conac, şi-a închipuit că vin soldaţii români să-l pedepsească
Eliza Brătăşanu .
pentru fapta sa nepatriotică şi s-a sinucis. Şi fiul
său Anibal s-a sinucis în acelaşi conac de la
Ciocăneşti în 1933 în urma unor neînţelegeri cu
soţia.
Pe prima alee din stânga descoperim bustul
mic de marmură albă al farmacistului Ştefan
Caracaş (1861-1907) lucrat de sculptorul Carol
Storck şi datat ,, 1910, Bucureşti”. Bustul este
aşezat pe un soclu de marmură neagră pe care se
poate observa un alto-relief din marmură albă
reprezentând o femeie tânără. Deasupra acestuia
se află o fotografie bust a lui Ştefan Caracaş.
Acestea sunt câteva dintre locurile unde
trecătorul prin frumosul oraş Caracal poate
medita asupra vieţii trecătoare . Părăsim în
linişte incinta cu gândul la alţi fii ai oraşului al
căror loc de veci a rămas în altă parte, deşi le
datorăm atâtea: N.B.Locusteanu (Leu), C. Poroineanu , H.G.Lecca, Gr. Jianu, Ştefan
Braborescu, Marius Bunescu, Pavel Brătăşanu (Bellu) , g-ral. Gh. Argeşeanu (Ghencea
Militar) şi mulţi alţii.
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Vechi edituri şi tipografii slătinene
Vasile Radian
În răspândirea culturii pe aceste meleaguri, pe lângă şcoli , un rol important l-au avut
editurile şi tipografiile. Dacă pentru perioadele mai vechi tipăriturile se aduceau din
Bucureşti, Craiova ori de aiurea, către sfârşitul secolului al XIX-lea îşi fac apariţia editurile
slătinene în strânsă legătură cu institutorii şcolilor din oraş. În presa locală din judeţele
Olt şi Romanaţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX, se
făcea o reclamă serioasă mai ales tipografiilor din Slatina şi Caracal.

Cea mai veche tipografie slătineană despre care
avem
date
este
din
1885.
La
Tipografia
,,Ignoranticidul”din Slatina apare prima publicaţie
pentru copii din România intitulată ,,Amicul copiilor” şi
scoasă de institutoarea Elena N.G.Măcescu . De asemenea
cele 5 numere ale publicaţiei ,,Espunerea situaţiunii
judeţului Oltu” apar în 1885 la aceeaşi tipografie
(Memoria Oltului7/2012, p.40). Din faptul că numerele
viitoare din 1887 şi 1888 ale aceleaşi publicaţii -devenită
în 1901 ,,Monitorul Judeţului Olt”- apar la Craiova (Fraţii
Venvenisti şi respectiv Ralian şi Ignat Samitca) credem că
se deduce faptul că tipografia de la Slatina îşi încheiase
activitatea. La aceeaşi tipografie slătineană, institutorul
slătinean I.G.Sfinţescu a scos manualul său intitulat
,,Geografia judeţului Olt”. În ziarul ,,România Liberă” din 2/14 iulie 1886, p. 3 găsim
următorul anunţ: ,,La tipografia Ignoranticidul din Slatina, a apărut de curênd ELEMENTE
DE GEOGRAFIA JUDETULUI OLT, curs. elaborat de d. I. G. Sfintescu, directorul
ecoalei Nr. 2 din Slatina, pentru usul clasei II primare. Recomandăm iubitorilor
desvoltărei învăţământului nostru primar această lucrare, care nu eoprinde mai puţin de
192 pagine. Pe langă această lucrare, d. I. G. Sfinţescu a mai dat luminei şi Harta detaliată
a judetulut Olt. Necesitatea unor asemenea lucrări era foarte viu simţitä şi ar fi de dorit ea
autorul să afle imitatori pretutindeni”.
În 1890 profesorul slătinean Iuliu Moisil scoate ,,Călindarul studenţilor” (Memoria
Oltului 4/2012 şi I. Tîlvănoiu, Fl. Tîlvănoiu- ,,Publicaţii
periodice din Olt şi Romanaţi”, ed. Hoffman, 2013, p.67). Deşi
pe coperta interioară este menţionat ,,Slatina. Proprietatea şi
editura autorului”, în pagina următoare se menţionează că
lucrarea a apărut la Tipografia A. Mureşianu din Braşov.
Una dintre tipografiile de marcă ale Slatinei a fost
tipografia denumită la început „Tip. G. Michălescu & C.

G. Michălescu

.

Constantinescu” pe strada Lipscani. In anul 1894, A. C.
Constantinescu era asociat cu Gh. Michălescu. La “Editura
Librăriei Societaţiei, Tip. G. Mihălescu & C. Constantinescu-
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Slatina”, G. Poboran publică „Istorioare morale folositoare copiilor din ori-ce
clasă”(1894), ,,Istoricul Şcoalei primare de băieţi nr.1 Ioanaşcu din Slatina” (1897), ,,
Controlul şi administrarea şcoalelor din România” (1899); „Istoricul oraşului Slatina”,
prima ediţie, volum tipărit cu cheltuiala lui Gh. Michălescu (1901 sau 1902) etc. La aceeaşi
tipografie apare în 1895 volumul ,,Ore de nelucru” al lui Tache Gazan iar 3 ani mai târziu
acelaşi autor scoate la aceeaşi editură volumul ,,Belgia Orientului”. Il. J. Iliescu , institutor
la Şcoala de băieţi nr. 1 din Piteşti a tipărit în aceeaşi perioadă un manual de ,,Geografia
judeţului
Olt” (nedatat) cu 37 de vederi, planuri şi hărţi. Asociatul editurii, G.
Michălescu, a fost unul din vechii şi valoroşii institutori ai Şcolii Ionaşcu. G. Michălescu sa născut în anul 1834 la Bucureşti, unde a urmat la început cursurile la şcoala greacă
Christidi, a continuat clasele a III-a şi a IV-a primară la Sf. Sava, clasa I gimnazială la
Radu Vodă, iar clasa a II-a la Institutul Râureanu, pregătindu-se pentru examene cu
profesorul Iacomi. În anul 1860, la 1 decembrie este revizor şcolar provizoriu al
circumscripţiei Olt, în urma unui examen. Un an mai târziu - 1861- este numit institutor la
Şcoala Primară nr. 1 din Slatina, iar din 1864 a funcţionat ca institutor la clasa a II-a de la
Şcoala de băieţi nr. 1 Ionaşcu. În anul 1872 este institutor la clasele I şi a II-a, tot la Şcoala
Ionaşcu iar în 1876 Ioan S. Floru îl are dascăl şi îl descrie : ,,Un om scund, cam peltic,
tânăr, cu câteva fire de barbă sub buză , încolo ras” care rămâne în amintirea viitorului
istoric pentru că la serbarea de sfârşit de an îl mângâie părinteşte pe creştet şi îi spune că la
anul va fi printre premianţi.(I.S.Floru -,,Un copil, un sat”, Buc., 1931, p.141 şi 150). Din
1889 este numit director al Şcolii Ionaşcu şi iese la pensie la vârsta de 58 de ani în anul
1892. După ieşirea la pensie, G. Michalescu se va ocupa cu comerţul, deschizând în Slatina
o librărie. A fost şi membru în Consiliul comunal şi în Camera de comerţ circ. II Piteşti, iar
pentru meritele sale a fost medaliat cu “Coroana României” în grad de cavaler şi „Răsplata
Muncii” Clasa I.

Cărţi apărute la Slatina în Editura Societăţii .
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Costică

Constantinescu”, Slatina, Strada Lipscani, aflată vis-a-vis de proprietatea unui mare
negustor slătinean, Ioan H. Popp, executa toate tipurile de imprimate pentru băncile

populare la preţurile cele mai moderate şi erau expuse vânzării ştate pentru lefuri,
feţe de dosare, registre de cununaţi, botezaţi şi înmormântaţi, registre de intrare şi ieşire,
iar comenzile se făceau direct la sediul tipografiei. Din 1908 la această tipografie
slătineană apare revista ,,Salba” a corpului didactic din judeţul Olt. În 1909 apare la
tipografia Costică Constantinescu şi fiu, discursul deputatului Al. Iliescu ţinut în şedinţa
din 19 martie 1909 privitor la Gimnaziul din Slatina. Tot aici, institutorul G. Poboran va
scoate în 1909 ,,Istoria oraşului Slatina”, lucrare de referinţă în elaborarea căreia a fost
îndrumat de istoricul I.C.Filitti după cum o dovedeşte corespondenţa lui G. Poboran
(Memoria Oltului 11/2013). În această tipografie au apărut şi majoritatea ziarelor slătinene
din perioada antebelică şi interbelică ( ,,Ecoul Oltului”1915-1916; ,,Vremea Nouă” 19131914; ,,Liga Oltului” 1920; ,,Naţionalul Oltului” 1923-1926; ,,Gazeta Nouă” 1931-1933;
,,Vremea Nouă” 1926-1946. O mare importanţă o au anuarele principalelor şcoli din
Slatina care de asemenea au apărut la Tipografia Constantinescu-Bulbeş: ,,Anuarul
Liceului Radu Greceanu” (între 1915-1923, primul anuar publicat după război; 1924-1925;
1926; 1929-1930; 1933-1934; 1934-1935; 1935-1936; 1936-1937); ,,Anuarul Şcolii
Secundare de Fete din Slatina” (1926, cu menţiunea: Tipografia de lux Moştenitorii C.
Constantinescu); ,,Anuarul Şcolii Normale Preda Buzescu” (1927); ,,Anuarul Şcoalei
elementare şi superioare de comerţ” (1930); ,,Anuarul judeţului Olt” (1936); .Revista
Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Olt ,,Şcoala Noastră” a apărut la aceeaşi tipografie între
1936-1944. De asemenea Camera de Comerţ şi Industrie din Slatina a scos un ,,Buletin al
Camerei de Comerţ şi Industrie din Slatina” între 1927-1939 şi 1943-1944 important astăzi
pentru cunoaşterea activităţii economice din Slatina acelor timpuri . Tot la această
tipografie, profesorii slătineni D. Popovici şi D. Vişoiu au scos în 1928 prima ediţie a
lucrării ,,Elemente de istoria limbii şi literaturii române” . În anul 1914, „Tipografia şi
Legătoria de cărţi C. Constantinescu”, strada Lipscani nr. 26, îşi extinde oferta şi se
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constată o diversificare a activităţii, având tot felul de lucruri ce ,,ating de aceste arte”:
broşuri, ziare, reviste, anunţuri, cărţi de vizită, bilete de logodnă, de cununie şi decese,
plicuri oficiale, comerciale şi hârtie de corespondenţă, registre de tot felul şi pentru toate
autorităţile, hotârnicii şi altele, la preţuri
convenabile, executate prompt şi curat, şi vindea
la preţuri avantajoase toate imprimatele de care
aveau nevoie băncile populare, autorităţile
comunale, parohiile bisericeşti, în depozit
găsindu-se cereri pentru pământ pentru toţi
locuitorii, iar atelierul de legătorie de cărţi era
asortat cu materiale din străinătate. În acelaşi
timp, se lucrau la preţuri acceptabile: registre,
cărţi bisericeşti şi pentru biblioteci, se încadrau
tablouri cu rame, fine, ieftine şi frumoase
(Ziarul ,,Vremea nouă”, Slatina, 15 ianuarie
1914). În anul 1920, avea denumirea de
„Tipografia şi Legătoria C. Constantinescu”,
aflată tot pe strada Lipscani, nr 26. La 25 mai
1923, în ,,Cuvântul ţărănesc”, în pagina pentru anunţuri şi reclame, este promovată
„Tipografia şi Legătoria de Cărţi Moştenitorii C. Constantinescu”-Slatina, situată pe
aceeaşi stradă şi unde se executau “tot felul de lucruri atingătoare de această artă: cărţi de
vizită, bilete de botez, logodnă, cununie şi deces. Anunciuri şi Afişe ori-ce mărime. Tot
felul de Cărţi – Ziare şi Reviste pentru autorităţi şi moşii cu preţuri convenabile”. De
asemenea, se găseau în „depozite gata: imprimate necesare băncilor populare, registre
speciale şi cărţulii pentru negoţul ambulant, iar în anul 1926 apare sub denumirea de
“Tipografia Moşt. C. Constantinescu (Bulbeş)”.
În anul 1909, la Slatina se mai afla şi “Librăria Naţională Ion I.
Nicolescu”, care din luna aprilie 1908 se mutase vis-a-vis de casele M. Becheanu, în
colţ, în faţa Palatului Administrativ (,,Salba”, Slatina, nr. 6, 15 ianuarie 1909) care era
bine asortată cu „toate necesarele pentru şcoli şi birouri”, precum: cărţi, caiete, table de
piatră, condee, peniţe, cerneluri, hârtie de scris în topuri, plicuri oficiale, sugativă, pastă
pentru presă, cerneluri chimice, registre pentru moşii după noua lege agricolă, şi tot ce
atinge de această branşe cu preţuri foarte moderate”. Pe lângă aceste articole, „Librăria
Naţională Ion I. Nicolescu” vindea şi articole de galanterie, mai ales săpunuri, parfumiere,
port-bacnote, instrumente muzicale (viori, cobze, mandoline, piculine, flaute, clanirete,
ocarine etc). De asemenea, se primeau comenzi de ştampile în metal şi cauciuc
Tot la Slatina a funcţionat editura Louis Barat de la care ne-au rămas şi
frumoase ilustrate ale Slatinei dinaintea primului război mondial. Dintr-o reclamă apărută
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în ziarul local ,,Vremea Nouă” de la Slatina din 15 ianuarie 1914 aflăm despre firma
,,Louis Barat, librărie şi papetărie ” care oferea ,, articole de birou , cărţi şcolare şi
literare , note muzicale la preţuri avantajoase.”
În luna martie a anului 1932, funcţiona în Slatina „Tipografia Gh.
Polihron” având o instalaţie modernă cu electricitate,
maşini şi litere noi. Această tipografie primea spre executare
„tot felul de lucruri atingătoare de această branşe”, respectiv:
ziare, reviste, cărţi de vizită, afişe, registre de orice tip şi
format, bilete de nuntă şi logodnă,
ferpare etc. „Tipografia Gh.
Polihron” era inclusă într-un
sistem integrat, în sensul că, la
Slatina exista în acelaşi an şi
Dări de seamă apărute la
„Librăria Gh. Polihron” ca depozit
Tipografia Polihron. .
general de ziare şi reviste, timbre
şi poliţe şi unde învăţătorii, preoţii, primarii, notarii şi sefii de
post din judeţul Olt găseau orice articol la preţuri reduse: hârtie
de scris calitatea I şi a II-a, peniţe, cerneluri, tuşuri, creioane,
tocuri, creioane roşii şi albastre, registre, dosare de dispensă,
cărţulii pentru comerţul ambulant etc. Librăria Gh. Polihron se prezenta în anul 1933 „ca
debit de tutun, timbre şi poliţe, depozit general de ziare şi reviste”, iar învăţătorii, preoţii,
notarii, şefii de post şi primarii erau invitaţi să achiziţioneze articole din librărie la preţuri
convenabile. În tipogtafia Polihron de la Slatina apare între 1933-1935 ziarul ,,Sentinela
Oltului”, organ al Partidului Conservator . Pe lângă ,,Darea de seamă ” a Băncii
Comerţului din judeţul Olt şi a Băncii Negustoreşti din Judeţul Olt, menţionăm apariţia în
această tipografie şi a altor publicaţii importante.
Prea puţin cunoaştem despre Tipografia şi Legătoria de cărţi Jan N.
Filimonescu la care s-au publicat Statutele Băncii populare Comoara din Bălţaţi, judeţul
Olt, bancă înfiinţată în anul 1904.
La 1 octombrie 1942 s-a deschis la Slatina pe str. Cantacuzino, nr. 13 o tipografie
, proprietară fiind Constanţa E. Noale. Constanţa E. Noale era soţia lui Ernano Noale,
arhitect constructor . Această nouă întreprindere îndeplinea o mare lipsă, deoarece singura
tipografie care exista până la momentul acela în urbea Slatinei ajunsesese atât de
aglomerată în lucrări încât refuza executarea lor, chiar în situaţia în care clientul oferea
orice preţ. Noua tipografie intitulată “Tiparul Oltului” căuta să satisfacă orice cerere,
cu preţurile cele mai convenabile şi în timpul cel mai scurt. La această tipografie slătineană
apare în 1944 valoroasa ,,Monografie a judeţului Olt” (164 pagini) autori generalului
Gheorghe Petrescu şi Florin Hodinăuanu, lucrare tipărită pentru ajutorarea reparaţiilor la
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catedrala Ionaşcu din Slatina. Tot în 1944 Ion Ilie Davidoiu publică lucrarea monografică
,,Zona de tranziţie între deal şi şes. Bărăştii de Cepturi” la aceeaşi tipografie. Profesorul
Nicolae D. Stoica a tipărit în 1947 în
această tipografie
lucrarea ,,Oraşul
Slatina şi cadrul ei geografic” .Tipografia
a fost luată proprietarilor la naţionalizare.
Editurile şi tipografiile slătinene
ne-au lăsat în urmă lucrări valoroase a
căror cercetare este utilă celor pasionaţi de
trecutul şi istoria acestor meleaguri.
.

Lucrări apărute în tipografia Constanţei
Noale .

Un diplomat român prin furtuna unui secol prea lung . Pagini de jurnal- (I)
Dumitru Ceauşu
Ambasadorul Dumitru Ceauşu născut în comuna Corbu, satul Buzeşti (1937 - 23
martie 2011). A copilărit în casa modestă a părinţilor săi , cu bucătărie şi vatră, alături de
ceilalţi 4 copii ai familiei. Dumitru Ceauşu a urmat Liceul
Pedagogic de Băieţi nr. 2 din Bucureşti pe care l-a absolvit în
1955 şi a fost repartizat din oficiu într.o comună din Dobrogea.
Nu s-a prezentat acolo ci în noiembrie 1955 printr-un concurs
de împrejurări ajunge învăţător şi director la Şcoala Buzeşti din
comuna Corbu, jud. Olt în locul fratelui mai mare devenit
inspector şcolar. În anul următor este admis primul la
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind coleg cu
viitorul procuror Simionescu (procuror-şef la Slatina). În 1960
este angajat în Ministerul Afacerilor Externe al României fiind
implicat în promovarea politicii externe a României . În cariera
sa , ambasadorul Dumitru Ceauşu a negociat numeroase
tratate, a reprezentat România în R.F.Germania, Norvegia
Franţa precum şi în comisiile O.N.U. dedicate dreptului mării,
protecţiei persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale ,
drepturilor omului în calitate de secretar de stat în M.A.E.

Dumitru Ceauşu .

Am avut bucuria şi surpriza să descoperim un valoros jurnal pe care acest fiu al
Oltului l-a încredinţat fratelui d-sale, dl. prof. Ion Ceauşu din Slatina cu dorinţa de a fi
publicat. Deschidem astăzi coloanele Memoriei Oltului acestor valoroase însemnări în care
se regăsesc deopotrivă amintiri din activitatea de diplomat, întâmplări de familie, evocări
ale locurilor copilăriei petrecute la Corbu-Olt ori în cartierul Andronache din Colentina,
destăinuiri cu caracter personal ori de natură sentimentală care toate la un loc ne
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dezvăluie o personalitate complexă, un intelectual rafinat şi un talent literar remarcabil.
Mulţumim domnului profesor Ion Ceauşu pentru amabilitatea de a ne fi pus la
dispoziţie acest manuscris şi pentru îngăduinţa de a-l publica .

Mâinile îngheţate mi le-am spălat meticulos la chiuvetă. În autobuz mă ţinusem
zdravăn de bara de oţel inoxidabil pe care puseseră mâna mii de pasageri. Ajuns acasă,
prima mea grijă a fost să spăl de pe mâini urmele infime ale comuniunii cu semenii mei
care puseseră mâna pe aceeaşi bară.
M-am izolat de prieteni şi de lume. Singurele contacte mai frecvente sunt cu un
număr de persoane cu care, după amiezile, joc câteva partide de şah în parcul Herăstrău.
Totul mi se pare deşertăciune. În presă, citesc numai despre politicieni corupţi, ipocriţi şi
mincinoşi. La televizor programe găunoase sau cu un umor stupid. În viaţa social-politică
totul este jucat sau previzibil, ca la partidele de şah. Nu cred că există un grup politic
compact care să-mi inspire încredere. Toţi sunt ahtiaţi după avantaje material, pentru ei
înşişi şi familiile lor. În cel mai bun caz, sunt nişte orgolioşi incurabili. Lozincile pe care
le debitează zilnic sunt răsuflate. Nu-mi mai găsesc locul în această lume în care totul se
învârte în jurul banului, o lume unde minciuna, hoţia şi făţărnicia sunt omniprezente. Nu
mai am pentru cine şi pentru ce să mă zbat, să gândesc şi să acţionez. Înainte de a ieşi din
scena vieţii, mai am un orgoliu, o iluzie. Cred prosteşte că pe unii oameni i-ar putea
interesa sau chiar i-ar putea ajuta- dacă le-ar cunoaşte- unele crâmpeie din viaţa mea.
M-am hotărât , de aceea, să încerc să pun pe hârtie amintiri, atâtea cât pot să reconstitui, şi
să transcriu unele însemnări. Le-am pus într-o succesiune întâmplătoare, arbitrară. Multe
dintre ele erau deja notate, scrise cu mulţi ani în urmă, fie ca jurnal, fie ca evocări sau texte
de prin diverse agende personale. Cele mai multe, însă, sunt amintiri care au persistat în
memorie şi pe care am încercat să le redau cât mai fidel. Sunt ca un vierme de mătase. Am
depănat în aceste scrieri firele din gogoaşa în care m-am învelit de decenii. Era mantia mea
protectoare, iar acum mă simt dezvelit şi îmi este deja frig. Nu voi mai ajunge niciodată
fluture. Nu voi mai zbura niciodată peste fâniştiile cu iarbă înflorită.
De ce am aşteptat atât de mult încât am ajuns în secolul altora? Secolul meu s-a
terminat de mult. În fapt, a fost prea lung cu câţiva ani. Trebuia să se încheie sub speranţa
renăscută, atunci când sufletul meu mai putea să se înalţe în atmosfera lunii mai, pentru a
pluti în nopţile mele de vis, peste un mic cătun în care dormeau oameni istoviţi de muncă,
dar cu speranţa că ziua de mâine le va fi mai bună, mai frumoasă. A fost un secol prea
lung, pentru mine, şi pentru mulţi alţii dar care au crezut că pentru ei a fost prea scurt, un
secol în care lăsăm doar suferinţe, lacrimi, regrete. Iar alţii, la fel ca noi, o vor lua de la
capăt cu speranţa că secolul lor îi va duce la limanul liniştit al fericirii. Treabă de Sisif…
*
Ce fascinat eram, copil fiind, privind cum apune Soarele, undeva dincolo de satul
bunicilor dinspre mamă. Mă întrebam şi îi întrebam şi pe alţii, oare acolo se termină
Pământul? Când, mai târziu, mi s-a spus că Pământul nu se termină, că este rotund şi se
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învârte în aer, fără să cadă jos, mi-am făcut cruce. Ca toţi copiii mă întrebam şi mă miram
cum se face că oamenii de cealaltă parte a pământului, nu suferă stând cu capul în jos şi
cum nu se desprind ei de Pământ pentru a se pierde în cerul albastru. Ca să verific dacă
pământul este rotund, într-o zi, când trecusem de vârsta de cinci ani, am plecat de acasă.
După ce am trecut de dealul din vecinătate şi nu am mai văzut casa părintească, m-a apucat
frica gândindu-mă că am ajuns deja pe cealaltă parte a pământului şi că s-ar putea să mă
desprind de pământ şi să cad în cer. Frica mi-a trecut după ce, în fugă, am revenit pe vârful
dealului şi am revăzut casa.
Prima mea pasiune am făcut-o pentru
căţelul Copoi, fiul căţelei Ciorica. După ce
fraţii lui Copoi au fost eliminaţi, la naştere,
prin înecare, căţelul a rămas singur la părinţi şi
a avut parte de întreaga mea afecţiune. L-am
botezat Copoi în speranţa că, în acest fel,
căţelul va ajunge un veritabil câine de
vânătoare. Este drept că părul lui avea, pe bot
Diplomă a elevului D. Ceauşu din
clasa a VI-A, Şcoala Andronache,
şi în jurul ochilor, nuanţe roşcate care sugerau
Colentina, jud. Ilfov (1950) .
o vagă descendenţă din rasa copoilor. Copoi şi
cu mine am crescut împreună timp de şase ani. Am alergat împreună toate câmpurile
dimprejurul casei, am fugărit deopotrivă păsări sălbatice, iepuri, animale domestice. Iepuri
şi păsări n-am prins niciodată deşi îmi construisem un arc cu săgeţi cu care trăgeam spre
tot ce mişca. Copoi era cel mai credincios companion pentru plimbările prin pădure şi, mai
ales, pentru mersul cu oile şi vitele la păscut. Dacă vreo oaie mai rebelă se îndepărta de
turmă, care nu era aşa de mare, Copoi era asmuţit şi o aducea înapoi. Când, la vârsta de 12
ani şi jumătate, am plecat la oraş ca să continui acolo şcoala, Copoi m-a însoţit la gară şi a
alergat după tren până l-a pierdut din vedere. La prima vacanţă, când m-am întors acasă,
Copoi a avut un elan de bucuri, văzându- şi stăpânul. Şi tot aşa s-a întâmplat şi în vacanţele
următoare, timp de trei ani, când, probabil de singurătate, a plecat de acasă şi nu s-a mai
întors niciodată. De fapt, împrejurările dispariţiei lui Copoi nu au fost cunoscute de
nimeni. Este posibil ca el să se fi luat după trenul care mă ducea de acasă şi să se fi rătăcit.
22 iulie 1997. Astăzi m-am sculat din nou cu noaptea în cap. Dacă în alte zile nu
am nici un motiv să mă scol devreme, astăzi este o zi care, cu siguranţă nu se va repeta în
viaţa mea. Peste câteva ore voi prezenta scrisorile de acreditare ca ambasador în Franţa. Nu
se va mai repeta deoarece nu cred că voi mai fi numit ambasador într-o altă ţară, dată fiind
atât vârsta mea, cât şi schimbările politice care, în mod sigur, vor avea loc la noi peste trei
ani. La vârsta de 60 de ani, am ajuns şi eu, după 37 de ani de serviciu în slujba ţării, să fiu
numit ambasador, şi încă într-o ţară de primă mărime ca importanţă politică.
Prezentarea scrisorilor era programată pentru orele 16,45, înaintea mea fiind alţi
trei ambasadori, între care doi africani. Fiecare ceremonie urma să dureze câte 15 minute.
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Am plecat de la reşedinţă la orele 16, în ideea că în 5-6 minute vom fi aproape de palatul
Elysee. Adjunctul şefului Protocolului, care mă însoţea în limuzină, ţinea legătura prin
telefon cu colegii săi de la Elysee. N-am parcurs nici câteva sute de metri că am aflat că
nici măcar al doilea ambasador nu ieşise de la preşedinte. În situaţia aceasta ne-am oprit în
faţa lui Grand Palace, unde am făcut o haltă de 10 minute, după care am avansat până în
apropierea intrării oficiale la Elysee. Garda Palatului a dat onorul, în timp ce limuzina
avansa la peron. Acolo mă aştepta un şambelan care m-a condus în antecamera salonului
unde urma să aibă loc ceremonia. Ne aşteptau preşedintele, ministrul delegat pentru
cooperarea internaţională- de fapt, primul locţiitor al primului ministru- şi consilierul de
politică externă al preşedintelui. Convorbirea cu preşedintele a fost interesantă în sensul că
mi-a permis să mă exprim într-un domeniu în care eram, şi cred că mai sunt, expert:
relaţiile cu ţările vecine. Mingea la fileu mi-a ridicat-o chiar preşedintele, care a menţionat
ca extrem de pozitive tratatele recente semnate cu Ungaria şi Ucraina. După ce l-am
informat că am avut prilejul să negociez cele două tratate, convorbirea s-a concentrat pe
relaţiile de bună vecinătate şi problemele care au mai rămas de soluţionat în relaţiile cu
Ucraina. Preşedintele mi-a arătat cu satisfacţie cheia oraşului Bucureşti care se înmânează
celor cărora li se decernează titlul de cetăţean de onoare al oraşului, cheie pe care i-o
trimisese primarul general, Viorel Lis, chiar cu o zi înainte. M-am gândit, ce bine ar fi
făcut Lis dacă mi-ar fi dat mie, şi nu ambasadorului francez la Bucureşti, cheia oraşului să
i-o înmânez eu preşedintelui Franţei. A fost un incident dintre multe altele care ilustrează o
tentaţie păguboasă din partea autorităţilor române, oricare ar fi partidul la putere, aceea de
a considera că ambasadorii străini de la Bucureşti sunt şi ambasadorii României.
Consecinţa este că ambasadorii români sunt scurtcircuitaţi. Aşa se face că, uneori, mesaje
importante ale statului român sunt transmise în străinătate prin ambasadorii de la
Bucureşti, care le prezintă în capitalele lor fie cu întârziere, fie însoţite de comentarii şi
propuneri defavorabile.
6 octombrie 1998. Nu am mai scris de peste trei luni. Am fost trist, supărat. A
trecut vara pe care am petrecut-o, şase săptămâni, în ţară. Şase săptămâni de caniculă, de
singurătate. Am fost şi la munte, 4 zile şi la mare, o săptămână, şi la ţară, în comuna
natală, patru zile. N-am avut linişte şi bucurii nicăieri. La ţară, rudele mele aveau o
căţeluşă drăgălaşă, prietenoasă, şi o pisicuţă la fel. Cele două animale erau prietene, se
jucau tot timpul. Am invitat-o pe căţeluşa Foxi la plimbare, la vâlcea şi către pădure. După
câteva sute de metri, pe cine văd în urma noastră, pisicuţa! Am mers împreună prin pădure
până la calea ferată. Şi tot aşa ne-am întors, eu înainte, urmat de Foxi şi pisi zis Pisistrate.
De două ori am făcut traseul. Cum s-ar zice, m-am jucat din nou cu pisicile, acum când am
trecut de 61 de ani! Am revenit în Franţa pe 30 august. Am reluat munca, pregătind vizita
unei importante personalităţi. Am aşteptat, cu strângere de inimă, revenirea la Paris a d-rei
Cornelia.
29 iunie 1998. ,,Cap de loc”, mai corect spus, ,,Capul Locului” este o expresie
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care desemnează începutul unei tarlale de culturi agricole. Mi-a venit în minte văzând la
TV France 2 imaginea unui lan de grâu în pârgă. Un grup de femei veniseră să picteze
imagini pe care le-au văzut la marii pictorii impresionişti. Văzând aceste femei, mi-am
amintit de atâtea locuri din copilărie, cultivate cu grâu, şi am văzut cu ochii minţii
imaginea lor la începutul secerişului. Drumeagul, numit colnic, care separă locurile era
prăfuit, iar capul locului era plin de mărăcini şi bălării. Mama măsura vreo 20 de paşi în
interiorul în interiorul lanului de grâu şi astfel lua o postaţă. Ne întorceam cu faţa spre
capul locului şi începeam să secerăm, având o ţintă apropiată, vizibilă, uşor de atins. Apoi
ne odihneam, după care luam o nouă postaţă, până ce ajungeam la celălalt cap al locului,
lăsând în urmă o puzderie de snopi cu care, seara, făceam clăi. O claie avea două picioare,
fiecare câte nouă snopi, ultimul pus ca un mic acoperiş. La câmpurile copilăriei mele, la
lanurile de grâu mă gândeam privind la televiziunea franceză, aşezat într-un fotoliu din
salonul reşedinţei mele de ambasador…Unde sunt clăile, sutele de clăi? Dar grâul, dar
oamenii care l-au secerat ? S-au dus cu toţii . Au ars ca paiele, iar cenuşa a fost dusă de
vânt. Alte boabe de grâu, alte spice, alte seceri, alţi oameni. Alte capete de locuri.
Buruienile, şi ele, sunt altele, dar tot din soiul celor de acum o jumătate de veac.
Prima mea participare la seceriş a avut loc pe la vârsta de 7 ani. Am plecat cu
surorile mele, mai mari ca mine, şi cu Niculaie al lui Checiu, zis Papalaie, angajat cu ziua.
Cred că era şi ţaţa Măria, nevasta lui Niculaie. Ne-am sculat dis de dimineaţă ca să
ajungem la locul zis ,,La poiana cu plopi”. Nea Niculaie ne zorea să ajungem acolo până
nu se usucă roua de pe grâu, pentru că era important să smulgă grâul pentru legători cât
timp era ud de rouă. Numai aşa grâul de legături rămânea flexibil şi putea fi înnodat în
jurul snopilor de grâu. Sarcina mea era să pasc boii, să aduc apă de băut de la fântâna aflată
la un kilometru distanţă, într-un loc numit ,,În vale la bordeie”, în apropierea satului
Zuvelcaţi ce ţine de comuna Urluieni. Drumul până la fântână era o plăcere, pentru că
ulciorul era gol, scăpam de păscut boii şi de alte corvezi pe care le inventa mereu nea
Niculaie. Una dintre aceste corvezi consta în a aduna coceni de porumb, din recolta din
anul precedent, rămaşi pe ogorul semănăt cu grâu. Nenorociţii ăştia de coceni, de fapt era
vorba doar de rădăcinile acestora, erau îngropaţi în pământul bătătorit şi era greu să-i
smulg. Trebuia să-i adun cât mai de devreme ca să se poată usca până la prima pauză de
masă care era pe la orele 10. Mama sosea cu mâncarea gătită pe la orele nouă, însă
mâncarea caldă la plecare se răcea pe drum, aşa că trebuia să o încălzim. În plus, uneori
mâncarea consta doar într-o omletă cu jumări. Pentru aceasta eu aprindeam focul cu
coceni, iar tigaia o ţineam deasupra focului cu un resteu de la jugul boilor. Treceam coada
tigăii prin inelul care se afla la capătul resteului şi astfel o prelungeam, pentru a nu ne pârli
mâna cu care ţineam tigaia deasupra focului. După masă, toţi se întindeau pe jos ca să se
odihnească, numai nea Niculaie se rezema de căruţă şi fuma o ţigară. După amiază, mă
puneau şi pe mine la muncă. Sarcina mea consta în aşezarea grâului secerat pe legăturile
făcute şi întinse pe jos de nea Niculaie. Apoi căram snopii de grâu pe mijlocul miriştiei
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pentru a fi clădiţi în clăi. Treaba aceasta o făceam cu toţii, la sfârşitul zilei.
Tot ceea ce vă relatez eu acum are aerul unei scene din ,,Moromeţii”, însă cititorul
trebuie să fie conştient că în secolul trecut au existat milioane de Moromeţi, şi probabil mai
există şi astăzi, deşi secerarul se face astăzi exclusiv cu maşinile. După pauza de la orele
15, când serveam masa de ,,nimiez”, munca devenea o adevărată tortură sub soarele torid
de iulie. Transpiraţia curgea valuri pe tot corpul, amestecându-se cu praful de mălură.
Pălămida, care se găsea amestecată cu grâul, înţepa mâinile, braţele şi faţa. De multe ori ne
răneam degetele cu secerea, iar sângerarea o opream cu praf, după ce dezinfecţia o făceam
cu urină. După un timp, eram trimis cu ulcioarele să aduc apă proaspătă. Drumul până la
fântână, acum sub arşiţa soarelui, era un adevărat calvar, dar tot era mai bine ca la secerat,
unde trebuia să stai aplecat tot timpul. Cel mai greu era să seceri când grâul era mic şi abia
îl puteai să-l prinzi cu mâna. Atunci se întâmplau şi cele mai multe accidente cu secerea.
7 ianuarie 1998. Am fost prezent la palatul Elysee, la primirea corpului
diplomatic de către preşedintele Chirac. Aranjamentul protocolar nu prea ne permitea să ne
aliniem, în ordinea de precădere, nefiind spaţiu suficient pentru toţi şefii de misiune.
Chirac, în discursul său a opinat că, fără România şi Slovenia, lărgirea N. A. T. O nu este
completă. M-a felicitat ambasadorul Sloveniei, precum şi cel al Moldovei. Am întâlnit şi
un consilier american care vorbeşte româneşte Dl. Parmly. Cu ambasadorul Moldovei,
Popov, şi cu slovacul Soth eram patru românofoni, aşa că le-am sugerat, în glumă să facem
un club al românofonilor. Când Chirac a trecut prin faţa mea pentru a-l felicita, i-am
mulţumit pentru referirea la România, ca şi pentru pledoaria în favoarea ţării noastre, pe
care el a făcut-o la Sommet-ul NATO de la Madrid, cu şase luni în urmă.
La ambasadă, colegii sărbătoreau 3 Ioni. Am urcat şi eu la salonul de la etajul doi,
unde era sindrofia. Am rămas 20 de minute. Erau toate persoanele care mă interesau, în
special una. Nu m-a privit. Eu am privit-o o dată pe furiş. Nu m-am simţit bine, ca de
obicei în asemenea situaţii . Cineva a spus bancul cu intrarea României în NATO.
Condiţiile puse de Clinton n-au putut fi îndeplinite, deoarece preotul-presupus antialcoolic
s-a îmbătat şi a violat-o pe singura româncă de 25 de ani, încă fecioară.
*
Când tata s-a întors din război, prin luna august 1943, mama l-a pus să se dezbrace
afară în curte. Îmbrăcămintea de pe el a pus-o pe gărduleţul din faţa casei care proteja o
mică grădiniţă în care mama cultiva flori. După câteva ore, am început să privesc
zdrenţele pe care le dezbrăcase tata. Cu uimire, am văzut cum din hainele tatei ieşeau
roiuri de păduchi care s-au urcat pe florile mamei. Toate crizantemele, care erau
îmbobocite, erau pline de păduchi. Până atunci, pentru mine războiul nu avea chip. Acum
el avea unul. Era ceva care aduce păduchi.
De Sântămărie, pe 15 august 1941, înainte ca tata să plece la război, toată familia
am mers la târgul de la Urluieni. În acei ani şi mult timp după aceea, la târgul de
Sântămărie de la Urluieni veneau oameni din satele aflate pe o raza de 20 de kilometri ca
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să vândă, să cumpere sau să se distreze. Era şi o ocazie pentru băieţi şi fete să se cunoască.
Pentru mine, drumul până la târg a fost ca o călătorie în …Africa. Era pentru prima dată că
ieşeam din sat. Drumul l-am făcut în căruţă. Am ajuns acolo pe sub prânz, când platoul
Cotmenei, pe care se ţinea târgul, era plin de oameni, căruţe, animale şi mărfuri de tot
felul. Zona de distracţii era foarte aglomerată. Acolo am văzut, pentru prima dată,
scrânciobul, roata cu lanţuri şi alte instalaţii de amuzament. Pentru mine, acel târg a fost un
prilej să cunosc o lume întreagă, lucruri nemaivăzute. Mie şi celor două surori mai mari,
mama sau tata ne-au cumpărat câte un fluierici. Tot ceea ce a rămas de la acel târg de
Sântămărie este doar fotografia pe care a făcut-o întreaga familie. O am şi acum. Mi-aduc
aminte cum ne-a aşezat fotograful, cum a insistat ca eu să stau în faţa tatei. Privesc a mia
oară fotografia. Tata a îmbrăcat, peste cămaşa cu mâneci largi, o vestă din postav. Lângă el
stă fratele meu. Şi el şi tata poartă pălărie. Lângă fratele meu stă mama cu sora mea Ioana
în braţe. Urmează surorile Maria şi Cristina. Eu şi cele două surori avem în mână câte un
fluierici alb din lut ars. Toţi trei suntem desculţi. Am fost tare supărat că mama nu mi-a
cumpărat şi mie o pereche de pantofi. De ciudă, câteva săptămâni mai târziu, am ascuns
unul din pantofii Cristinei într-o căpiţă cu fân. Când s-a făcut frig, sora mea a căutat
pantofii
ca
să-i
încalţe. A găsit numai
unul, iar pe al doilea
l-a căutat în zadar. Mau întrebat şi pe mine
dacă nu l-am văzut,
dar eu nu le-am spus
unde l-am ascuns.
L-au
găsit
în
primăvara următoare,
când au desfăcut
căpiţa de fân. Îl
roseseră
şoarecii.
Abia
atunci
am
recunoscut fapta mea
Prima fotografie făcută în târgul de la Urluieni
mârşavă. Pedeapsa a
(8 septembrie 1941).
fost pe măsură. Aşa
se face că prima mea pereche de pantofi am primit-o abia la vârsta de 13 ani.
În luna aprilie 1944, am constatat că războiul înseamnă şi altceva decât păduchii
aduşi de tata cu un an în urmă. Erau avioanele anglo-americane care veneau zilnic să
bombardeze zona petrolieră şi Bucureştiul. Escadrilele zburau pe deasupra satului meu, la
întoarcere, după ce executau misiunea. Eu credeam că vin din vest, pe când ele zburau
întra-colo la întoarcere. De atunci, am rămas cu impresia că, atunci când te găseşti pe râul
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Vedea, occidentul se află undeva spre Ploieşti.
Prima dată când au trecut avioanele, acestea zburau la mică altitudine, mai ales
unul care a trecut chiar pe deasupra casei mele făcând zgomot asurzitor (ulterior, am aflat
că acest avion s-a prăbuşit la câţiva kilometri). De frică, m-am băgat sub pat şi de atunci,
aproape în fiecare zi, mă urcam în dealul din spatele casei ca să aud şi să văd când vin
avioanele. Când auzeam primul bâzâit de avion o zbugheam acasă şi mă ascundeam sub
pat, convins fiind că acolo eram protejat. Mai târziu, am aflat că unchiul Ion Neguţă îşi
construise un fel de adăpost antiaerian, de fapt un amărât de bordei în pământ, acoperit cu
coceni. De atunci, nu mă mai ascundeam sub pat ci fugeam în grădină la Neguţă şi mă
vâram în bojdeuca sa. Când, după o vreme, am constatat că eram singurul care se
adăposteşte, am încetat să mă mai ascund de avioane. Mă urcam pe deal şi le priveam
printre copaci. Şi mai mult curaj am prins când, după Paşte, în sat s-a întors un militar în
permisie. Umbla prin sat în uniformă, iar noi, copiii, ne ţineam droaie după el, nu ştiu ce
era în mintea celorlalţi, dar eu mă ţineam după el crezând că bombele din avioane nu
puteau să cadă în apropierea lui. Mai târziu, după ani, am aflat că acest consătean a fost
până la Cotul Donului, de unde s-a întors cu două fiare de plug în raniţă. Aflase el că
acestea erau făcute dintr-un oţel foarte dur.
Cu ocupaţia rusească am făcut cunoştinţă prin noiembrie 1944. În acel an, mama
crescuse un porc care arăta ca un hipopotam. Şedea toată ziua în fund, în bătătură, şi mânca
pe săturate. Un detaşament de ruşi fusese „cazat” în păduricea din apropierea satului şi,
bineînţeles, apelau la rechiziţii pentru hrană. Rechiziţiile le făceau în mod arbitrar: acolo
unde vedeau un animal în curtea omului intrau şi-l luau. Aşa s-a întâmplat şi cu porcul
nostru, în ciuda protestelor mamei care le-a explicat că are cinci copii de hrănit şi că
bărbatul ei este şi el plecat la război. Porcul a fost luat, tăiat şi mâncat de ruşi, iar noi,
copiii şi mama, am mâncat toată iarna doar varză murată, fasole şi poşircă. Recunosc că
această nedreptate strigătoare la cer m-a marcat pentru tot restul vieţii, în ceea ce priveşte
atitudinea mea faţă de ruşi şi de comunism, în general. Decenii mai târziu, când, ca expert,
negociam cu sovieticii sau cu ruşii, aveam mereu în minte imaginea porcului mâncat de
Armata roşie, şi foamea pe care am făcut-o în iarna lui 1944-1945. Iar atunci când
partenerii de negocieri ruşi ne ofereau o masă protocolară, mă gândeam oare câte mese ar
trebui să-mi mai dea pentru a-şi plăti datoria faţă de familia mea.
10 Ianuarie 1998. N-am mai scris nimic timp de 12 zile. Am mai depăşit un
obstacol, o conferinţă pe care am ţinut-o la „Maison de l’Europe” cu tema „La Roumanie
aux carrefours”. Am pregătit un text de 13 pagini pe care le-am citit impasibil. Am răspuns
şi la multe întrebări. Sala arhiplină, căldură, transpiraţie. Ţin minte întrebarea pusă de dl.
Varlam: de ce noul preşedinte nu curăţă aparatul de stat înţesat de vechii securişti şi
activişti ai regimului comunist. Concluzia d-lui Varlam a fost că noua administraţie nu este
diferită de cea din trecut. I-am răspuns că dacă vrea o schimbare radicală în viaţa politică
din ţară, să vină să candideze la preşedinţie, la viitoarele alegeri, din 2000. N-a venit.
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Întors la reşedinţă, am revenit la obsesiile mele. Privesc spre fereastră o altă fereastră care
rămâne întunecată. Rezist eroic tentaţiei de a-i telefona d-rei Cornelia. Nu-i telefonez decât
colegei D. care, din când în când, mă vizitează. În zadar, pentru că rămân imun. Ascult
muzică de operă. Arii celebre. Privesc T.V., pierd timpul. Acasă, în ţară, este hărmălaie
mare. Petre Roman cu ai lui fesenişti vor să-l doboare pe Ciorbea. Vom vedea miercuri, 21
ianuarie, dacă vor reuşi.
1 Februarie 1998. N-am mai scris mult timp. Astăzi am fost la Congresul
(ASSISES) R.P.R. Discursul „de cloture” al lui Seguin a fost excelent, ca substanţă, formă
şi „delivery”. Ştiu francezii oratorie. Odată, am fost la lansarea unui volum de politică
externă al unui mare institut de specialitate (IFRI). Manifestarea a avut loc împreună cu
expoziţia anuală a concurenţilor la titlul de cel mai bun bucătar al anului. Bucătarul căruia
i-a fost decernată această distincţie a ţinut un discurs atât de doct, de inspirat încât mi-am
zis că noi, românii, şi eu in particular, n-ar trebui să îndrăznim să ţinem discursuri în
asemenea ocazii. Pur şi simplu, să tăcem.
*
,,E lucevan le stele”-un filmuleţ italian la TV, în entr-acte. Şi luceau stelele în
noaptea de vară, când aveam ,,etat d’ame” şi timp să le privim. Singur sau în doi. Aici, pe
malurile Senei, privesc luna din faţa reşedinţei. Provoacă insomnie, luna plină. Dimineaţa
următoare, ceva mi-a provocat un gând…la pădurea răcoroasă şi tainică. La versurile unui
cântec popular cântat de Benone Sinulescu: te-aştept mândruţo ca să vii în pădurea
înverzită, pe cărări înguste care duc nicăieri…să ne rătăcim pentru totdeauna. Oare de ce
oamenii pun capăt, de bunăvoie, clipelor fericite? De exemplu, acum câţiva ani i-am
propus domnişoarei Cornelia să continuăm călătoria cu maşina încă 9999 de zile, cât
credeam eu că mai aveam de trăit. Să parcurgem câte 500 km pe zi, să facem 5 milioane de
km. Adică, să înconjurăm Pământul de o sută şi ceva de ori. Şi am fi fost fericiţi până la
moartea mea. Nu am insistat. Trebuia să insist. Baremi câteva zeci de mii de km, baremi
100 de zile. N-am avut parte decât de patru seri. Patru seri este prea puţin pentru a te
convinge că totul este zădărnicie.
12 martie 1998. Este greu să ucizi, fie doar şi un sentiment. Când acesta a
pătruns adânc în suflet şi în minte. Încerc să o fac de câtva timp şi cred că sunt pe punctul
să reuşesc. Dar cu ce pierderi? Am fost în ţară în 14-18 februarie. Am început din nou să
sper după ce am văzut-o pe d-ra D. C. Este tânără şi frumoasă. Dar eu? Mă acceptă atât cât
mai sunt şi cum sunt. I-am scris pe 21 februarie, prin poştă. Am primit răspunsul abia
astăzi. Am fost nervos, descurajat. Nu ştiu cum vom face să fim împreună. Pour toujours?
E posibil ca E. C. să mă recheme. Eu m-am oferit. Urmează să discute astăzi cu J. Ch. la
Londra pentru ca acesta să nu se supere că mă recheamă atât de repede. Aici la Paris,
singur, nu văd cum aş rezista.
*
Am fost invitat la un dineu într-o familie de români, unde soţul se crede, sau chiar
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este, de ,,souche” princiară. Căţelul gazdei i-a mâncat poşeta unei invitate. Soţia gazdei
mi-a arătat veselă zicând: este tot ceea ce a putut recupera soţul din averea familiei. Am
privit atent o farfurie. Avea pe fund o stemă cu coroana regelui Ştefan al Ungariei. Pe
spatele farfuriei scria ,,Gien”. Rezistă la spălare cu maşina automată. Iată cum străbunii
prinţului cumpărau veselă contemporană cu maşină de spălat vase…
2 aprilie 1998. Au trecut încă trei săptămâni. Am mai murit de trei săptămâni.
Între timp am fost şi la Nantes, la un colocviu despre Transilvania. Ungurii, în special
studenţii şi universitarii, o ţin de-a surda, tot pe a lor. Nu scapă nici-un prilej pentru a vorbi
urât de noi, românii. Cu ăştia să faci reconciliere? Poate o păruială bună! Ai noştri, ca
brazii, au cam lipsit, deşi erau înscrişi în programul colocviului. Andrei Marga, ministrul
educaţiei n-a mai venit, deşi se afla la Paris.
Azi i-am scris d-rei D. G. o scrisoare de
adio. Nu am curajul să o aduc aici. Gabi este ca o fiară,
la fel ca biata maică-sa. O gelozie morbidă, plină de ură.
Cred că mă voi opri aici cu acest început de jurnal.
Vreau să scriu altceva. Note de lectură nu-mi place să
scriu. Voi încerca să scriu amintiri, atâtea câte am, câte
pot să resuscit. Cu mulţi ani în urmă, am încercat să-mi
imaginez ultimii ani din viaţă, la bătrâneţe. Mă voi afla
într-o casă veche, dărăpănată, cu tencuiala căzută pe
alocuri, înconjurată de o grădină în paragină. În grădină,
câţiva arbuşti, între care gutui şi salcâmi, poate şi pruni.
Este început de toamnă. Cerul este acoperit, dar
atmosfera este călduţă. Plouă cu picături rare care se
preling pe frunzele îngălbenite ale copacilor. În grădină
Publicistica lui D. Ceauşu a
se afla statuia din marmură a unei femei tinere. Statuia
fost publicată în volum în
este murdară dar zâmbetul feciorelnic este nealterat. Un
1997 .
bătrân stă aşezat pe veranda casei şi priveşte în gol peste
grădină. Priveşte cerul şi îşi aduce aminte cum era casa acum aproape o jumătate de secol
în urmă. Fata, al cărei bust se află în grădină, murise la 20 de ani, iar părinţii îi
imortalizaseră chipul.…Bărbatul aude ca în vis muzica unui vals şi vede fata dansând
ultimul ei dans, condusă de un tânăr îmbujorat. Casa este nouă, străluceşte de curăţenie.
Părinţii o privesc admirativ pe fiica lor, înconjurată de colegi şi prieteni veniţi să
sărbătorească cei 18 ani ai fetei.
4 aprilie 1998. Aproape am terminat romanul ,,Pacientul englez”. Acest pacient
suferă de peste 4 ani, datorită arsurilor generalizate provocate de incendiul izbucnit în
avion, deasupra Saharei, avion în care transporta trupul neînsufleţit al femeii iubite. Nu ştiu
dacă pacientul se va face bine. Cred că nu. De fapt nu este vorba de arsuri, la propriu, ci de
arsurile iremediabile provocate de moartea femeii iubite. Cred că asta vrea să simbolizeze.
Cine a iubit o femeie, cu adevărat, dacă o pierde, dacă ea îl părăseşte, va fi desfigurat
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sentimental, va suferi până la moarte.
26 aprilie 1998. Scrisoarea mea de adio adresată d-rei D. G., nu a ajuns la
destinaţie. S-a rătăcit sau a fost sustrasă de la Poştă sau de vecinii din bloc. Este o ruşine.
Aşa că domnişoara G. D., neprimind mesajul meu de despărţire, mi-a telefonat acum două
săptămâni. I-am trimis biletele de avion, să vină la Paris, pe 17 mai. Am încă îndoieli dacă
am procedat bine. Ea pare hotărâtă, deşi în vocea ei simt teama de necunoscut. Rădăcinile
trecutului ne ţintesc încă. Ca să uiţi pe cineva, trebuie să te convingi că fiinţa respectivă,
dacă mai trăieşte, nu merită să fie iubită. Faptul că te-a respins nu este suficient. Mai
trebuie să facă ceva pentru a fi dispreţuită, pentru a o considera nedemnă de sentimentele
tale. Dacă femeia nu face nimic pentru a fi dispreţuită, atunci bărbatul începe să-i caute
defecte, caută să se autosugestioneze, zicând că ea nu este nici frumoasă, nici deşteaptă şi
că nu merită a fi iubită. La fel face şi femeia. Este o reacţie de autoapărare. Altfelînnebuneşti. Puţini sunt cei care continuă să iubească o persoană după ce aceasta i-a
respins. Să iubească şi să sufere cumplit când o vede alături de altcineva.
9 iunie 1998. N-am mai scris de aproape şase săptămâni. Între timp am fost trei
săptămâni în Elveţia, cu treburi de expert ONU. L-am vizitat pe fostul ambasador Boyer la
reşedinţa sa de lângă Morges. Splendidă. Casă de ţară, grădină parc, fără gard, plină de
flori. De jur-împrejur, câmp înverzit şi înflorit. Pe 17 mai a sosit la Paris d-ra D. G. Am
trăit împreună trei săptămâni. Cu cât trecea timpul, cu atât mai mult mi-am dat seama că
am greşit invitând această fată să vină la mine. Nu văd nici un viitor pentru această
tentativă matrimonială. Nu ne potrivim.
Pe 5-6 iunie am fost împreună la Deauville şi Trouville. Am ţinut conferinţe
despre România şi Uniunea Europeană. Totul a fost bine. Domnişoara nu a vrut să rămână
la dineu. Era geloasă pe cineva. M-a supărat. A doua zi am vizitat Mont St. Michele. Când
am terminat vizita, am primit un telefon pe portabil anunţându-mă că mătuşa ei este grav
bolnavă. A plâns tot timpul călătoriei de întoarcere. A doua zi, pe 7 iunie, a plecat spre
ţară. Aşa a vrut Cel de Sus. Şi eu doream să-i scurtez sejurul.
De a doua zi, am început să privesc asiduu, seara, spre fereastra de la etajul doi, ca
şi maşina verde. Nebunia nu mă slăbeşte. Am văzut-o pe Cornelia, a doua zi, luni. Am avut
aceeaşi strângere de inimă, văzând-o, aceleaşi sentimente, aceeaşi durere. Astăzi am avut
un dineu cu juriştii de la Sorbona, plus prof. Mateesco-Mate (Mircea, nu Nicolas, fratele
din Canada), cu soţiile. A fost şi Cornelia. M-am întreţinut cu ea în bibliotecă, la cafea.
Aceleaşi sentimente din partea mea, acelaşi comportament din partea ei. Reproşuri. Vrea
ceva de la mine, care nu se mai poate. Vrea să discutăm despre viitor, un viitor pe care nu-l
vede deloc în comun. Vrea să mă chinuie. Nu ştiu ce vrea. Îi pare rău că nu sunt mai tânăr
cu 10 ani – aşa mi-a spus şi acum un an. Eu rămân meduzat cu ochii holbaţi la ea. Dacă
mi-ar da cineva în cap cu o secure, nu m-aş clinti. Vrea să-l vadă pe preşedinte, să o vadă
şi el pe ea, pe cel pe care l-a zăpăcit, l-a scos din minţi. I-am spus, vino cu mine la Lyon,
pe 14-15 iunie, la meciul România-Columbia. Voi putea avea bucuria de a fi lângă tine
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timp de 5-6 ore cât durează călătoria cu maşina. Nu vrea. Ce va rămâne, ce se va alege din
zbuciumul meu sufletesc? Nimic! Aceste rânduri nu spun mare lucru despre drama pe care
o trăiesc de 14 luni. Am ajuns la convingerea că există puterea vrajei sau a blestemului.
Sunt un om vrăjit, ca în poveştile româneşti. Nu există decât două ieşiri. Una frumoasă, dar
imposibilă, a doua-tragică.
*
Când, în noiembrie 1944, după amânări impuse de starea de război, a început
şcoala, eu mă găseam în vârful unei grămezi de ştiuleţi, în curtea casei. Mama şi-a dat
seama că începe şcoala când a văzut ceata de copii care porniseră spre şcoală. Eu eram
îmbrăcat cu o cămaşă lungă. Izmene sau pantaloni nu aveam pe mine. Mama l-a chemat pe
fratele meu, care avea 14 ani, şi l-a dezbrăcat de izmene. De fapt, erau nişte chiloţi
nemţeşti, culoare ,,sel et poivre’’. Nu ştiu de unde îi procurase fratele meu. Probabil, îi
adusese tata de pe front. Mama m-a îmbrăcat cu izmenele nemţeşti, care erau foarte largi.
M-a legat peste ele la brâu cu o sfoară şi mi-a dat drumul la şcoală. Am alergat să-i prind
din urmă pe ceilalţi şi am pornit în marea aventură a şcolii. Nu aveam la mine nici
ghiozdan, nici cărţi, nici caiete. Tudorel, al cărui tată era ceferist, avea în sân de toate: şi
cărţi, şi caiete. Aceasta nu l-a ajutat cu nimic, pentru că nu a reuşit să facă decât şapte
clase. Are, în schimb, câţiva copii, nepoţi şi strănepoţi foarte reuşiţi. Eu, până în clasa a
doua, n-am scos nici un cuvânt la şcoală. Îmi făceam temele, mă pregăteam, dar nu aveam
curaj să ridic mâna ca să “ spun lecţia”. Nu ştiu cum m-au trecut clasa. În clasa a doua, pe
la jumătatea anului, la lecţia
de ştiinţe natural, m-am
trezit, fără să-mi dau seama,
cu mâna sus. Învăţătorul ma sculat şi m-a pus să spun
lecţia. Era despre tulpină.
Am spus-o pe nerăsuflate,
învăţătorul m-a lăudat.
Când m-am aşezat, m-a luat
un val de bucurie. Acasă,
m-am pus cu ”burta pe
carte”. A doua zi, la şcoală,
Ion Ceauşu, Nadia şi Emil Constantinesu la
am ridicat din nou mâna şi
înmormântarea lui Dumitru Ceauşu (25 martie 2011,
cimitirul
Ghencea
civil)timp
.
am fost pus din nou să spun lecţia.
Aşa
am făcut
de câteva săptămâni, până ce
învăţătorul s-a convins că eram mereu pregătit. În lunile şi anii care au urmat, până la
terminarea clasei a patra, am fost scos la tablă sau să spun lecţia doar când niciun alt elev
nu era în stare să răspundă sau să rezolve problema. Aşa se face că, în clasa a doua, am luat
premiul trei, în clasa a treia-premiul doi, iar la finele clasei a patra am primit premiul întâi
cu “strigarea întâia”. Probabil că dacă în acea zi din iarna lui 1946 nu mă trezeam cu mâna
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sus, aş fi continuat să tac ca un peşte şi să termin şcoala cu rezultate modeste. Aş fi rămas
în sat şi aş fi ajuns un gospodar înstărit, cu copii şi nepoţi, cum este fostul meu coleg
Tudorel. Dacă cineva mi-ar fi spus că dacă voi continua să iau note bune şi premii,
răsplata, după terminarea studiilor, va fi o viaţă de 40 de ani de muncă între 4 pereţi,
probabil că aş fi fugit de la şcoală. (va urma)

Clio se amuză….. cu Mihai Eminescu
Dimitrie Teleor a relatat următoarea întâmplare povestită de soţia compozitorului
Alexandru Flechtenmacher doamna Maria Flechtenmacher care se retrăsese de
la Teatrul Naţional şi conducea o revistă literară - ,,Femeia Română ‘’ la care
colabora şi Teleor.

Mihai Eminescu era sufleor la teatru în trupa lui Mihai Pascaly la Cernăuţi prin 1869, în
Bucovina. Era un tânăr cu părul cam lung şi cu mustăţile rase şi umbla cu nişte ghete rupte
şi cu nişte haine ca vai de lume. Şi l-a observat Pascaly , directorul . Acest artist avea ceva
din şcoala vechilor actori : prestanţa, aerul sentenţios. Când mergea pe drum ţinea capul ca
Napoleon. Mă mir cum a văzut ghetele lui Eminescu. L-a întrebat dacă v-are altele mai
bune. Poetul i-a răspuns că n-are. ,,-Păi să-ţi cumperi…’’ ,,-Să-mi cumpăr…dar n-am
parale.’’ ,,-Poftim cincizeci de lei… Să-mi vii diseară cu ghete şi cu haine! M-ai înţeles?’’
,,-Am înţeles ’’ îi răspunse Eminescu care umflă banii şi plecă prin oraş.Când se întoarse
seara, Pascaly îl luă din scurt : ,,-Ai cumpărat ghete şi haine , domnule?’’ ,,-Da !’’ ,,Unde
sunt?’’ ,,Uite-le’’. Şi-i arătă operele complete ale lui Goethe şi ale lui Heine.
,,-Uite,
Goethe şi Heine….’’
Teodor Ştefanelli, coleg cu Eminescu la Universitatea din Viena povesteşte o altă
întâmplare al cărei erou principal este poetul Mihai Eminescu care a audiat
cursurile acestei universităţi între 1869-1872.

În toamna anului 1870 , eu şi cu Vasile Morariu aveam la Viena o cameră în Dianagasse.
Cam a patra casă de la noi, în aceeaşi stradă , cu alţi colegi de universitate locuia Eminescu
, toţi într-o cameră.În anul acesta se concentrase foarte mulţi studenţi din Bucovina în
această stradă , şi adesea, ieşind ei pe trotuar şi conversând , răsuna strada întreagă de
vorbă românească. Eminescu petrecea cu bucovinenii la restaurantul lui Wihl, sau ,,la tata
Wihl’’ unde studenţii aveau abonament. Eminescu nu era abonat dar venea din cauza
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societăţii sau fiindcă se putea împrumuta cu parale când îi lipseau. Abonamentul era numai
masa de prânz căci abonamentul şi pentru seară era foarte scump şi niciunul din studenţi nu
şi-l permitea. Studenţii trăiau mai bine când primeau parale de acasă, apoi urmau zile
grele- cam 20 , în care nici măcar luxul unui gulaş sau cârnăcior nu şi-l puteau permite. Era
pe la sfârşitul lui noeimbrie1870, banii se sfârţiseră de mult şi se apropia una din acele seri
sinistre când nu mâncam nimica. Cam pe la şase ore , şedeam cu tovarăşul meu V. Morariu
şi ne uitam pe fereastră, când trece Eminescu. Ne întreabă dacă nu ieşim, noi îi spunem că
n-avem bani. Eminescu ne zice să ne îmbrăcăm şi să ne ducem la Bischoffs-Bierhalle în
Wipplingerstrasse [restaurant, n.n] unde vom mânca împărăteşte. Şi Eminescu adăugă :
,,Puteţi să mâncaţi. Plătesc eu.’’ Bucuria noastră nu a fost mică. Ne-am plimbat o
vremeprin piaţa Graben ce era feeric luminată unde l-am întâlnit pe colegul Matei Lupu
care era şi el lihnit de foame. Ajunşi la restaurant, comandarăm câte un gulaş, pâine şi o
sticlă de bere. Nu-i vorbă, am fi comandat mai mult , căci încă tot ne era foame dar eram
cu frica în oase că nu va veni Eminescu şi atunci o păţim.Cum Eminescu întârzia şi
chelnerul începuse a se uita bănuitor la noi, începurăm să discutăm serios chestia care din
noi să-şi lase zălog paltonul ca să ieşum cu obraz curat din restaurant. Două ore a ţinut
această tortură, când iată că intră Eminescu.
,,-Mâncat-aţi ceva , băieţi?’’ ,,-Câte un
gulaş mic.’’ ,,-Şi poate aţi mai mânca ceva?’’ ,,-Cum nu, numai dacă te ajunge punga.’’
Atunci Eminescu comandă chelnerului trei porţii de Frankfurter cu varză şi o cană de bere .
Chelnerul holba ochii auzind să aducă bere cu cana, de unde mai înainte stătusem două ore
cu sticlele goale. Începurăm a mânca, Eminescu era foarte vesel, râdea, mânca şi bea. Erau
trei ore după miezul nopţii când ne scularăm să plecăm. Eminescu plăti atunci pentru toată
mâncarea şi băutura noastră trei florini şi 20 de creiţari, iar chelnerului îi dete bacşiş 20 de
creiţari. Ne îndreptarăm spre casă în vreme ce Eminescu fredona cântecele sale favorite
,,Eu sunt Barbu lăutarul’’ şi ,,Dragi boieri din lumea nouă.’’ Când ajunsei la domiciliu
adormii împreună cu Morariu până târziu, căci era duminică. Baba la care locuiam, intrând
în cameră ca să ne ia hainele la curăţat, mă întrebă ce haine vom îmbrăca astăzi. Eu îi zisei
că voi îmbrăca hainele mele cele negre. ,,-Dar ce fel de pantaloni ?’’ întrebă ea. ,,-Cum ce
fel de pantaloni? Cei negri,’’ răspunsei eu’’. ,,-Domnul voieşte să glumească ; dar aţi trimis
aseară un bilet prin d. Eminescu şi aţi cerut pantalonii cei negri fiindcă aveţi trebuinţă de
ei’’. ,,-Ce bilet, ce Eminescu ?’’ Repede am sărit la garderob, dar pantalonii nu erau. Babami arătă biletul adus de Eminescu. Se trezise şi Morariu. Eu eram la început supărat dar
apoi ne cuprinse pe amândoi un râs de nu ne mai puteam opri înţelegând taina dărniciei lui
Eminescu. După amiază mă întâlnesc cu Eminescu şi-l trag la răspundere. El se omara de
râs şi-mi răspunde cu un aer nevinovat : ,,-Ce era să fac , eram doar şi eu şi voi lihniţi de
foame.’’ ,,-Dar bine, de ce nu ai vândut pantalonii tăi ?’’ ,,Imposibil.’’ ,,-Şi de ce
imposibil ?’’ ,,Pentru că eu n-am două părechi de pantaloni, mă.’’
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Confesiunile unui veteran
Dumitru Bunget
Veteranii de război, atâţia câţi mai supravieţuiesc sunt adevăarate arhive vii.
Amintirile lor din anii grei ai războiului pot părea celor de azi greu de crezut ori
tardive ori prea subiective. Dar aceşti oameni au fost acolo, au văzut, au trăit
experienţa unică a războiului cunoscând sub toate ipostazele ororile ultimei
conflagraţii ce a cuprins întreaga planetă . În satul Izvoru din comuna Găneasa,
Dumitru (Mitru) Bunget este ultimul supravieţuitor al acelor vremuri care , la
rugămintea noastră a acceptat să ne încredinţeze aceste amintiri . Îi dorim viaţă
lungă acestui erou şi

adresăm tuturor veteranilor de război invitaţia de a ne

încredinţa spre publicare amintirile lor.

Am fost concentrat în aprilie 1943 şi am
fost repartizat la Regimentul de jandarmi
pedeştri din Bucureşti. Era sărăcie mare. Ne-au
dat în picioare opinci.Fiind vreme de război,
după o lună ne-au trimis acasă pentu că nu mai
aveam mâncare, nu aveam nici măcar pâine.
Cănd m-am întors am mers pentru instrucţie la
Pădurea Pantelimon. Acolo, ne-a întrebat pe
fiecare ce ştim să facem, ce meserie am avut. Eu
am fost repartizat la muzică, la fanfara
Regimentului pentru că ştiam să cânt la vioară.
Ştiam din familie, de la tata, Ilie Bunget . El
cântase cu lăutari bătrâni de la noi, cu Dumitru
Orceag care avea in violoncel, cu un cobzar de
la Dranovăţu şi un clarinetist de la Slătioara. A
cântat şi cu Ţucă bătrânul, de la Găneasa care
fusese vestit şi compunea. Instrumentele erau
În pragul casei .
făcute de învăţătorul Dumitrescu din Izvor
(Memoria Oltului 13/2013) care făcea viori, repara orice , a făcut cu tata şi un ţambal mic.
Tata luptase în trimul război mondial şi mi-a povestit cum în 1917 , vara erau la Mărăşeşti.
Se scăldau, erau dezbrăcaţi, alţii în izmene, armele le aşezaseră în formă de piramidă pe
malul apei. Deodată a strigat cineva: ,,Uite nemţii!”. Au sărit toţi aşa cum erau, dezbrăcaţi,
au luat armele, n-au mai ţinut cont că aia e arma altuia şi au sărit la posturi.
Îmi amintesc că eram în această fanfară vreo 260 de muzicanţi adunaţi din toată
ţara, unii şi de la Timişoara. Era şi o fanfară din nemţi, mai puţin numeroasă dar cântau
mai bine decât noi, citeau pe note. Noi cântam la toate parăzile militare sau la
înmormântări. De mai multe ori l-am văzut pe M.S.Regele Mihai pe care îl întâmpinam
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când venea ori pleca de la Bucureşti la Peleş şi cântam Imnul Regal: ,,Trăiască Regele în
pace şi onor, de ţară iubitor”…Ştiu că atunci când regele pleca din Bucureşti coboram
steagul de la Palat iar când se întorcea, ridicam steagul la loc. La fel, de câteva ori am fost
în apropierea primului ministru Nicolae Rădescu.
Eram în Bucureşti cănd a fost bombardamentul american din 4 aprilie 1944. Eram
la Prefectura Poliţiei Capitalei şi pe la 2 şi jumătate au apărut avioanele americane
Libertador. S-a dat alarma şi am coborât în garaj. Un inginer a venit la noi şi i-a zis
comandantului că dacă va cădea o bombă pe noi, intră 1 km. în pământ. Atunci ne-am
adăpostit în adăpostul de la Banca Naţională care avea 5 etaje sub
pământ.Bombardamentul a durat până seara. Au venit trei valuri de avioane americane şi
oamenii se închinau şi ziceau: ,,Du-i Doamne la Ploieşti!”. Nemţii aveau avioane Stuka şi
s-au ridicat să-i doboare pe americani. Am văzut un avion german cum s-a ridicat, a venit
în picaj şi s-a repezit ca uletele într-un avion american pe care l-a lovit şi au murit
amândoi.
Eu n-am apucat să lupt pe
frontul de Est , în Rusia, pentru că
la 23 august 1944 România a
întors
armele
împotriva
Germaniei.
Îmi amintesc că la 23
august eram în Bucureşti. La 23
august era un plutonier neamţ care
bea cu plutonierul nostru de la
Muzică, Manda îl chema. Dirijor
era un maior, Vasile Albulescu.
Manda pregătea , aşeza partiturile
Alături de rude şi prieteni .
când deodată apare un neamţ.
Salută ,,ţac!” pleznind din bocanci şi zice: ,,Dumneata bei cu acesta şi românii întoarseră
armele spre noi!” . Plutonierul neamţ a rămas fără cuvinte.
Nişte copii de trupă au venit şi ne-au spus că se desfiinţează regimentul.Atunci
unii au început să arunce cu instrumentele pe geam, alţii le-au pus bine să şi le ia acasă.
Apoi a urmat bombardamentul german asupra capitalei. Regele era plecat din Bucureşti.
După câteva zile armata rusească a intrat în Bucureşti.Eu eram acolo şi am văzut cum
spărgeau vitrinele şi luau marfa, mai ales ceasurile pe care şi le puneau la gât, alţii ascultau
cum ţăcăne, cred că nu văzuseră în viaţa lor ceasuri, se mirau de ele.Atunci, faţă de ce era
în Rusia, în România era raiul, erau de toate.
A venit ordin ca înainte de a pleca pe front cei căsătoriţi dar necununaţi să fim
cununaţi în biserică. Pe mine m- a cununat preotul Gheorghe Marinescu din Izvor care era
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cam necinstit, se uita şi după femei şi lumea îi zicea ,,Popa hoţu”. Am fost chemaţi la
Caracal şi Regimentul 3 Olt împreună cu 19 Caracal şi 2 Vâlcea s-au unit formând un
singur regiment. De la Caracal ne-au trimis pe front cu trenul pe direcţia Caracal-VâlceaSibiu-Arad şi de aici am trecut în Ungaria. Era iarnă şi drumul a durat 3 săptămâni în care
am răbdat de foame . Am trecut prin Ungaria şi am ajuns în Cehoslovacia în comuna
Horka. Aici am fost cazaţi în şcoala din localitate . Eram acolo 42 de jandarmi şi aveam 6
căruţe cu care ne alimentam noi şi populaţia. Misiunea noastră era să asigurăm ordinea în
localitate. Populaţia era destul de prietenoasă dar nemţii în retragere provocaseră multe
distrugeri.După o vreme ne-a mutat în localitatea Nova Mesta din Cehoslovacia într-o
cazarmă mare. Aici am stat până la 9 mai 1945 când s-a terminat războiul prin capitularea
Germaniei. În Germania nu am intrat , numai cei care căzuseră prizonieri la nemţi .
Îmi amintesc cum odată am fost în tranşee, pe linia frontului, printre soldaţii
români (ruşii trimiteau pe români în prima linie). Acolo am mâncat împreună cu câţiva
camarazi şi din liniile inamice a început să se tragă. Am văzut cum unui soldat îi iese
mâncarea prin gât, fusese lovit de un glonţ în timp ce mânca. Altă dată eram în Munţii
Tatra din Cehoslovacia. Preoţii făceau
slujbă înaintea luptei. Nemţii aveau un
cuib format din 2 mitraliere cu care
trăgeau în cruce de pe o înălţime şi nu
puteam să-i distrugem.Au venit ruşii cu
Katiuşa şi au tras în ei de au spart şi au
ars munţii. După ce au oprit ruşii
tragerea am urcat să vedem efectul.
Nemţii fugiseră abandonând mitralierele
dar ca să nu poată fi folosite le luaseră
închizătoarele. Am văzut cum ruşii luau
prizonieri germani şi îi împuşcau. Odată
prinseseră un neamţ, un băieţandru de
vreo 17 ani care plângea. Eu i-am arătat
pe unde să fugă să scape. Poate de aia
m-a ţinut Dumnezeu!
Terminându-se
războiul
a
trebuit să ne întoarcem acasă. Parcă văd
şi acum un colonel cum s-a urcat pe o
scenă improvizată dintr-o masă şi ne-a
ordont celor ce eram încolonaţi şi gata
Fraţii Dumitru şi Marin Bunget .
de drum spunând: ,,Atenţiune! Direcţia
scumpa noastră ţară-România, înainte, marş!”. Aşa am plecat , pe jos, încolonaţi , cu
armament şi tot echipamentul către casă . Cu trenurile nu se putea veni căci trenurile erau
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ocupate de ruşi . Cu ele transportau în Rusia prada de război din Germania. Dezmembrau
fabrici cu totul, tractoare, maşini, echipamente şi le încărcau în vagoane de marfă care
treceau zi şi noapte pe lângă noi. Am suferit de foame şi de frig fără să mai socotim
oboseala. Noaptea, dezbrăcam morţii de manta şi ne înveleam să putem rezista până
dimineaţa. Dimineaţa aruncam mantaua ca să ne fie mai uşor la drum. Trebuia să îngropăm
morţii pe care îi întâlneam sau care cădeau din rândurile noastre. Am găsit crucea unuia
Neagoe Marin din Regimentul 2 Rovine, mort pe câmpul de luptă. Erau 2 fraţi, celălalt,
Neagoe Ion a murit şi el nu ştiu unde. Le săpam o groapă pe marginea drumului, îi
îngropam , le puneam o cruce de lemn şi deasupra casca. Drumul nostru pe jos din
Cehoslovacia până în România a durat 3 luni şi jumătate cu toate că făceam cam zeci de
km. pe zi. În ţară am ajuns la Sibiu şi de acolo la Podul-Olt. Acolo ne-am rugat de un rus
să ne urce într-un vagon de tren cu care transporta pradă de război.Am venit până la staţia
Arceşti de lângă Piatra Olt. Acolo am coborât şi am aşteptat să vină căruţele din urmă care
au venit după 4-5- zile. La Slatina ,unde era cazarma Regimentului 3 Olt am defilat peste
podul de la Olt unde ne-a întâmpinat lume multă cu flori, alţii ne dădeau ţigări, a fost o
sărbătoare. Noi, jandarmii am rămas în cazarma care era lângă Catedrala din Slatina. Nu
ne-au dat voie să mergem acasă pentru că nu făcusem tot stagiul de 3 ani şi jumătate cât
dura armata pe
atunci. Când
era
generalul Nicolae
Rădescu
primministru, comuniştii
au organizat o
manifestaţie şi îi
cereau
demisia,
strigau:
,,Jos
Rădescu,
moarte
lui!”şi se trăgeau
focuri de armă.
Rădescu se plimba
Dumitru Bunget şi orchestra sa la o nuntă .
cu
mâinile
în
şolduri şi întreba:
,,Cine o fi dat ordin să tragă?”. Pe urmă a venit Petru Groza prim-ministru.
Eu după ce am venit acasă tot de muzică m-am ţinut. Am avut formaţia mea, cu
frate-meu Mărin Bunget cu contrabasul. Am cântat la multe nunţi prin tot judeţul Olt cu
Lisandru de la Bărcăneşti cu saxofonul, cu Costel de la Coteana cu acordeonul şi nevasta
lui Tanţa solistă şi cu alţii. Acum sunt bătrân şi îmi pare rău că cei tineri nu mai învaţă să
cânte. Muzica este dar de la Dumnezeu!

www.memoriaoltului.ro

76

An. III, nr.1 (23), ianuarie 2014

MEMORIA OLTULUI

Pentru biblioteca dumneavoastră…..
Ing. Cătălin Andronăchescu, prof. George Mihai- ,,Caracalul şi monumentele
sale”, Editura Fundaţiei ,,Universitatea pentru toţi” din Slatina, 56 p. color. Cartea a

apărut în condiţii grafice deosebite , ediţie bilingvă (română-engleză) şi are valoare
artistică dar şi de ghid turistic. Lansarea volumului a avut loc în foaierul Teatrului
Naţional din Caracal la 16
octombrie 2013 în prezenţa unui
public numeros între care
primarul municipiului Caracal
Eduard Ciocăzanu, directorul
Muzeului judeţean de Istorie Olt
dr. Laurenţiu Guţică Florescu,
dr. Aurelia Grosu, dr. Viorel
Vătămanu, pr. Mihai Vânătoru
care în cuvântul lor au subliniat
meritele acestei lucrări şi au
remarcat meritele sponsorului
acestei lucrări, dl. ing. Marian
Doldurea care este ca de fiecare dată aproape de tot ce înseamnă act de cultură în Olt şi
Romanaţi.
Salutăm această apariţie care evidenţiază Zestrea Monumentelor de artă, funerare
şi civile din municipiul Caracal, multe aflate pe lista monumentelor istorice şi de
patrimoniu, aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor (2004), ceea ce face şi mai
captivantă lectura acestei apariţii editoriale. De reţinut că unele din aceste bijuterii
monumentale poartă semnătura unor sculptori celebri: Carol Storck, Frederick Storck, Ion
Georgescu, Pavelescu Dimo, Rafaello Romanelli, Dimitriu Bârlad, Mihai Onofrei,
Corneliu Medrea etc. Tipărită în condiţii grafice deosebite cartea se citeşte pe nerăsuflate,
iar cei doi autori au marele merit de a aduce în faţa generaţiei actuale un adevărat tezaur
de cultură şi civilizaţie, pe care nu trebuie să-l ignorăm. ( D. BOTAR)
Paula

Bănică,

Adriana

Buică,

Luminiţa

Vasile-

Balş, 2013, lucrare apărută cu
sprijinul Primăriei oraşului Balş, 224 pagini. Structurată în 6
capitole (Caracteristici fizico-geografice; Istoricul oraşului Balş;
Contribuţia locuitorilor la marile evenimente istorice;
Caracteristici geodemografice şi urbanistice; Viaţa economică;
Educaţie, cultură) , această primă monografie a Balşului (dacă
nu socotim studiul Adelei Monica Vărzaru din 2006 intitulat
,,Monografia oraşului Balş”, ed. Didactic Press Slatina) poate fi
socotită o lucrare bine realizată. În ce ne priveşte ne vom referi
strict la partea istorică unde la o viitoare ediţie credem că ar
,,Monografia oaraşului Balş”,
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trebui amintită descrierea făcută localităţii de Paul din Alep care trece prin Balş la 1657 ori
importanţa şi povestea podului de peste Olteţ pentru a cărui reparaţie scrie ispravnicului de
Dolj la 1848 generalul rus Gasford.
Vorbindu-se despre monumentul eroilor din Balş, credem că s-ar fi cuvenit să
avem lista tuturor eroilor localităţii ca şi detaliile despre inaugurarea sa publicate în
,,Ţărăncuţa culturală şi artistică” din septembrie 1930.
Din rândul publicaţiilor periodice apărute la Balş lipsesc ;,Ordinea” (15 dec. 1924)
şi ,,Slova” ( Revista elevilor Şcolii Generale nr.1, 1978).
Între personalităţile Balşului se aminteşte pe bună dreptate învăţătorul Gh.
Vasilescu-Balş care a lăsat mai multe cărţi valoroase apărute în colecţia ,,Cartea pentru
toţi” (care n-a fost o revistă apărută la Balş cum lasă a se înţelege autoarele).
De asemenea credem că merita mai multă atenţie schimbul de telegrame dintre
consiliul Comunal Balş şi Prefectura Romanaţi din 1889-1890 prin care s-a încercat fără
succes trecerea la statutul de comună urbană prin alipirea localităţilor Vârtina şi Leoteştilucru realizat abia în 1920 prin alipirea localităţilor Corbeni şi Româna la localitatea Balş.
Pentru trecutul schitului Măineşti credem că ar trebui preferate studiile istorice (vezi
,,Schitul Măineşti” de pr. D. Bălaşa în ,,Mitropolia Olteniei” 3-4/1957, p.161-165) faţă de
opiniile târzii ale lui Petre Pandrea.

Evenimente culturale

Sculptorul , pictorul, istoricul şi omul de cultură Traian Zorzoliu a fost aniversat la cei 77
de ani pe care i-a împlinit. Evenimentul a avut loc la Muzeul Câmpiei Boianului din
Draganeşti Olt, în prezenţa familiei, prietenilor, colegilor şi a primarului Pantelie Rotaru.
Cel mai frumos cadou primit a fost un bust, amplasat chiar în curtea muzeului pe care l-a
înfiinţat şi căruia i-a dedicat viaţa. Înconjurat de prieteni, familie şi autorităţile locale,
profesorul Traian Zorzoliu a mărturisit cş secretul longevităţii sale stă în activităţile pe care
le desfăşoară zi de zi.
La cei 77 de ani, Traian Zorzoliu are cu ce se
mândri. A pictat 4 000 de tablouri şi a participat
la numeroase expoziţii. A scris 21 de cărţi
monografice, iar în prezent lucrează la alte două.
Pe lângă cetatea dacică de la Sprâncenata la care
lucrează acum, profesorul Traian Zorzoliu vrea
să mărească muzeul din Draganeşti Olt cu încă
două obiective.
Autorităţile locale îl onorează pe omul de
cultură cu atribuirea numelui său muzeului din
localitate, propunere ce va fi supusă aprobării în
prima şedinţă de consiliu local.
La mulţi ani domnule Traian Zorzoliu !
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Expoziţia Severică Mitrache. Joi 12 decembrie 2013 în sala de expoziţii a
Facultăţii de Arhitectură ,,Ion Mincu” din Bucureşti a fost vernisată expoziţia de pictură a
arhitectului slătinean Severică Mitrache. Născut la Timişoara la 24 septembrie 1956,
Severică Mitrache a absolvit cursurile Şcolii Generale din Bobiceşti în 1971, Liceul
Industrial Metalurgic din Slatina în 1978 devenind în 1982
arhitect diplomat al Institutului de Arhitectură UAUIM din
Bucureşti. Este specializat în Restaurarea şi Conservarea
monumentelor istorice. Între anii 2000 şi 2012 a avut 13
expoziţii personale de pictură în Craiova, Slatina, Drăgăşani,
Balş şi Bucureşti şi mai multe expoziţii de grup. A participat la
numeroase tabere de pictură la Sf. Gheorghe- Deltă,
Mărginimea Sibiului, Câmpulung Muscel, Moşteni-Olt şi
Păuşa- Vâlcea. Tablourile sale se găsesc în colecţii particulare
din Canada, S.U.A., Grecia, Franţa, Germania, Italia, Spania,
Brazilia şi Marea Britanie.
Amprente.

Telespectatorii iubitori de istorie ai postului local de televiziune Olttv (şi din
spaţiul virtual) s-au obişnuit să urmărească cele cinci minute săptămânale de istorie locală
oferite de d-na dr. Aurelia Grosu de la Muzeul Judeţean de Istorie din Slatina. Prin ciclul
de emisiuni realizate până în prezent au fost prezentate locuri şi vetre de istorie ale Oltului
precum Mănăstirea Brâncoveni, Mănăstirea Călui, oraşul Corabia, străzile şi casele
slătinene, etc.

Publicaţii periodice din Olt şi Romanaţi

Ion D. Tîlvănoiu, Floriana Tîlvănoiu
RENAŞTEREA, organ de luptă naţională economico-socială.Apare la Caracal de la 1
ian. 1939 până la 1 ian. 1941, în total 8 numere (2 numere în 1939, 5 numere în 1940 şi un
număr în 1941). Director şi proprietar Sterie Ionescu. Ziarul continuă şi urmează drumul
trasat de ,,BURETELE” care continua ,,DEZROBIREA”. În prima pagină din nr.1/1 ian
1939 se afirmă răspicat că ,,RENAŞTEREA este
alături şi slugă devotată a Regelui şi a regalităţii”.
Apărut în perioada plină de frământări a dictaturii
regale , continuată apoi de instaurarea celei militare
a generalului I.Antonescu , care s-a sprijinit într-o
primă fază pe mişcarea legionară, ziarul rămâne
tributar ideologiei epocii. Articole proslăvind
,,Biruinţa Legionară”(nr.3-4/20 sept.1940) sau
,,Pedagogia Legionară” (nr.5/2 oct.1940)sunt frecvente în paginile ziarului. În nr.2/5 febr.
1939, preotul B.Cosma Jieni scrie o amintire despre Sterie Ionescu, directorul ziarului
(,,Stegarul ziarului Renaşterea”). În nr.3-4/20 sept.1940 găsim necrologul învăţătorului
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Ioniţă Stoian din Preajba. Semnează poezii Ion Pribeagu şi Nellu Cristescu. Alţi
colaboratori: Sterie Ionescu, Castra-Nova Florentin, T.Preoteasa (Brastavăţu), Gogu Adam
Popescu, Leonida Georgescu. (B.A.R. P.III. 18 171,F.47x31 cm).
Bibl.Paul Lică-,,Istoria Presei Romanaţene ’’, p.82.
RENAŞTEREA OLTULUI, Slatina.
Înscrisă la registrul de publicaţiuni al
Tribunalului Olt la nr.2/1938. Director
I. Leţu. Redacţia şi administraţia
str.Răducu, nr.7, Slatina. În numărul
inaugural se precizează: ,,Colţul acesta
de pământ , căruia i se zice judeţul Olt,
este o circumscripţie administrativă şi
una judecătorească. El are lipsurile şi
trebuinţele lui care trebuiesc bine
lămurite, spre a putea fi satisfăcute; are
problemele lui de ordin strict local, care
e bine să fie discutate spre a li se putea
da o soluţie cât mai potrivită; are în sfîrşit posibilităţile lui de contribuţie prin care se poate
integra în viaţa economică şi culturală a Naţiunii(...) Şi i-am pus acestei gazete numele
,,RENAŞTEREA OLTULUI” nu pentru a fi la modă ci pentru că sunt încredinţat că sub un
regim de sinceră descentralizare , unităţile administrative se pot bucura de o mai apropiată
înţelegere a nevoilor lor de un ajutor efectiv şi la timp din partea autorităţilor tutelare (...)
Judeţul Olt se va bucura desigur de atenţiunea ce i se cuvine în cadrul noii aşezări
administrative, va putea să-şi îndeplinească multe lipsuri şi să cunoască o epocă de
propăşire , de adevărată renaştere. Cu aceste gânduri începem tipărirea gazetei de faţă şi
nu avem destul cuvânt să mulţumim d-lui ministru de
interne, d-lui subsecretar de stat al propagandei că ne-au
dat autorizaţia de apariţie”(I.Leţu- ,,Rostul acestei
gazete”). În colecţiile B.A.R. există numerele 1/5 mai
1939 şi 2/15 mai 1939. Cercetătorul slătinean AL.Chirilă
Stanciu a identificat şi un număr (probabil 3)din 27 mai
1939 în care se face o prezentare elogioasă corului
,,Ciprian Porumbescu” din Slatina care se va prezenta la o
audiţie la Radiodifuziunea română, eveniment ce este
considerat ,,...încununarea unei munci de aproape 7 ani
desfăşurată sub îndemnul inimosului preşedinte al
societăţii, domnul profesor Traian Biju şi a neobositului şi
priceputului conducător al corului, domnul Dorel Georgescu. De rezultatul acestei
audiţiuni atârnă şi consacrarea definitivă , şi nu ne îndoim că ea va veni , date fiind
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elementele de mare valoare ce compun corul şi silinţele ce-şi vor da atât conducătorii cât şi
coriştii [...] Urăm deplină izbândă iar publicul slătinean şi toţi din judeţ cari au aparat de
radio au datoria ca în seara de 27 mai , la orele 9 să asculte producţia”. Articolul respectiv ,
intitulat ,,Soc. Ciprian Porumbescu la Radio” a fost identificat şi de noi în arhiva prof. Gh.
Mihai din Slatina. În nr.2/15 mai 1939 pe prima pagină este semnalată vizita regelui
Carol II însoţit de M.S.Marele Voevod Mihai în judeţul Olt. Sunt reproduse numeroase
fotografii de la acest eveniment . În acelaşi număr este comemorat poetul Octavian Goga la
un an de la moartea sa. (B.A.R. P.I.6857)
REVISTA
CORPULUI
CONTABILILOR
AUTORIZAŢI
ŞI
EXPERŢI
CONTABILILOR, Caracal, apare din martie 1924 până în mai 1925 sub îngrijirea
domnilor Al. Daniil şi Nic. Ionescu.Tipografia şi Legătoria de cărţi Românească
Cooperativa. 20lei numărul. (B.A.R. P.I.8293,F.23x16 cm) Bibl.P.P.R.,tom.III,p.762 :
P.P.R., tom. IV, p.786.
REVISTA JURIDICĂ, doctrină ,jurisprudenţă, economie politică,finanţe administraţie.
Apare la Slatina, la 15 martie 1916, sub direcţiunea unui
comitet. În articolul program intitulat ,,Programul nostru”
se preciză: ,,O revistă de drept cu un program atât de
bogat şi variat cum sperăm să dovedim, şi mai ales întrun oraş destul de mic ca al nostru, n-ar prea părea că are
rost. De ce? Se mai găsesc şi astăzi oameni de drept care
înţeleg însemnătatea unui proces numai după firma
juridică sau instanţa superioară de unde a pornit. E firma
mică- negustorul e pierdut; e hotărârea dată de vreo
judecătorie chiar strălucit redactată, e de prisos [...] Sunt însă alţii şi numărul lor enorm din
fericire , striveşte aproape diferenţa celor dintâi, aşa că nu mai trudim să arătăm că
procesele de la judecătorii şi tribunale sunt de multe ori de importanţă egală celor de la
Casaţie. Şi cu toate acestea , câtă deosebire! De o parte solemnitatea celei mai înalte
instanţe unde ...şi un modest avocat poate pleda liniştit în atenţia generală a Curţii; de altă
parte un şir de filipici , singurele dealtfel care fac deliciul bieţilor împricinaţi [...] Dorim şi
noi, provincialii să fim lăsaţi liberi ca să desprindem din litera şi spiritul legii interpretarea
juridică a unui text de lege, fără să ni se spună că suntem prea pretenţioşi , sau că răpim din
timpul –preţios recunoaştem- al instanţelor judecătoreşti [...] Pentru realizarea acestui scop
fecund şi frumos [...] vom ataca cu apel şi cu recurs la părerea şi luminile magistraţilor ,
profesorilor şi confraţilor noştri , ori de câte ori vom surprinde hotărâri pronunţate în
flagrantă contradicţie cu bunul simţ juridic , sentinţele Tribunalului Olt. Ne vom ocupa şi
cu chestiuni de alt ordin: economic, financiar, administrativ, etc, ori de câte ori interesul
general ce reclamă e prea general şi manifest. Nu vom uita- se înţelege- să arătăm că
justiţia e oarbă , împrumutând o formulă clasică şi învechită , deşi , tocmai din cauza
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acestei din urmă virtuţi, mulţ i au spus că e profund perforată,aproape ciuruită [...]
Cu aceste ultime dispoziţiuni, ne permitem să încheiem programul unei reviste creată de
necesitatea unor nevoi generale şi importante; iar cu talentul şi abonamentul distinşilor
noştri magistraţi şi confraţi –la care nădăjduim, am asigurat –să credem- şi acestui nou
născut , dacă nu o rentă bogată, cel puţin o viaţă liniştită, rodnică, şi în special...juridică.”
În cele 24 de pagini întâlnim articole de specialitate, ştiri din procesele judecate, despre
mişcările de personal, despre falimentul unor firme particulare, sentinţe ale Tribunalului
Olt, etc. (B.A.R. P. II.40688). Bibl. ,,Pagini din istoria presei-,,Revista Juridică” la 80
de ani de la apariţie”, de Gh.Mihai ,în ,,GAZETA OLTULUI”, nr.506/8 oct.1997, p.2 ;
,,OPINIA OLTULUI”, An.III, nr.4/15 febr. 1914, p.3.
ROMANAŢIUL LIBER, săptămânal al opiniei
publice . Apare la Caracal din ianuarie 1990
pînă în mai 1991, în total 50 de numere. De la nr
. 44 /14-20 februarie 1991 devine
,,ROMANAŢI”, săptămânal independent de
opinie şi informare. Redacţia la Consiliul
Orăşenesc al F.S.N. Din Colegiul de redacţie fac
parte Gabriel Iliescu (preşedinte) Gabriela
Oganovici (secretar general de redacţie),
Constantin Avram (secretar de redacţie), Paul
Areţu. Ziarul militaeză pentru reînfiinţarea
judeţului Romanaţi , organizând în acest scop
dezbateri , luând interviuri.
Sunt evocate în
paginile ziarului personalităţi ale judeţului
Romanaţi ca: Ion Stoica, Naum Smarandache,
Nicolae Paul Mihail, Ioan I. Cristescu, dr. Nicolae Eftimescu, col.(r.) Gheorghe
D.Eftimescu. Dumitru Botar scrie articolul ,,N.Titulescu-deputat de Romanaţi” (despre
debutul în politică al marelui diplomat ales în 1912 deputat de Romanaţi). Sunt
intervievaţi conf univ. Dumitru Alexandrescu (Mima) şi acturul Silviu Stănculescu
(nr.22/22-24 iunie 1990 şi nr. 26 /12-17 august 1990). Un interviu cu directorul revistei
,,Urzica” Ion Tipsie este reprodus în nr.50/mai 1991, p.4. În nr.13/20 martie 1990 se face
o scurtă prezentare interpretei cântecului popular romanaţean Gheorghiţa Nicolae. Publică
poezii: Cecilia Ciobanu, Ion Zbârcot (,,Rondelul mărţişorului”), N.Bădiţă, Ion Dumitru
Neatu, D.Nicolcioiu, Ion Precupeţu. Apar epigrame semnate de George Zarafu şi Nicolae
Paul Mihail (Nicomah). Alţi colaboratori: D-tru Botar, P.Areţu, I.Zbârcot, Radu Ricman,
Paul Lică, C-tin Avram, Ion Datcu, ş.a.(B.A.R. P. III.46 448).
ROMANAŢII, organ naţional liberal ,Caracal , 1887-1888. Director I. Brabeţianu.
Ulterior îşi schimbă titulatura în ,,Ziar politic , economic şi ştiinţific”. Apare de două ori pe
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săptămână. 10 bani exemplarul. În informarea apărută la 29 ianuarie 1888 intitulată
,,Caracal 28 ianuarie 1888” se condamnă ,,limbagiul violent cu care partidele
conservatoare întâmpină rezultatul alegerilor din ianuarie 1888. Tot felul de telegrame
fură adresate M.S. Regelui pentru a-i dovedi că alegerile n-au fost libere , că presiuni şi
ingerinţe de tot felul s-au petrecut mai în toate judeţele în tot timpul perioadei electorale”.
La Caracal au pierdut alegerile candidaţii conservatori Şt. Cezianu şi M.Popescu ,,cari abia
luară câte 60-70 de voturi după ce se plimbară din colegiu în colegiu pentru a cere
alegătorilor mandatul de deputat”. În total ,,liberalii naţionali au obţinut din 969 voturi
exprimate 727 , iar candidaţii opoziţiei unite abia 243 de voturi”. În Parlament , opoziţia
este reprezentată de: Lascăr Catargiu, Corjescu, I. Lahovary, Ştirbei, N.Filipescu
(conservatori), Iacob Negruzzi, A.Marghiloman, I.Marghiloman, P.Carp (junimişti),
N.Fleva, Take Ionescu, A. Djuvara ,Caton Leca (flevişti) , N. Blaremberg, Vernescu,
Butculescu, Enescu, Nicolaid Izvoranu, Resu, Robescu, P.Grădişteanu, Ciocazan, Paladi,
Nicorescu, Pop , Dimitriade, Stătescu, Dimitropolu,
Garoflid, Răşcanu, N. Popescu, Săruleanu, Movilă,
Nucşoreanu, Ţoni, Bădulescu, Pacu (liberali
dizidenţi), V.G.Morţun (socialist) şi Panu (radical).
Au fost aleşi 121 deputaţi naţionali liberali şi sunt 19
balotaje în toată ţara. Apariţia ziarului este salutată
de ,,Războiul”, Buc. (22 dec. 1887), ,,Telegraphul”,
Buc. (23 dec.1887, 6 ian.1888 şi 22 apr. 1888);
,,Poşta Română”, Braşov, (1 ian. 1888);
,,Familia”,Oradea Mare, (15/27 mai 1888);
,,Vulturul”,Caracal,(23
ian.,7
apr.,30
apr.22
iun.
şi
2
aug.1888).
(B.A.R.,P.III.41492,F.33x24 cm). Bibl.P.P.R.,tom.I,p.603-604.
ROMANAŢII, organ naţional liberal Caracal. Apare în perioadele electorale, 12 oct.-16
nov.
1895. Apare sub direcţia unui comitet la tipografia Iorgu Petrescu. Din comitetul
de redacţie fac parte: N. Bibian, Paul Brătăşanu, I. Brabeţianu, Alecu Constantinescu.
Redacţia la Hotel Hagi Chirea din Caracal. Ziarul devine popular în Caracal astfel încât
populaţia oraşului îl botezase ,,Jimbla zilnică”. În primul număr apare ,,Cum înţelegem
lupta”, în care se spune: ,,Alegerile de Senat şi Cameră
având a se efectua peste câteva zile, lupta politică
începe între partida liberală şi partida conservatoare ,
între oamenii trecutului şi oamenii viitorului între cele
două biserici politice clasice. Noi liberalii ne vom ocupa
nu de persoanele din partida opusă nouă , ci vom
combate principiile lor , eclisia la care cei din partidă se
închină . Persoana pentru noi va fi sacră. Respectul
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persoanei este deviza scrisă în fruntea programei noastre constituţionale de la 1848.
Respectul persoanei va fi şi deviza organului nostru de publicitate. Lupta va rămâne pe
tărâmul ideilor căci numai aşa partidele politice pot fi înţelese de naţiune.” Tot aici apare
un ,,Apel ”către cetăţenii alegători în care se precizează că prin căderea de la putere a
guvernului conservator şi dizolvarea Corpurilor Legiuitoare la 22 octombrie 1895 vor avea
loc alegeri libere. Se reamintesc alegătorilor abuzurile fostului guvern conservator şi
cuvintele fostului ministru Carp: ,,Alegeri libere n-au existat în Ţara Românească ;
guvernul nu poate să nu uzeze de armele ce posedă şi nici nu-şi poate imagina că au să se
facă vreodată alegeri libere.” Cercetatorul slătinean Gh. Mihai afirmă că a apărut şi la 12
nov. 1895 şi neregulat până la 2 mai 1899 („File din istoria P.N.L. în jud. Olt”, Slatina,
fără an de apariţie). (B.A.R. P. II. 46533, F. 42x30 cm) Bibl.Paul Lică „Istoria presei
Romanaţene”, pag. 16 ; P.P.R.,tom I.p.603-604 ; Gh. Mihai- „File din istoria P.N.L în
jud. Olt”, Slatina ,f.a.
ROMANAŢII, organ naţional liberal, Caracal , 12 ian. 1897, 1 nov. 1898, 2 mai 1899.
Apare pe timpul alegerilor. Apare apelul semnat de N.B.Locusteanu din comuna LeuRomanaţi, din 2 ian. 1897. Fruntaşul liberal face un istoric al luptelor duse de la 1848
încoace , evocând expatrierea şi exilul său, publicitatea făcută în Apus cauzei româneşti (în
Franţa şi Anglia ). Arătând neregulile guvernărilor conservatoare, N.B. Locusteanu arată că
a fost ales ,,aproape necurmat” de la 1866 în Corpurile Legiuitoare, menţionând ca
realizări ,,desfiinţarea robiei, desfiinţarea pedepsei cu moartea şi a pedepsei corporale
degradante, contribuţie generală pentru tot românul, drepturi egale civile şi politice,
Adunare naţională compusă de reprezentanţi luaţi din toate stările societăţii, libertate
absolută a presei, luarea moşiilor mănăstireşti din
mâna străinilor, învăţământ integral şi gratuit pentru
toţi fiii poporului de ambele sexe”. Locusteanu arată
cum era ţara până la 1848: ,,O arendăşie a câtorva
sute de privilegiaţi , dintre care cea mai mare parte
venetici ce făcuseră averi în România. Aceşti
privilegiaţi erau stăpânii ţării ; tot celălalt rest,
milioane de locuitori, negustori, meseriaşi,
muncitori de pământ , erau supuşii lor, materia pe
care o exploatau. Românul neaoş care –şi da copilul
la oaste , care plătea pe funcţionarii statului , n-aveau nici un drept politic . Numai
privilegiaţii puteau fi membri ai Obşteştii Adunări , să legiuiască sarcini asupra claselor
muncitoare pe care ei nu le purtau, să pună dări de care ei erau scutiţi. Trântorii aceştia
care mâncau mierea stupului aveau robi, cultivatorii fără pământ erau iobagii lor.
Învăţământul superior era interzis fiilor de ţărani ; a treia parte din pământul ţării se
stăpânea de călugării trimişi de la Locurile de jos , protejaţi de ambasadorii ruşi din
Constantinopol. Mişcarea de la 1848 a venit să salveze Naţiunea […] Cinci români
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îmbrăcaţi în bluze , fără cărţi împărăteşti, fără corpuri de armată , sprijiniţi numai pe
naţiune s-au sculat la Izlaz în ziua de 9 iunie ”. Pentru realizarea programului revoluţionar
din Proclamaţia de la Izlaz- continuă Locusteanu- ,,eu mi-am pus viaţa în pericol , am
sacrificat mica mea avere , am suferit expatrierea şi exilul, şi când , în ţară străină , n-am
mai avut ce da , mi-am dat pâinea de la gură ca să subviu în ajutorul cheltuielilor ce se
cereau pentru publicarea articolelor de jurnal în presa franceză şi engleză şi memoriilor
care trebuiau să lumineze opinia publică şi cabinetele europene asupra drepturilor naţiunii
noastre , şi a scoate pe muscali din ţară, triumf pe care ţara l-a avut căci oştirile străine au
fost gonite de pe sfântul nostru pământ de marile puteri”. (B.A.R. P.III. 41491 F. 33x24
cm). Bibl. P.P.R. tom I, p 603-604
Imagini vechi de un secol ….

Prezentăm trei imagini realizate în 1914.

1. La nunta Angelicăi Brâncoveanu
2.Sigmund Schewach de la firma de cereale
Louis Dreyfus din Corabia (arhiva Memoria
Oltului).
3.Consiliul local al oraşului Slatina
în 1914. În centru primarul Ion N. Bellu (n.
1880 în com. Poboru, m. 1964 în Bucureşti,
primar al Slatinei între 1911-1914), în
dreapta sa ajutorul de primar Dumitru
Istrătescu iar ceilalţi sunt consilierii
comunali. În timpul mandatului lui
I.N.Bellu s-a introdus alimentarea cu
electricitate şi apă potabilă în oraş şi au început lucrările de canalizare a oraşului (imagine oferită de
către dl. prof. Cornel Manolescu ce are în pregătire un volum despre primarii Slatinei ).

www.memoriaoltului.ro

85

An. III, nr.1 (23), ianuarie 2014

MEMORIA OLTULUI

Monumentul eroilor din com. Perieţi , jud. Olt
Prof . Mihai Barbu (Perieţi) , Vasile Radian

Monumentul eroilor din comuna Perieţi a fost ridicat în memoria celor care şi-au jertfit
viaţa în Primul Război Mondial, fiind alcătuit din trei blocuri de marmură albă aşezate pe
un suport în două trepte. Din paginile ziarului Democraţia Oltului, anul IV, nr. 33 din 15
mai 1922 notăm următorul anunţ: ,,… pe 15 august 1922 se va inaugura monumentul
eroilor din comuna Perieţi, jud. Olt, ridicat la iniţiativa lui Al. Toma şi I. Georgescu”.
Monumentul a fost lucrat în piatră în atelierele din
Craiova ale lui P. Carajianis şi a costat 44 000 de lei, bani
pe care comitetul de iniţiativă i-a strâns prin subscripţie
publică. Monumentul are o înălţime de peste 4 metri, de
formă piramidală, iar în vârf un vultur din bronz, aşezat pe
o sferă, cu o cruce în cioc, cruce astăzi dispărută. Lăţimea
la bază este de o,67 cm, iar la vârf de 0,40 cm. Pe
frontispiciu, la partea superioară a celui de-al treilea corp,
imediat sub vultur este săpat acest motto ,,Nu plângeţi
Eroii”, cunoscutele cuvinte ale Reginei Maria. Numele
eroilor morţi sunt scrise în vopsea de culoare neagră pe
cele patru feţe ale monumentului. Tot pe faţada
monumentului deasupra suportului în două trepte, pe
primul bloc, este săpată în relief o panoplie de arme şi sunt scrise trei principale bătălii ale
Primului Război: Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, iar ceva mai sus o scenă de luptă în
basorelief sub care este scris „Pe aici nu se trece”. Pe cel de-al
treilea corp, mai zvelt şi mai înalt se găsesc şi alte înscrisuri, unul
dintre ele încadrat într-un basorelief reprezentând o cunună de
lauri : „Comuna Perieţi recunoscătoare fiilor ei care s-au jertfit pe
altarul Patriei, îi dă ca pildă urmaşilor ei şi le ridică în semn de
veşnică amintire şi recunoştinţă Naţională această piatră
simbolică”. Deasupra acestui mesaj apar anii „1916-1918”, iar sub
I . G. Massu
el sunt scrise numele şi prenumele ofiţerilor şi sergenţilor care s-au
jertfit pe câmpul de luptă. În ziua de Sfânta Mărie Mare, anul 1922, s-a dezvelit la Perieţi
monumentul ridicat în cinstea celor peste 110 ostaşi morţi pe câmpul de onoare.
Monumentul a fost ridicat din obolul locuitorilor comunei şi din iniţiativa unui comitet
compus din: I. G. Massu, G.G. Missail, D. Gârbea, D. Drăghicescu, Al. Toma, P.
Diaconescu etc. Ioan G. Massu, născut la Bucureşti în octombrie 1868, a fost mare
proprietar în judeţul Olt şi un fruntaş al organizaţiei liberale Olt. A avut o activitate politică
bogată, fiind şi preşedinte al consiliului general al judeţului Olt, dar şi senator în senatul
din 1914, reprezentând colegiul nr.1 Olt. A fost decorat cu numeroase ordine şi
medalii:Coroana României în grad de ofiţer, Meritul Sanitar clasa I, Meritul comercial şi
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industrial clasa I, Medalia de argint la expoziţia din anul 1906 pentru agricultură. Spre
deosebire de alţi proprietari din judeţul Olt, I. G. Massu îşi cultiva singur moşiile,
contribuind astfel la modernizarea agriculturii din judeţ şi păstrarea legăturii permanente
cu masele ţărăneşti. Un exemplu este implicarea sa şi în ridicarea monumentului eroilor
din comuna Perieţi. La ora 11 a.m., tot satul era adunat în jurul monumentului. Au fost de
faţă autorităţile comunale, administratorul plăşii, corpul învăţătoresc împreună cu şcolarii,
familiile proprietarilor din comună şi fruntaşii satului. Cu automobilele au sosit de la
Slatina N. M. Predescu, prefectul delegat al judeţului şi o delegaţie a societăţii
demobilizaţilor de război în frunte cu C. Stavarache, preşedintele societăţii. Serviciul divin
a fost oficiat de preotul I. Mitrican. Răspunsurile au fost date de corul elevilor şcolii din
localitate, condus de înv. Al. Tomescu. Momentul dezvelirii monumentului a fost subliniat
de două salve de foc trase de oştenii care asistau la ceremonie. După sfinţirea apei şi
terminarea serviciului religios cel dintâi ia cuvântul N. M. Predescu, prefectul delegat al
judeţului, care „în cuvinte pornite din inimă, arată însemnătatea zilei şi spune că jertfa
celor care
şi-au făcut datoria, neprecupeţindu-şi viaţa, trebuie să fie un îndemn pentru
noi, ca să ne facem la rândul nostru datoria. Această datorie ne-o putem face îngrijind de
urmaşii celor ce au murit pentru ţară şi dându-le putinţa de a trăi mai bine într-o ţară pe
care părinţii lor au făcut-o mai mare. Alături de acest monument, a continuat oficialul,
trebuie să se înalţe un monument mai mare, un monument ridicat în inimile tuturor, prin
înfrăţire, prin dragoste de ţară, prin şcoală”. Continuând, acesta asigură pe toţi că
autorităţile sunt gata să vină în ajutorul oricărei iniţiative pentru uşurarea vieţii celor
rămaşi pe urma eroilor morţi pentru ţară şi spune că în această zi gândurile tuturor trebuie
să se îndrepte spre M. S. Regele Ferdinand care ne-a dat pilda celui mai mare eroism. După
cuvântarea prefectului delegat al judeţului, N. M. Predescu, corul şcolar a intonat Imnul
Regal. La acest eveniment au mai luat cuvântul: C. Stăvărache, preşedintele societăţii
demobilizaţilor, care a spus: „Cei plecaţi acum 6 ani îşi dorm somnul de veci în
mormintele necunoscute de noi. Dar din sângele şi durerea lor s-a plămădit România Mare.
Vecinică, deci, trebuie să fie memoria ce le-o păstrăm şi să căutăm să ne împlinim datoria
faţă de ei, îngrijind de văduvele şi orfanii lor. Iar cei care au pierdut pe unul din cei scumpi
ai lor, să nu fie trişti, ei să fie mândri căci sunt urmaşi de eroi”. În cuvântul său, I. Leţu a
arătat că ,,jertfele ce s-au făcut în războiul cel mare sunt negrăit de dureroase şi că de aceea
trebuie să ne fie sfântă ţara care a ieşit din jertfe şi trebuie să muncim pentru a o păstra şi
mări” , iar G. Missail într-o emoţionantă cuvântare, vorbeşte despre avântul cu care soldaţii
noşti au plecat acum 6 ani la luptă şi face să lăcrimeze adunarea când recită versurile:
,,Pământul ne desparte, dar cerul ne uneşte\ În patria cea sfântă, egală pentru toţi”, şi
termină recitând alte versuri: ,,Iar voi plăntuţe crude ce-acum păşiţi în lume\ Păstraţi cu
reverinţă acest act omenos\ Săpând profund în inimi al bravilor fraţi nume \Ce sângele-şi
vărsară în câmpul glorios”. I. F. Popescu rosteşte la rândul său o admirabilă cuvântare:
,,Vitejia a moştenit-o neamul nostru de la strămoşii săi. Morţii sunt conducătorii celor vii,
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din ţărâna lor s-a născut Patria. Noi cei de azi suntem plămădiţi din pulberea strămoşilor
noştri, precum urmaşii noştri vor fi din a noastră. Noi, cei de azi, suferim greşelile ori ne
fălim cu virtuţile celor morţi. Noi n-am fost la război ca să cucerim pământuri streine, ci
numai drepturile noastre sfinte pentru care au suferit atâtea generaţii. Iar azi, când visul
nostru de veacuri s-a împlinit, noi trebuie să aducem prinosul nostru de dragoste şi
recunoştinţă acelora ce au murit pentru patrie”. La solemnitate au mai luat cuvântul: D.
Drăghicescu , care arăta însufleţirea cu care soldaţii noştri au plecat pe câmpul de luptă şi
cum, prin vrednicia lor, s-a înfăptuit pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul realizase
pentru o zi, iar toţi cei care au câte un mort scump să le păstreze cu mândrie numele lor. A
urmat bătrânul dascăl Fl. Drăghicescu prezentând în cuvinte pline de duioşie vitejia
soldaţilor români, care, puţini la număr, au câştigat isbândă
mare asupra unui duşman mult mai numeros. Seria
discursurilor a fost încheiată de Al. Toma şi I. H. Pop. Al.
Toma, în numele comitetului de iniţiativă, sublinia curajul de
care au dat dovadă soldaţii plecaţi la luptă pentru dezrobirea
fraţilor, greutăţile întâmpinate şi fericitul rezultat al
războiului. ,,Piatra care se sfinţeşte astăzi, va reprezenta
mormintele tuturor celor căzuţi departe, iar aici să vină cei
îndureraţi să plângă şi să sădească flori” , a spus Al Toma .
Termină predând monumentul în mâna autorităţii locale.
După terminarea discursurilor, participanţii au servit o masă
îmbelşugată, praznicul creştinesc, cu mâncăruri pregătite şi
Al. Toma .
aduse cu drag de către populaţia locală. Pe reporterul ziarului
Democraţia Oltului îl impresionau simplitatea şi duioşia cu care localnicii ofereau
oaspeţilor să guste din bucatele lor. Şi, gustând din pâinea rumenă, pe care cu gesturi largi
o frângeau, aveai impresia că în adevăr Trupul Domnului se frânge şi că îmbucătura luată
în pripă pe frumosul platou pe care e aşezat monumentul, e anafura sfântă a dragostei şi
credinţei noastre româneşti. Şi astfel, în această frumoasă şi sfântă zi încă un monument sa sfinţit, un monument de dragoste şi recunoştinţă pe care comuna Perieţi l-a ridicat în
cinstea eroilor săi. Pe una din feţele monumentului este trecut Comitetul de iniţiativă:
,,Acest Măreţ Monument s-a ridicat în anul 1922 din iniţiativa: I. G. Masu, G. G. Missail,
D. Gârbea - ad. de plasă, Dumitru Drăghicescu, Al. Toma - învăţător, P. Diaconeasa - Plt.
Maj. Jand., R. Cosma - perc., Matei Mandache, N. Mandas, Tudor Găbunea, Al. Ghimiş,
R. Stanciu, Ion Antonescu, N. Guţescu, I. Georgescu, C. Antonescu, Il. Prioteassa, I.
Michalache, Mişu Lungu, Preot I. Mitrican, Ioniţă Neaţă, Ion Pârvulescu, F. Drăghicescu,
Ion Cosma, Marin Manolache.”
Eroii din Primul Război
Mondial :

Faţadă
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Mihăilescu Ctin Căpitan

2.

Drăghicescu Ctin SubLt
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Pireiu
Andr.
Plut.
4. Gurlui
Alex
Serg.
5. Olteanu C-tin
Partea estică
12. Mănescu Cri.
Sold.
13. Dumitrescu Ion
14. Dinu
Haralambie
15. Ştefana Ion
16. Ciobanu Marin
17. Berechet Marin
18. Andreiţă Ilie
19. Andreiţă Fl.
20. Guiu Const.
21. Badea Marin
22. Badea Drăghici
23. Pisică Stancu
24. Nicolae Fl.
25. Toma Ion
26. Barbu Petre
27. Preda Ilie
28. Preda N-lae
29. Florea N-lae
30. Petre Radu
31. Stoica Ion
32. Stoica Marin
33. Popescu Alex.
34. Munteanu Ilie
35. Nicolae Petre
36. Olteanu Mih.
37. Ştefan Preda
38. Popescu Ion
39. Ioniţă N-lae
40. Dumitraşcu Nlae
41. Nedelea V
Partea
nordică
97. Ilie Păun
98. Marinescu Ilie
99. Alex. C-tin
100. Mitrache Ion
101. Alexe
Alexandru
102. Luţă Andrei
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6.
7.
8.
9.
10.
42.

Lică Marin
Siscu Nicolae
Badea Marin
Stoicescu Ch.
Voicu Gh.
Mitrică Alex.
Cap.
43. Burciu Ilie
44. Tudosie Ilie
45. Pisică Mihai
46. Gică
Toma
Sold.
47. Nedelcu Radu
48. Nedelea Marin
49. Petre N. Flora
50. Năstase
Muteaşcă
51. Deaconie D-tru
52. Mazilu Radu
53. Ene C-tin
54. Niţă Ion
55. Vătraiu Gh.
56. Gurlui Radu
57. Deaconu Miţă
58. Nedea Marin
59. Deaconu Tudor
60. Voiculescu
Alex.
61. Ungureanu Dtru
62. Negreanu Dtru
63. Lungu Anghel
64. Trăşculeasa
Gh.
65. Alexe Marin
66. Ungureanu Ctin
67. Coşoi Marin
68. Coşoianu
Pantelimon
103. Pavelescu Ctin
104. Pavel C-tin
105. Stanciu Ion
106. Mitrache Ion
107. Neacşu
Nicolae

11. Ionescu Tudor

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Lică Sandu
Tache Marin
Iancu Găbunea
Dinică Anton
Petrică
Mitruleasa
Ioniţă T. Florea
Neacşu T. Ion
Neacşu
T.
costică
Neacşu B. Ctin
Ghimişescu
Marin
Cap.
Vasilescu Nlae
Stoian Mih.
Preda C-tin
Petrovici Preda
Sold.
Parpală Ion
Parpală N-lae
Petcu Marin
Ghimiş N-lae
Leasa Ilie
Dinu Ion
Ioniţă Savu
Breazu Petre
Deaconu Cons.
Luţă Ilie
Ghiocanu Ion
Onică Ion
Leasa Ion
Stănescu Radu

108. Tinca Remus
Serg.
109. Antonescu
Radu
110. Bălăngioaia St.
111. Voicu C-tin
112. Gică Petre
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Monumentul eroilor-sat Mierleşti, jud Olt

În ziua de 25 Mai 1922, de Ziua eroilor s-a dezvelit cu un deosebit fast monumentul
eroilor ridicat în amintirea ostaşilor din comuna Mierleşti ce s-au jertfit pe altarul patriei.
Monumentul este din piatră, în forma unei piramide având la inaugurare un vultur
deasupra, iar pe laturi sunt săpate numele soldaţilor morţi. Este lucrat cu cea mai mare
îngrijire, dându-i un aspect deosebit de cunoscutul meşter pietrar Giovanni Bianchi din
Slatina. După sfinţirea apei a luat cuvântul D. Gârbea, administratorul plăşii Perieţi,
terminând cu cuvintele: „să trăiască Măria Sa Regele Ferdinand, marele Căpitan care a
condus pe viteji la izbândă”. Imediat corul şcolii Perieţi sub conducerea D-lui Al. Toma,
dirigintele şcolii, a intonat Imnul Regal. După D. Gârbea a luat cuvântul I. F. Popescu,
revizor şcolar şi iniţiatorul monumentului,
arătând foarte pe larg, luptele prin care au
trecut armatele Româneşti – elanul de care erau
cuprinşi vitejii noştri, împrejurările şi
momentele în care s-a desfăşurat războiul.
Termină, spunând ,,să ne plecăm cu sfinţenie în
faţa mormintelor eroilor”. După aceea este
cerut ca să vorbească Al. Toma dirigintele
şcolii Perieţi. Al. Toma primeşte cu plăcere şi
îşi începe cuvântarea, pornind de la picăturile
de ploaie care începuse să stropească pe Eroii
ale căror nume erau săpate pe piatra
monumentală. Spune „că natura plânge şi ea
astăzi pe eroi, însă cu lacrimi binefăcătoare
pământului, care dă hrană bătrânului, orfanului
şi văduvei rămase pe urma Eroului”. Se
adresează apoi orfanilor, văduvelor şi
bătrânilor, „care au pierdut pe scumpii lor”; „să
fie mândrii că cu sânge din sângele lor s-a stropit glia patriei şi s-a dezrobit întreg neamul
Românesc. Termină dând ca pildă pe eroii din Mierleşti şi pe toţi ceilalţi din cele 4
unghiuri ale Ţării, tuturor viitoarelor vlăstare, ce va produce neamul Românesc ca să-i aibă
ca exemplu, în vecii vecilor. A mai vorbit domnul Codin Popescu învăţător la SchituGreci. După aceea s-a întins o masă comună, la care s-au ridicat mai multe toasturi. În
timpul mesei, elevii din Perieţi au recitat mai multe poezii şi au intonat mai multe cântece.
S-a remarcat elevul Aristotel Voiculescu de la şcoala din Comuna Perieţi, prin recitarea
poeziei Eroului Necunoscut.
În prezent, monumentul eroilor din comuna Mierleşti se află într-un stadiu
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alarmant de degradare, fiind vandalizat în mai multe rânduri, unele dintre componentele
sale arhitecturale de bază dispărând: vulturul şi simbolul de pe frontispiciu. Este un
monument care poartă rănile indiferenţei, iar cei în măsură să repare această nedreptate,
deocamdată, trec nepăsători pe lângă un simbol al comunei, lăsându-l în continuare pradă
distrugerii. Constatăm faptul că nu timpul este cel care degradează unele monumente ale
eroilor din judeţul Olt- pentru că toate au fost sculptate în piatră trainică de meşteri şi
sculptori pricepuţi - ci uitarea şi neglijenţa urmaşilor…
Pe faţada monumentului, orientată spre drumul comunal se află înscrisurile: ,,NU
NE UITAŢI!” şi „În amintirea vitejilor din această comună care au înfăptuit România
Mare”, iar sub acest ultim înscris: „INAUGURAT ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, 1922”, iar
pe primul corp al monumentului sunt încrustate în piatră numele sculptorului (GIOVANNI
BIANCHI - SLATINA) şi membrii Comitetului de iniţiativă: I.F. Popescu, V.
Stănculescu, C. Găbunea, D. Gârbea, N. Marţian, I.C. Predescu, M. Lungan, S. Banu, C. I.
Blagu, Eracle Stănculescu, M. Pană, D. C. Popescu,
Eroii din primul război mondial
Sud :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hristache
Marinescu Locot
I.
Dumitru
Manolache Plut.
Tudor I. Rada
Dumitru Raicu
Gheorghe S. Popa
Ilie R. Piţur
Ion M. Piţur
Marin I. Lungu
Gh. N. Luţă
Penea P. Vlad
Stancu Z. Ceauşu
Ilie B. Ceauşu
Badea T. Stancu
Ion Condeiul
Radu I. Moşteanu
Marin F. Vasile
Ion Scarlat
Dumitru T. Căruntu
Dumitru
St.
Dragomir

20. Tudor I. Barbu
21. Voicu
Gh.
Gheorghe
22. Const.
Alexandrescu
23. Marin I. Mihai
24. C.
B.
Constandinescu
25. Mihăiescu Iancu
26. Florea T. Toader
27. Voiculescu
A.
Marin
28. Ion Drăghicescu
29. Popescu Vasile
30. Cristea Ghe.
31. Florea A. Pană
32. Prună Ghe
33. Amarin
Al.
Dumitrache
34. Haralam.
St.
Drăghici
35. Badea Marin

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Preda Alecsandru
Ion Pârvan Tiţa
Didei Dumitru
Florea Stanciu
Nae Ion
Ilie Ioan Ivan
Ghe. Ilie Piţur
Ilie M. Gugiu
Marin I. Drăgan
Marin N. Oancea
Dumitru I. Z. Ilie
Drăgan Florea
Tiţa Hristache
Ştefan Gheorghe
Fulga
N.
Constandin
Mihăiescu Ioan
Nichită D. R. Nica
Marin B. Piţur
Marin Diaconu
Constandin H.Dobre
Marinca I. Văduva

Vest
57. Naie Mezdrea
58. Marin Ifrim
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

59. Stan T. Costea
60. Const. I. Tudor
61. Marin Dimitriu
62. Fl. N. Manolache
63. Florea R. Iacob
64. Marin Ion
65. Ilie D. Gugiu
66. Ion Fetica
67. Nicolae Rotaru
68. C. Miu Roman
69. Vasile M. Călean
Gh. R. Ciauşiu
Ilie Stănculeţ
Ghe. R. Ilie
Nic. P. Piţur
Mihalache Cuciu
Marin Gh. Popescu
Stancu Lixandru
Dumitru Gh. Drăghici
Tudor A. Bucur
Stancu Marin
Ion C. Bucur
S.T. Gheorghe
Popa Alecsandru
Niţă Alexandru
Gh. St. Vladu
Nord
Popa Aureliu
Alexandru Ioan
Moşteanu Gheorghe
Rădulescu Ilie

MEMORIA OLTULUI

89. Lucan Pană
90. Viespe Gheorghe
91. Stancu C. Marin
92. Manolache Ion
93. Oancea Florea
94. Budoi Nicolae
95. Nica Marin
96. Coman Ion
97. Alexandru Ioan
98. Cocui Nicolae
99. Ilie Marin
100. Radu Cristache
101. Badea Gheorghe
102. Balomir Florea
103. Anca Marin
104. Frunză Gheorghe
105. Preda Anghel
106. Coman Florea
107. Adam Ioan
108. Stancu Duţă
109. Dumitru Corâe
110. Vasile Gh. Popescu
111. Ghe. Gh. Popescu
112. Bechir Marin
113. Bechir Ilie
114. Bechir Constantin
115. Dobra O. Gheorghe
116. Cârstea Badea
117. Const . P. Calcan
118. Radu Pană
119. Marin Ilie

120. Preda Pană
121. Preduţ Rada
122. Bălan Gheorghe
123. D-tru Ivan Ilie
124. Niţă Miu Roman
125. Ciucă Constandin
126. Stancu Oneluaica
127. Iacob Constandin
128. Florea M. Dumitrache
129. Petre St. Nicola
130. Marin V. Vladu
131. Călin Ţucu
132. Nicolae Marin
133. Briceag Sandu
134. Florel Vasile
135. Badea C. Ştefan
136. Amarin Nichita
137. Dumitru Radu
138. Radu T. Duică
139. Ilie Diaconu
140. Niţă Manolache
141. Rada Ilie
142. Constantin Băjan
143. Ghiţă Ciobanu
144. Petre Ciobănică
145. Stancu D. Ilie
146. Amarin N. Radu
147. Coman D. Bârsean
148. Ioan Mihai

Puteţi redirecţiona 2% din impozitul anual către Asociaţia Culturală Memoria
Oltului, cont RO02CECEOT0130RON0581998 Sucursala C.E.C. Slatina, C.I.F.
28429585. Detalii pe www.memoriaoltului.ro

Asociaţia Culturală ,,Memoria Oltului”, loc. Izvoru, com. Găneasa, jud. Olt, str.
Libertăţii, nr.96. Tel. 0724219925, e-mail tilvanoiu.ionel@yahoo.com
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