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MESAJ
DIN PARTEA INSTITUTULUI DE GEOGRAFIE
AL ACADEMIEI ROMÂNE
Prof. univ. dr. Mircea BUZA
Director ştiinţific al Institutului de Geografie Bucureşti
Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naşterea profesorului Simion Mehedinţi, creatorul
geografiei moderne, membru al Academiei Române, Institutul de Geografie al Academiei
Româ-ne îşi exprimă satisfacţia de a fi fost invitat la această distinsă aniversare şi omagiază
împreună cu cei prezenţi activitatea sa prodigioasă.
De la început, doresc să subliniez faptul că prof. Simion Mehedinţi a fost promotorul institutului nostru, vorbind şi scriind în mai multe rânduri despre necesitatea instituţionalizării cercetarii geografice prin crearea Institutului de Geografie al României. În acest scop, a avut nobila
iniţiativă testamentară de a dona propria sa casă Academiei Romane.
Prin toată activitatea sa, Institutul de Geografie al Academiei Române, înfiinţat în data de 8
februarie 1944, ca urmare a strădaniei fostului său student, prof. Vintilă Mihăilescu, se continuă
punerea în practică a ideilor şi îndemnurilor savantului Simion Mehedinţi. Între acestea, se remarcă studierea Pământului sau al Terrei, cum obişnuia savantul să-l numească, ca un tot unitar integrat, nu pe domenii separate (litosfera, atmosfera, hidrosfera şi biosfera).
Astfel, în ultimele decenii s-au realizat o serie de lucrări geografice fundamentale despre
România, cea mai amplă fiind Tratatul de Geografie al României, publicat de Editura Academiei
Române în 5 volume, între anii 1983-2005 (Geografia României, vol. I. Geografiea fizică,
1983; vol. II. Geografia umană şi economică, 1984; vol. III. Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, 1987; vol. IV. Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului şi
Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, 1992; vol. V.
Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei şi Litoralul Românesc al Mării Negre, Platforma Continentală, 2005), lucrare care nu putea fi întocmită de un singur profesor universitar
sau cercetător ştiinţific. Acesta a fost sintetizat într-un singur volum, numit pe scurt „Abrégé” şi
publicat în limba română (România. Spaţiu, societate, mediu, 2006) şi limba engleză (Romania. Space, society, environment, 2007).
Alte îndemnuri ale savantului şi care a fost realizate în Institutul de Geografie se refereau la
întocmirea unui mare atlas geografic naţional (Atlas R.S. România), publicat de Editura Academiei Române în fascicule între anii 1972-1979 şi a unui dicţionar geografic (Dicţionarul geografic al României, vol. I, Literele A-L) apărut în 2008, iar vol. II, Literele M-Z este în prezent
sub tipar, tot la Editura Academiei Române.
În clădirea în care funcţionează Institutul de Geografie se află cea mai importantă
bibliotecă de profil din România, care a preluat fondul de cărţi al Societăţii Regale Române de
Geografie (înfiinţată în 1875). Biblioteca cuprinde peste 60 000 de volume (20 000 cărţi şi
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30 000 de e-xemplare de periodice), la care se adaugă 1 800 de atlase şi hărţi, 700 de
dicţionare, enciclo-pedii si albume. Prin relaţiile de schimb cu circa 250 de institute şi facultăţi
de geografie din peste 60 de ţări se primesc anual peste 200 de publicaţii periodice, la care se
adaugă fondul realizat prin achiziţii şi donaţii.
Încăperea ce mai mare, unde se desfăşurau la începutul secolului al XX-lea şedinţele
cenaclului „Convorbiri literare”, poartă numele „Sala Simion Mehedinţi” în care sunt expuse
într-o vitrină cărţile, respectiv lucrările de referinţă, şi extrasele după articole mai importante
scrise de el sau volumele dedicate vieţii şi activităţii sale. Vitrina este încadrată de două
postere, unul cu aspecte din viaţa sa şi a familiei sale, iar celălalt dedicat comemorării a 30 de
ani de la încetarea sa din viaţă (22.12.1992) şi a dezvelirii bustului său (12.12.2002), donat de
fundaţia „Elias” de pe lângă Academia Română.
Pe frontispiciul clădirii sunt două plăci comemorative, ea fiind, probabil, singura clădire din
Bucureşti cu două astfel de plăci, iar în înterior se află expus bustul în broz al savantului, un tablou în ulei, două tablouri care îl înfăţişează în anii de maturitate, cei mai prolifici. Pe de altă
parte, este expusă diploma de onoare decernată de Societatea Germană de Geografie cu sediul în Berlin, înfiinţată în 1928 (a 2-a Societate de Geografie din lume), la 19 februarie 1941.
Semnificative pe această diplomă sunt două dedicatii: prima – cea originară făcută de Societatea Germană de Geografie „In Anbetracht verdienstvoller Förderung des geographischen
Wissens” (Având în vedere meritele deosebite privind promovarea studiilor geografice) şi a doua, scrisă de mână de prof. Simion Mehedinţi pentru a fi dăruită Societăţii Regale Române de
Geografie la 4 aprilie 1944 cu menţiunea „Pios omagiu pentru Regele Întemeietor”. Şansa
noas-tră de a fi recuperat această diplomă a fost că în data de 4 aprilie 1944 – şi acest lucru
mulţi dintre dvs. ştiu – a avut loc devastatorul bombardament american asupra Bucureştiului şi
astfel nu a mai ajuns la destinatar, căci probabil demult ar fi fost distrusă.
În semn de cinstire a memoriei marelui savant, încă din 1990 Academia Română a înfiinţat
Premiul „Simion Mehedinţi”, numit pe scurt „Premiul Academiei”, atribuit anual celor mai valoroase lucrări din domeniul geografiei din România. În dobândirea acestui premiu al Academiei
Române, în comunitatea geografică s-a creat şi se creează o adevarată emulaţie ştiinţifică.
În Institutul de Geografie fiinţează tot din anul 1990, deci imediat după Revoluţie, Fundaţia
cultural-ştiinţifică „Simion Mehedinţi”, ce are ca scop promovarea tinerilor geografi români,
publicarea de lucrări despre diferite regiuni ale României şi organizarea de manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.
În acest context, Institutul de Geografie organizează anual, în luna iulie, o Şcoală Internaţională de Vară la Staţiunea de Cercetări Geografice a Instititului de la Pătârlagele, judeţul Buzău. La aceasta participă tineri geografi din România şi din numeroase ţări din Europa Centrală,
de Est, de Sud-Est şi din Asia de Nord-Vest (Austria, Germania, Italia, Franţa, Slovacia, Polonia, Estonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Turcia şi Israel).
Prin toate manifestările sale, considerăm că Institutul de Geografie al Academiei Române
cinsteşte pe deplin memoria savantului Simion Mehedinţi şi duce mai departe ideile sale, fără
de care cu siguranţă geografia românească nu ar fi făcut progrese atât de mari şi va continua,
apreciem, şi în viitor acest lucru, însufleţiţi de spiritul său ce ne veghează. Savantul geograf Si-
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mion Mehedinţi a fost şi este o personalitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional şi
subscriem la versurile traduse de Mihai Eminescu din poemul „Faust”, de Goethe:
„Spun popoare, sclavii, regii, / Că din câte-n lume avem /
Numai personalitatea / Este binele suprem. ” /

SIMION MEHEDINŢI
SPIRIT ENCICLOPEDIC
Costică NEAGU,
directorul Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi”, Focşani
Orice introducere în opera lui Simion Mehedinţi, va trebui să ţină seama de
evaluarea pe care autorul însuşi o face creaţiei sale în ,,seara tuturor zilelor”, la
venerabila vârstă de 83 de ani - 15 sept. 1951. Această dorinţă testamentară, am
descoperit-o într-un document inedit aflat în arhiva familiei, document care a stat
la baza antologiei, de autor, ,,S. Mehedinţi - Synopsis”1.
În succinta prezentare a operei lui Mehedinţi, vom ţine cont de preferinţele
savantului în gruparea scrierilor pe domenii, în stabilirea ordinei de prezentare, în
care identificăm domeniile de cercetare, făcând adăugirile care se impun pentru
fiecare domeniu abordat. Mai remarcăm, din acest document, faptul că Mehedinţi
spera într-o ediţie restrânsă a operei sale, în care să se tipărească lucrările cele mai

1

Notă: În anul 2001, am descoperit în arhiva familiei Simona Mehedinţi, nepoată de fiu a
savantului, următorul document: ,,15 IX 1951; Soveja; Culegeri; *Ştiinţă, *Literatură,
*Educaţie, *Critică, *Politică, *Polemică; 1. Ştiinţă: Obiectul şi metoda g[eografiei], cu nota
din Paris, Coordonate etnografice: Civilizaţia şi cultura, Trilogia ştiinţei, Caracterizarea neamului carp[atic]; 2. Literatură: Fagul, Ciutacu, Buruiană, Bătrânii; 3. Educaţie: Către noua
generaţie, Pentru biserica noastră, Pentru români (după război), Acum ori niciodată (după
întregire). Prefaţă; 4. Critică: Jubileul Conv[orbirilor] lit[erare], Primăvara literară, Odobescu
(…arta rămâne - T[itu] M[aiorescu]), Maiorescu; 5. Politică: Politica de vorbe, Politica de
fap-te (Tertulian), Politica naţională (4 discursuri – Poporul, 1913); 6. Polemică: Concepţia
[ma-terialistă a istoriei] (Gherea), Către Popeştii [partidului liberal], Naţionalismus latrans,
Epoca de pleavă (?). (Cam trei volume). (Pe dos prefaţa…) În 1942, se începuse tipărirea
Operelor complete. Şi biblioteca (dăruită Academiei Române), şi manuscrisele s-au risipit…
Apro-piindu-se acum seara tuturor zilelor, am [în]cercat să culeg pentru prieteni şi studenţii
de odinioară câteva pagini din momentele mai semnificative ale vieţii fostului profesor. Nimerit-am alegerea, ori nu? Voi afla, poate, din părerile altora, dacă am greşit. Personal,
sunt încredinţat că greşeşte omul cât trăieşte şi numai câte o dată nimereşte. S-ar putea cine ştie - să iasă şi unele îndreptări. Dreptatea nu strică niciodată nimănui. S.
M[ehedinţi].”.
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dragi acestuia, deoarece, credem noi, pierduse speranţa că va mai fi continuată
seria de ,,Opere complete” iniţiată de Fundaţiile Culturale Regale, în 1942.
Viaţa. Simion Mehedinţi, cel din urmă vlăstar al familiei Neculai şi Voica
Mehedinţu, s-a ivit ,,la anu unamie optu sute şazezeci şi opt, luna octomvrie, ziua
optsprezece - când a fost declarat copilul - Semionu a lui Neculai Mehedinţu, de
secsu bărbătescu, născutu altăieri, în comuna Soveja, la casa părinţilor săi” [16
octombrie 1868]1. Interesant este faptul că eroarea privind anul naşterii lui Simion
Mehedinţi s-a perpetuat până în anul 1997 când Asociaţia ,,Simion Mehedinţi”,
Focşani-Vrancea, care a tipărit ed. a VIII-a a lucrării pedagogice ,,S. MehedinţiSoveja – Altă creştere. Şcoala muncii”, a publicat în facsimil actul de naştere al lui
Simion Mehedinţi, act existent la Arhivele Naţionale, Focşani, Vrancea. Originea
sovejană, acolo unde s-a zămislit Mioriţa, a considerat-o ca pe un blazon de înaltă
nobleţe, fapt pentru care mai târziu a adăugat numelui său şi Soveja. ,,Omul acela
[S.M.] a avut un mare noroc în viaţă. S-a născut în fundul unui sat de munte, din
părţile Vrancei. Tatăl lui ştia numai carte bisericească veche, iar mama lui nu ştia
nici să citească. Mare noroc, fiindcă de la dânsa am aflat cum se vorbeşte
româneşte, fără cuvinte străine, cum sunt multe prin cele cărţi”.2
Tatăl său se trage dintr-o familie de preoţi: bunicul savantului fusese preot în
sat, iar fraţii lui Neculai Mehedinţu, tatăl savantului, la fel. Ion Mehedinţu, fratele
mai mare, era preot la Soveja, iar ceilalţi doi fraţi, călugări la Mănăstirea lui Matei
Basarab. Tatăl savantului - dascăl la biserica satului - nu a mai devenit preot, deoarece Soveja nu avea decât o singură parohie.
Neculai şi Voica (Guriţă) Mehedinţu au avut 11 copii, dintre care 7 au murit,
din copilărie, de vărsat. Cine scăpa de această teribilă boală trăia până la adânci
bătrâneţe, cum s-a întâmplat şi cu Simion. Cei patru copii ai lui Neculai şi Voica
au fost: Neculai - seminarist la Cetatea Albă şi preot la Păuneştii Vrancei; Marina,
căsătorită cu preotul Constantinescu în Soveja; Ion, preot la Soveja, şi Simion,
academician, întemeietorul geografiei române moderne, ,,profesor de geografie şi
de etnografie”, cum îi plăcea să i se spună.
Dintre toţi fraţii, Simion a fost mai apropiat de Marina, tuşa preoteasă, femeie
straşnică, rămasă văduvă cu cinci copii, crescând şi pe cei şapte ai lui Ion, care a
1

Registrul Starei Civile al Comunei Soveja, pentru născuţi, Plasa Zăbrăuţi, Districtul
Putna, p. 28, Direcţia Judeţeană, Arhivele Naţionale, Vrancea. Vezi şi studiul ,,Un sistem
operaţional de filosofie a culturii” de Gh. Geană, în: ,,S. Mehedinţi - Civilizaţie şi cultură”, Ed.
,,Trei”, 1999, Bucureşti, pp. 5-6 sau ,,Precizări necesare în biobibliografia lui Simion
Mehedinţi” de Şerban Dragomirescu şi facsimilul actului de naştere, în: ,,S. Mehedinţi-Soveja Altă creştere. Şcoala muncii”, ed. a VIII-a - cu adăugiri, Ed. Viaţa Românească, Bucureşti,
1997, pp. 249-251;
2
S. Mehedinţi - La ceas de taină, Discursuri . Conferinţe, vol. II, Ed. Terra, Focşani,
2001, p. 346.
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murit de tânăr. Tot ea l-a îngrijit şi pe Simion, când a rămas orfan de mamă, la
numai zece ani sau când s-a îmbolnăvit prin cele străinătăţi (1898).
Copilăria3 va fi fost ca a tuturor celor de seama lui, până s-a dus la şcoală,
pentru că ,,Boala de care a pătimit cel mic, dintre cei patru rămaşi în viaţă, n-a
fost vărsatul, ci şcoala” - aluzie la metodele nepedagogice şi la pălciile de vergi,
care erau la mare cinste şi cu care dascălii îşi îndemnau elevii la învăţătură.
Când era mic, mergea cu vitele la păscut, se juca, zburda prin poienile codrilor
Sovejei, bucurându-se de verdele brazilor şi de cântecul păsărilor, sorbind cu nesaţ
şi împărtăşindu-se din icoanele Zboinei, Răchitaşului, Văii Chilugului: ,,Coborând
de la odăi, în urma vitelor, cu saci şi cai mânaţi dindărăt, cu boi prinşi la tânjală,
cu moşnegi călări şi argaţi târând bâta după ei, lumea copilăriei a dat peste mine
în sat. La noapte voi auzi iarăşi clinchetul domol de la clopotele vacilor care
rumegă pe jumătate adormite”4. Lumea copilăriei a săpat adânc în sufletul celui
care abia venise pe lume. Deşi a plecat de mic de acasă - pe la nouă, zece ani imaginea satului de sub codru, l-a urmărit ca pe nimeni altul, lăsând chiar cu limbă
de moarte să fie dus în cimitirul alor săi, din Soveja - lucru care s-a înfăptuit în
octombrie 1993.
Satul natal i-a dat chiar şi a doua viaţă. Când prin cele străinătăţi s-a îmbolnăvit rău de tot, a revenit la obârşie, a reînnodat firul cu ai săi: ,,m-am simţit una cu
toţi ai mei de azi şi de totdeauna”, iar datina ,,mai trainică decât pietrele mormintelor”, i-a dat puterea şi forţa să o ia de la capăt, să se întoarcă şi, în-zdrăvenit,
să intre din nou în luptă şi să cucerească lumea ştiinţei şi a culturii.
Începutul şcolii a însemnat, într-un fel, sfârşitul copilăriei, deoarece aceasta a
fost o cumplită corvoadă, în care metoda de predare era una: ,,lovirea cu palcea
sau cu varga (de salcie, de mesteacăn ori de prun). Şcoala a fost cea dintâi pacoste pe capul copilului din Soveja, unde oamenii trăiseră, până atunci, ticniţi,
[liniştiţi n. a.] având tot ce le trebuia, iar pe deasupra, şi bune îndrumări la
învăţătură”2.
După primele trei clase absolvite la Soveja, următoarele două clase le-a urmat
la Vidra ,,unde se adunau copiii fruntaşilor din toată Vrancea”. Aici, alte orizonturi, altă viaţă, alţi oameni. În locul codrilor de brad, a pădurilor de fag şi de stejar,
în locul Dragomirei - ,,un biet pârâu de raţe şi de gâşte” - a întâlnit Râul Putna
care, atunci când venea învolburat, era ,,spaima lumii”. Şcoala era cam aceeaşi ,,dondăneam pe de rost, ceea ce monitorul ne da, de ici până colo”. Dacă
învăţătura de la şcoală nu era diferită de cea primită la Soveja, învăţătura cea

3

S. Mehedinţi - Premise şi concluzii la Terra, amintiri, mărturisiri, ed. a II-a, Ed. Viaţa
Românească, Bucureşti, 1998, p. 15;
4
S. Mehedinţi - Premise şi concluzii la Terra, amintiri, mărturisiri, op. cit., p. 108;
2
Idem, pp. 15-16.
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adevărată i-a arătat copilului coborât de sub zidurile Mănăstirii lui Matei Basarab,
că mai sunt şi alte locuri care merită să fie văzute.
Vidra, Poarta Vrancei, era o altă lume, cu altă vorbă, curat moldovenească, cu
oameni mai molcomi. Sovejenii duc cu ei temperamentul şi nervul moşilor din
par-tea sudică a Carpaţilor - Rucăr şi Dragoslavele - alte bordeie, alte obiceie.
Toate a-cestea, la un loc, i-au trezit în suflet curiozitatea şi darul observării, iar
când a a-juns la oraş sau prin cele ţări, a înţeles că plaiuri ca la Soveja nu-s
nicăieri.
Au urmat apoi şcolile de la oraşe: Seminarul de la Roman - 4 ani; Seminarul
Central de la Bucureşti - 1 an; Liceul ,,Unirea” din Focşani - 1 an (1885-1886, cls.
a V-a) şi Colegiul ,,Sfântu Sava”, din Bucureşti - 3 ani (1886-1889, cls. VI-VIII).
Schimbările dese ale şcolilor şi ale profesorilor, nu numai că nu l-au derutat,
dar i-au dat şi o altă învăţătură - şcoala vieţii - o altă perspectivă, i-au dat posibilitatea de a face comparaţii şi chiar şansa de a întâlni câte un dascăl de ispravă.
La Roman, l-a întâlnit pe profesorul de istorie, D. Grăjdeanu, om fără prea
multă carte, dar ,,cu respect de sine”; la Seminarul Central, pe profesorul Constantin Georgian, care i-a trezit gustul pentru limba latină; la Focşani, pe Savel
Rahtivan, care i-a dezlegat mintea pentru a înţelege frumuseţile matematicii, iar la
Sfântu Sava l-a întâlnit pe profesorul de filosofie, D. Laurian, ,,om cu bun simţ”,
care le vorbea elevilor ca un părinte: ,,Cu o singură privire, cu un singur cuvânt
ştia să ţină în frâu orice abatere de la buna cuviinţă (…), totdeauna sever în judecată, însă potolit în cuvinte”5. Aceşti profesori i-au sădit în suflet pasiunea pentru istorie, matematică şi pentru limba latină. Să nu uităm că Mehedinţi a fost întâi
student la matematică ,,urmând celui mai adânc îndemn”, dar a renunţat după o
lună, când trebuia să achite gazda. A avut atunci şansa – viaţa nu e geometrie - de
a fi apărut o bursă la Seminarul Normal Superior. Obţinând bursa, proaspătul bacalaureat avea asigurate condiţiile materiale, pu-tându-se ocupa, cu toată energia de
studii. Trebuie amintit faptul că statul român dădea destul de multe burse la şcolile
care pregăteau dascăli. Pe de altă parte, Mehedinţi a avut marea şansă de a întâlni
aici doi mari profesori: Titu Maiorescu şi Alexandru Odobescu, personalităţi care
îi vor marca întreaga viaţă. De la Maiorescu a luat dragostea pentru profesorat, ataşamentul faţă de tineri, logica şi arta discursului, implicarea în educaţie – conferinţele populare – pasiunea excursiilor, concretizată în celebrele Congrese ale
profesorilor de geografie (1904-1942). De la Odobescu i-au rămas atât înclinaţia
către frumos, cât şi orientarea spre geografie. Odobescu a fost cel care l-a recomandat pentru bursa oferită de Societatea Geografică Română şi tot el a fost cel
care l-a îndemnat să meargă în Franţa pentru a studia geografia, cu toate că Maiorescu nu a fost prea încântat, sugerându-i studiul istoriei, spunându-i că
5

S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 22.
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geografia nu ar avea nici un viitor, aceasta fiind pe atunci ,,cenuşăreasa
ştiinţelor”.
În perioada studiilor universitare de la Facultatea de Litere şi Filosofie (18891892), Mehedinţi va desfăşura o prodigioasă activitate de organizare a studenţilor
în cadrul ,,Ligii pentru unitatea culturală a românilor”2 (24 ian. 1891), din
comitetul căreia făcea parte, alături de: P.P. Negulescu, G. Murnu, N. Vicol, I. Lupulescu (secretar), M. Dragomirescu, Grigore Brătianu (casier), Al. Orăscu (preşedinte) şi alţii. La 11 ian. 1891, cu ocazia ,,primirei delegaţiunilor diferitelor corporaţiuni ale ţerei” şi a împlinirii unui sfert de veac de la urcarea pe tron a regelui
Carol I, o delegaţie a Ligei, din care făcea parte şi S. Mehedinţi, solicită regelui să
sprijine cauza Ligii, cauza tuturor românilor. Regele a mulţumit şi a asigurat delegaţia de ,,neadormita sa îngrijire pentru cultura neamului românesc”1. Din iniţiativa Ligii, S. Mehedinţi, alături de alte personalităţi ale vieţii noastre culturale –
V. A. Urechia, B. Şt. Delavrancea, C. Rădulescu-Motru, N. Iorga şi alţii – au prezentat conferinţe prin care au relevat continuitatea şi unitatea poporului român. S.
Mehedinţi împreună cu P. P. Negulescu au redactat ,,Memoriul studenţilor universitari români privitor la situaţiunea românilor din Transilvania şi Ungaria”2, tipărit în limbile: română şi franceză, în 13.000 de exemplare şi difuzat în toată Europa. Acest Memoriu a iritat guvernul de la Budapesta care a invitat studenţii maghiari să dea un răspuns studenţilor români, prin care să măsluiască realitatea.
,,Studenţii unguri încearcă să răspundă acestui rechizitoriu printr-o broşură intitulată: Les Roumaines et la nation hongroise. Réponse au mémoire des étudiants
universi-taires roumains sur la situation des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, Budapest, 1891. Ei afirmă în acest răspuns că ,,românii ungari n-au nici un
2

NOTĂ: La sfârşitul sec. al XIX-lea, s-a intensificat lupta românilor din Imperiul Habsburgic pentru a se uni cu ţara. Este perioada cunoscută în istorie sub numele de Mişcarea memorandistă. Tineretul universitar a organizat acţiuni proprii care au culminat cu înfiinţarea Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor. La Bucureşti, s-a creat un grup de sprijin, avându-l
în frunte pe Ioan Slavici, revenit în ţară după ce fusese închis la Vacz. Acest grup îşi propunea
să strângă bani şi cărţi pentru a ajuta ,,bibliotecile poporale de peste munţi”. Ştirea că guvernul
de la Budapesta urmărea introducerea limbii maghiare în grădiniţe şi în azilurile de copii a
creat o atmosferă incendiară. În aceste condiţii, studenţii Universităţii bucureştene au hotărât
crearea unei societăţi care să sprijine lupta românilor din Transilvania. Întrunirile
organizatorice au în-ceput la 16 oct. 1890 în aula Universităţii. ,,Cea de a doua întrunire
pregătitoare a avut loc la 24 oct. sub preşidenţia lui S. Mehedinţi” (cf. Petre Dan - Asociaţii,
cluburi, ligi, societăţi - Dicţionar cronologic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Buc., 1983,
pp. 194). Această întru-nire a hotărât constituirea unui comitet de acţiune şi elaborarea unui
Memorandum, prin care să se adreseze opiniei publice interne şi internaţionale;
1
Ion Lupulescu - Raportul general despre activitatea Comitetului central al Ligei pentru
unitatea culturală a românilor, Lito-Tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 1891, p. 129;
2
* * * - Memoriul studenţilor universitari români…, Tipografia Carol Göbl. Bucureşti
1891, 52 p;
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motiv să se plângă împotriva patriei maghiare”3.4În replică, studentul Aurel C.
Popovici a publicat La Question roumaine en Transylvanie et en Hongrie. Replique de la jeunesse universitaire roumaine de la Transylvanie et de la Hongrie a
la Réponse faite par la jeunesse universitaire magyare au Mémoire des étudiants
universitaires de Roumanie. Avec une carte etnographique de l'Autriche-Hongrie
et de la Roumanie. Vienne, Budapest, Graz, Cluj (Replică a Junimii Academice
Române de la universităţile din Viena, Budapesta, Graz şi Cluj - Viena 1891), în
limbile română, franceză, germană, engleză spaniolă şi italiană, retipărită în 1892,
în 12.000 de exemplare, la iniţiativa Ligii de la Bucureşti. Atât Memoriul cât şi Replica au avut un mare impact în plan internaţional, acţiunea studenţilor români
fiind întâmpinată cu o caldă simpatie, de cancelariile occidentale şi de cele mai
importante organe de presă: Le Figaro, Le XIX-e Siècle, La France, La Bataille,
La Vérité, Le Gaulois, Le Soleil, La Lanterne, La République Française, Le Siècle,
L‘Eclaire, Le Mémorial Diplomatique etc, etc… L’Association Générale des Etudiants de Paris a manifesté sa sympathie pour la cause roumaine, défendue par le
Mémoire, par un article intitulé: Revendications roumaines…”7.
Între timp (1892), Mehedinţi termină Facultatea de Litere şi Filosofie a Seminarului Normal Superior din Bucureşti şi trece examenul de licenţă, cu calificativul Magna cum laude. La îndemnul lui Al. Odobescu se înscrie şi obţine, de la Societatea Română de Geografie, o bursă pentru a studia geografia la Paris. Ajuns în
,,oraşul luminilor”, S. Mehedinţi continuă activitatea în cadrul Ligii, iniţiind, în
1893, Charta rotundă,8 o foaie volantă, scrisă de mână, gândită ca un periodic lunar care să aibă următoarea rută: Paris, Viena, Budapesta, Cluj, Bucureşti, Anvers
şi Graz. ,,Iniţiativa Chartei rotunde aparţine lui S. Mehedinţi, pe atunci student,
membru activ al Secţiei din Paris a Ligii Culturale. El este şi autorul interesantului editorial care, mai ales în prima sa parte, dezvăluie o adevărată concepţie
politică, menită să imprime tineretului studios o orientare naţional-politică unitară”.
Deşi a avut o existenţă foarte scurtă, doar un număr, Charta rotundă ne dezvăluie activitatea studenţimii române din ţară şi din străinătate, în sprijinul românilor din Imperiul Austro-Ungar şi din Transilvania. Tinerimea universitară din
România, prin Memoriul său, nu dorea să se amestece în treburile interne ale Imperiului, ,,în conflictele interne ale vecinilor, ci facem apel la tinerimea liberală

3

Grigore Nandriş - Aurel C. Popovici (1863-1917), Tipografia Mitropolitului Silvestru,
Cernăuţi, 1937, p. 12
7
Şerban Polverejan - Din activitatea studenţilor români în străinătate, ,,Charta rotunda(1893)”, în: Acta Musei Apulensis, Apulum VII/II, arheologie-istorie-etnografie, Alba Iulia,
MCMLXIX, pp. 187-202;
8
Idem, p. 189;
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din Europa pentru a-i sili pe reacţionarii nobili din Ungaria să asculte de glasul
timpului, să se supună şi să facă act de liberalism”9.
Ajuns la Paris, la începutul anului 1893, S. Mehedinţi se avântă cu acelaşi elan
şi în activitatea de instruire pe tărâmul geografiei. Pentru că la Sorbona se predau
cursuri de geografie regională - geografia coloniilor franceze - Mehedinţi ajunge la
École Normale Supérioare ,,unde erau primiţi cei mai aleşi tineri francezi destinaţi carierelor intelectuale”. Aici l-a întâlnit pe ,,singurul mare geograf francez
din acea vreme, pe Paul Vidal de la Blache, care nu ajunsese profesor la Sorbona,
dar preda cu însufleţire şi geniu la acea renumită şcoală”10, fiind considerat de
către continuatorii săi un adevărat întemeietor al geografiei umane franceze. Înţeleptul dascăl l-a sfătuit pe tânărul de la Gurile Dunării, venit să dezlege tainele
geografiei, să meargă la Berlin, unde şcoala geografică era cu mulţi paşi înainte,
prin activitatea unor înaintaşi ca Humboldt şi Ritter. Prin diversificarea mijloacelor
de informare, se adunase un imens material documentar, care trebuia sistematizat
şi pe baza căruia să se traseze liniile de forţă, să se stabilească principiile unitare
ale cenuşăresei ştiinţelor - geografia. Acest lucru îl va face Oskar Peschel care va
prezenta o operă clară şi sistematică, cu principii şi argumentare, prin care ,,geografia dobândise iarăşi prestigiul academic de care se bucurase în prima jumătate
a secolului”11. Alături de Peschel, Ferdinand von Richthofen va fi cel care va pune
bazele ,,obiectului şi metodelor geografiei”, devenind ,,protagonistul mişcării geografice, nu numai din Germania, ci chiar din întreaga lume”, aceştia aducând o
nouă renaştere a geografiei. Mehedinţi, însă, avea nevoie de ,,o sistematică introducere în geografie ca ştiinţă”. Considerând că nu poţi reconstitui corpul uman
pornind de la o unghie, iar drumul spre geografie trebuie să plece de la observarea
directă, după care să urmeze conceptualizarea. Mehedinţi începe o serie de excursii, pe cont propriu, ,,în ţinuturile cele mai caracteristice ale Germaniei”, făcând comparaţii între Câmpia Nord-Europeană şi Câmpia Română, între climele
celor două ţări. Contactul cu etnograful Adolf Bastian îi va des-chide drumul spre
o altă ştiinţă-pivot pentru istorie, geografie, pedagogie - etnografia. Acest lucru l-a
îndemnat să continue pregătirea la Universitatea din Leipzig ,,luând cunoştinţă
mai de aproape şi de latura antropogeografică a geografiei”12, cunoscută sub
numele de Şcoala de la Leipzig, a cărei reprezentant era renumitul profesor Fr.
Ratzel. Cu unele clarificări, în domeniul geografiei, dar şi cu multe nedumeriri,
Mehedinţi plecă în anul 1895 la Leipzig, aici urmând să lucreze la teza de doctorat
sub în-drumarea lui Fr. Ratzel.
9

* * * - Memoriul studenţilor, op. cit., p. 49;
Victor Tufescu – Simion Mehedinţi, viaţa şi opera, Ed. Enciclopedică, Buc., 1994, p.

10

28.
11
12

S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, op. cit., p. 65;
Idem, p. 74.
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Datorită unei puternice încordări intelectuale, generate şi de faptul că nu pătrundea articulaţiile ştiinţei geografice, Simion Mehedinţi ,,s-a trezit cu un
puternic surmenaj”. Acest lucru l-a obligat la întreruperea pregătirii timp de doi
ani, fapt consemnat şi în procesul verbal al şedinţei S.R.G. din 2/14 martie 1896.
,,Tânărul bursier al Societăţii, dl. Mehedinţi,(…) a trebuit să întrerupă orice
activitate intelectuală şi să se odihnească câtăva vreme în ţară”13.
Descurajat şi fără bani, Mehedinţi se întoarce în satul natal, unde fiul risipitor
se reintegrează încet, încet în viaţa şi tradiţiile alor săi, în ritmurile atemporale ale
celor din mijlocul cărora plecase. Au urmat doi ani ,,de refacere fizică, dar şi doi
ani de cugetare, de observaţie, de cristalizare a tot ceea ce studiasem, de schiţare
a lucrărilor mele de mai târziu”14. Se pare că în această perioadă a funcţionat, pentru a se putea întreţine, ca profesor de limba germană la Liceul Naţional din Iaşi.
Eugen Lovinescu, fostul său elev ne spune următoarele: ,,Pedagogia sa de natură
explozivă consta în descărcări electrice la fiecare două minute: bum! bum (…) în
aceeaşi oră puteai obţine doi de zece şi trei de unu, alte note nu existau; motor pus
sub presiune, nu cunoştea repaosul sau munca ordonată!”5.25
Refăcut complet după şederea de la Soveja, S. Mehedinţi s-a întors la Leipzig,
şi-a reluat lucrul la teză, obţinând diploma de doctor în filosofie (specialitatea geografică), cu calificativul ,,suma cum laude”, fiind felicitat de corpul profesoral.
Magistrul său, Fr. Ratzel, elogiind calităţile candidatului ,,sublinia-ză, ca un merit
deosebit, faptul că a ajuns la o cugetare geografică – geographisch denken”. Succesul său a fost consemnat şi în BSRG: ,,D. Mehedinţi (…) şi-a încoronat munca
sa strălucitoare prin obţinerea – maxima cum laude – a diplomei de doctor în specialitatea geografiei la Facultatea de Litere a Universităţii din Leipzig”. Urmare a
intervenţiei Societăţii Române de Geografie şi a cererii lui T. Maiorescu, Ministerul Instrucţiunii Publice a înfiinţat la Universitatea din Bucureşti prima catedră de geografie.
Primul curs universitar de geografie, ţinut de Mehedinţi la 3 noiembrie 1900, a
însemnat, la noi, actul de naştere al acestei ştiinţe. La curs a participat şi bătrânul
Maiorescu, venit să-şi susţină ucenicul la prezentarea disertaţiei de către tânărul
doctor în geografie. Însuşi E. Lovinescu, student la Facultatea de Litere, şi-a
schimbat părerea despre fostul său profesor de la Iaşi, afirmând că: ,,Rezultatul a
depăşit orice aşteptare: vreme de un ceas, dl. Mehedinţi şi-a dezvoltat subiectul cu
un calm nebănuit (…) în timp ce, cu ochii plini de bucurie, Maiorescu sublinia
13
Buletinul Societăţii Române de Geografie, nr. recapitulativ ,,Treizeci de ani de muncă
[de la înfiinţarea SRG]”, 1905, pp. 217-218;
14
Vasile I. Ţiroiu - Amintiri, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinţi, Ed. SAS,
Bucureşti, 1995, pp. 55-56;
5
E. Lovinescu – Memorii, vol. I, Editura ,,Cugetarea”, Bucureşti, 1930, p. 276.
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cuvintele prin gesturi expresive şi cu priviri circulare ce voiau să spună: ei, ce vă
spuneam eu, aşa-i că are talent”, iar Nicolae Orghidan, student în primul an, nota
următoarele: ,,La ora fixă apăru pe uşă un bărbat tânăr, zvelt care se îndrepta
spre catedră cu paşi uşori şi siguri. Avea înfăţişarea distinsă a unui adevărat
intelectual…Începu să vorbească liber cu o remarcabilă uşurinţă, fără sfiala
obişnuită a începătorilor. Îşi urmărea firul ideilor cu o logică strânsă ce captiva
atenţia ascultătorilor. Folosea o limbă literară aleasă, ocolind pe cât putea neologismele. Nu lipseau figurile de stil puse ici, colo la loc potrivit…”15.
Începând din această zi, datorită geniului şi a muncii neobosite a lui Mehedinţi, geografia va intra pe un drum ascendent, culminând cu apariţia, în 1930, a
lucrării fundamentale: Terra – introducere în geografie ca ştiinţă şi cu întemeierea
unei strălucite şcoli geografice române.
În 190216, S. Mehedinţi se căsătoreşte cu Maria Cicei (n. 1881), fiica unui
mocan din Ardeal – Ion Cicei, de loc din Râşnov – care trecea deseori munţii în
Ţara Românească, ducându-şi oile în Câmpia Dunării, la iernat. ,,Când i-a venit
sorocul să fie luat la oaste într-o unitate din armata austro-ungară (…), a trecut
din timp peste munţi cu oile şi-a rămas în România”17, unde a trăit tot restul vieţii,
rostuindu-şi gospodăria şi avutul.
Simion şi Maria au avut doi copii: Maria-Simona, pe numele de alint Mica (n.
1903) şi Emil (n. 1905). Mica s-a căsătorit cu C. C. Giurescu, ajuns mare istoric şi
academician, la fel ca şi fiul acestuia, Dinu Giurescu - Gongu, aşa cum îl alinta
bunicul Mehedinţi. Emil a devenit avocat.
Viaţa familiei Mehedinţi, cu zile luminoase şi întunecate, a curs în casa din str.
Dimitrie Racoviţă, nr. 12 – casă dotală, cumpărată din zestrea soţiei. Casa a
devenit celebră prin faptul că aici au avut loc şedinţele Junimii, aici primea corespondenţa directorul Convorbirilor literare (ian.1907-dec.1923), directorul Duminicii poporului (14 sept.1914 - 15 dec.1933), profesorul şi academicianul S. Mehedinţi. Aici îşi are astăzi, sediul Institutul de Geografie, înfiinţat în 1944.
Din ziua de 3 nov. 1900, când a semnat actul de naştere a geografiei româneşti, Mehedinţi a început urcuşul pe treptele ştiinţei geografice, ale etnografiei,
pedagogiei şi literaturii. Cu toate că a avut o viaţă lungă, pare că mereu a fost într15

N. Orghidan – Şcoala Geografică Românească formată de Simion Mehedinţi, în: S.
Mehedinţi – Opere alese, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 68;
16
NOTĂ: cf. EXTRACT din registrul actelor de căsătorie pe anul 1902, nr. 1436 din luna
ianuarie, ziua 7, emis de Primăria Sectorului I Galben, Oficiul Central de Stare Civilă, Bucureşti. De reţinut faptul că în acest act se precizează faptul că S. Mehedinţi avea 34 de ani (n.
1868), iar Maria I. Ciceiu 21 de ani (n. 1881). Contractul de căsătorie avea valoarea de 216.000
lei. Unul dintre martorii fericitului eveniment a fost însuşi Titu Maiorescu. Extractul constituie
o dovadă concretă în privinţa anului naşterii lui S. Mehedinţi - 1868
17
Victor Tufescu – Simion Mehedinţi, viaţa şi opera, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994,
p. 78.
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o permanentă cursă contra cronometru, cu timpul. Lucra, lucra, lucra mereu. În zilele scurte de iarnă, se trezea dimineaţa cu noaptea-n cap, se îmbrăca pe întuneric,
punându-şi de seara hainele în ordine, ca să nu-i deranjeze pe ai casei şi începea
lucrul. La fel ca şi pe mocanii din Soveja, nu-l apuca niciodată ziua-n pat.
În 1915, S. Mehedinţi a fost chemat la Academia Română, ca membru plin,
membru corespondent fiind din 1908. Imediat după şedinţa de confirmare,
Preşedintele înaltului for ştiinţific îi trimite următoarea înştiinţare:
Academia Română, Bucureşti, nr. 1043
15 maiu 1915
Domnule coleg,
Avem deosebita bucurie a vă aduce la cunoştinţă că Academia Română v-a
ales, în şedinţa de astăzi, Membru activ al ei, în Secţiunea istorică.
Comunicându-vă această alegere în persoana domniei Voastre, vă rugăm să
binevoiţi a lua parte la lucrările sesiunii generale, pentru care este adunată Academia.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Coleg, încredinţarea prea distinsei noastre consideraţiuni.
Preşedinte, Dr. C. I. Istrate,

Secretar, I. Hepites

Domniei sale domnului S. Mehedinţi,
membru al Academiei Române
Din cauza războiului, S. Mehedinţi şi-a rostit Discursul de recepţie la Academia Română - Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca şi uneltele
sale - la 6 iunie 1920.
În anul 1918 - martie-octombrie - a fost ministru al instrucţiunii şi cultelor, în
Guvernul Marghiloman. În această perioadă a trecut prin Parlament, cu unanimitate de voturi, două legi ale învăţământului (Legea eforiilor şcolare şi Legea şcolilor pregătitoare şi a seminariilor normale), prin care a urmărit reformarea învăţământului rural.
După căderea Guvernului Marghiloman, primul gând al profesorului a fost săşi continue activitatea didactică şi ştiinţifică, ţinându-se toată viaţa, departe de politică. În anii care au urmat, a dat la iveală opera sa literară, ştiinţifică pedagogică
şi filosofică.
O parte mai puţin cunoscută din activitatea didactică a lui S. Mehedinţi, asupra căreia dorim să aruncăm o scurtă privire este munca de profesor la Şcoala
Superioară de Război, desfăşurată între anii 1919-1938, unde preda geografia ge-
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nerală1. În anul 1939, s-a dat în folosinţă actuala clădire a Şcolii Superioare de
Război. La aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea acesteia s-a tipărit lucrarea ,,Istoricul Şcoalei Superioare de Război”, care are un capitol special dedicat profesorilor civili - ,,Omagiul Şcoalei Superioare de Război către domnii profesori civili”. Contribuţia şi meritele profesorului Mehedinţi din această perioadă, ne sunt
relevate în lucrarea ,,Promoţia 100, de ofiţeri de comandă şi Stat Major, pentru
România”, editată de Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 1996, volum
coordonat de gen. Mircea Agapie, Rectorul Academiei de Înalte Studii Militare, în
care se recunoaşte întâietatea lui Mehedinţi privind geopolitica un concept tabu, la
noi, după ultimul război: ,,Geograful român Simion Mehedinţi (1868-1962), elev
al lui Fr. Ratzel, pe timpul studiilor în Germania (…) este primul care abordează
la noi problemele de geopolitică. Îna-inte de primul război mondial, el a publicat
stu-diul <Chestia orientală, din punct de vedere geografic şi etnografic>,
republicat în anii celui de al doilea război mondial sub titlul <România în
marginea conti-nentului>. O problemă de geopolitică românească şi europeană”2.
Pentru meritele sale ştiinţifice, dar şi pentru căldura cu care îi îndruma pe
tineri, pentru dragostea pe care o manifesta faţă de întregul popor, faţă de copilăretul ţării, Mehedinţi a fost preţuit, în epocă, de lumea academică, de către dăscălime şi de tineret.
Astfel, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Institutul de Geografie al Universităţii din Cluj i-a dedicat volumul: ,,Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj – OMAGIU profesorului Simion Mehedinţi, creatorul învăţământului geografic modern din România”, o adevărată operă tipografică, în care semnează nume de rezonanţă din cultura română: I. Roşca, Al. P. Arbore, Ioan C. Băncilă, Dr. R. I. Călinescu, Ion Conea, G. Giuglea, C. C. Giurescu, Vintilă Mihăilescu, Tiberiu Morariu, Sabin Opreanu, N. Orghidan, Heinrich Wechner, R. Vuia, Ion
Dongorozi, Gh. Vornicu. Evident că nu sunt cuvinte de laudă la adresa celui omagiat, ci sunt serioase studii ştiinţifice din varii domenii: geografie, etnografie, etnologie, istorie, pedagogie. Fiecare studiu are un rezumat în limba franceză. Ion Roşca, bibliotecar al Seminarului de Geografie din Bucureşti a întocmit o bibliografie
din opera lui S. Mehedinţi.
Al doilea Război Mondial, cu evenimentele sale dramatice, pentru România –
cedarea Basarabiei şi a Bucovinei, raptul Transilvaniei de Nord - au confirmat
semnalele de alarmă trase de Mehedinţi. ,,Ruina hotarelor arată lămurit că n-am
dat poporului nostru o altă creştere, n-am muncit destul, nu ne-am pregătit şi, în

1

Cf. Monitorul oastei, nr. 72 din 18 nov. 1921, p. 1311;
Lt. Col. Petre OTU – Studiul geopoliticii la Şcoala Superioară de Război, tradiţie şi
actualitate, în: Promoţia 100…, op. cit., p. 129.
2
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cele din urmă, ne-am prăbuşit”18. Pentru profesor, adevărata vină o poartă şcoala,
în continuă reformare: ,,Legi, regulamente şi programe cu duiumul - Cercetăşie,
Străjerie, Frăţie de cruce”, care derutează pe copii, părinţi şi pe profesori.
Mehedinţi este însă un optimist incorigibil, încrezător în steaua poporului său,
care, în viitor, va fi mântuit numai prin muncă şi moralitate: ,,Neamul românesc nu
va putea birui greutăţile de azi, decât muncind mai mult şi mai bine, decât cei care
îl duşmănesc, şi întrecându-i prin moralitate”19.
Sfârşitul războiului şi noua putere instalată în România îl vor marginaliza cu
brutalitate, pe Simion Mehedinţi. În timpul războiului, lucrurile s-au preci-pitat,
atât pentru ţară, cât şi pentru profesor. În anul 1943, profesorul C. C. Giu-rescu,
ginerele lui S. Mehedinţi, a plecat la Istanbul, trimis de Mihai Antonescu, pentru a
înfiinţa un ,,Institut Cultural Român la Ankara”, acţiune la care ,,colaborează şi
prof. S. Mehedinţi”20.
Din 1943 şi până în 1946, familiile C.C. Giurescu, Simion Mehedinţi şi Emil
Mehedinţi au locuit la Istanbul. Poate că plecarea acestora în Turcia să fi făcut
parte din acţiunea lui Mihai Antonescu, de a pune pe intelectualii români la adăpost, de tăvălugul roşu care ameninţa România.
De la Istanbul, Mehedinţi trimite Academiei Române, actul prin care donează
acesteia, biblioteca personală, alcătuită din: cărţi, hărţi, atlase, manuscrise. Mai donează ,,Casa de citire”, din casa părintească de la Soveja, ,,cărţile populare care
pot fi citite de săteni (dacă sunt în două exemplare)”, iar şcolii din Soveja, îi dăruieşte ,,o grădină şi un loc de pepinieră – [pentru instruirea practică a elevilor n.
a.] – cumpărat acum zece ani din proprietatea statului”. În acelaşi timp, ,,ca proprietar al revistei Convorbiri literare21, prin act semnat de întemeietorii Junimii –
actul se află în plicul sigilat de la Academie – dăruiesc şi această revistă tot Academiei Române ”.
La întoarcerea în ţară, în 1946, Mehedinţi găseşte casa rechiziţionată – aici se
afla Confederaţia Generală a Muncii – iar biblioteca, una dintre cele mai valoroase
din ţară, ...dispărută.
De acum începe coşmarul pentru cel ajuns la vârsta patriarhală, de aproape 80
de ani. În această situaţie, Mehedinţi va face intervenţii nenumărate pentru a i se
restitui casa. Academia Română se va implica şi ea în această acţiune, ară-tând că
18

S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere. Şcoala muncii, ed. a VIII-a, Ed. Viaţa
Românească, Bucureşti 1997, p. 30;
19
Idem, p. 31;
20
Cf. MAE al României, Direcţia Patrimoniu Diplomatic şi Arhivă, nr. D (8) 458
/17.04.2000.
21
Cf. EXTRAS din Analele Academiei, Tom LXIV, Şedinţa publică de la 23.03.1943, p.
2, act datat la 2 martie 1945 – Istanbul, ss. Consul general Paul Negulescu, aflat în arhiva
familiei Mehedinţi, oferit nouă spre consultare de dna Simona Mehedinţi, nepoata savantului.
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Simion Mehedinţi are ,,statut de demnitar, ca membru al Academiei, fiind scutit de
rechiziţie”. De asemenea, se precizează că biblioteca personală a fost donată Academiei încă din 1943 şi savantul trebuie să intre în posesia ei, pentru a putea lucra
în continuare.
Deşi Ministerul Afacerilor Interne îi răspunde cu promptitudine că imobilul
este scutit de rechiziţie, hotărând restituirea imediată a acestuia (24 oct. 1946),
Mehedinţi va intra în propria-i casă abia în anul 1957. Probabil că fiind la o vârstă
aşa de înaintată, autorităţile au aşteptat să se stingă din viaţă şi să nu mai aibă cui
să redea locuinţa.
În perioada 1946-1950 va locui pe strada Berzei nr. 47, în casa lui C.C. Giurescu, ,,într-o singură cameră, având o intrare spre balconul de lângă acoperiş”.
La 30 iun. 1950, după arestarea lui C. C. Giurescu (în noaptea zilei 5.05.1950),
casa familiei acestuia a fost confiscată, familia evacuată împreună cu familia Mehedinţi şi duşi într-un ghetou din strada Alexandru Moruzi, nr. 27 - ,,o stradă cu
nume urât, trebuind să locuim patru persoane: eu, soţia, fiica noastră (soţia lui
Giurescu) şi fiul lui [Dinu], student universitar, într-o cameră plină de ploşniţe”.
După câteva luni, prin grija părintelui Balaur, devenit şi duhovnicul savantului,
Mehedinţi s-a mutat ,,în casa parohială a Bisericii Mavrogheni”, unde a locuit până în 1957, ,,într-o strâmtorare tot mai grea, îndeplinind toate nevoile traiului material - până şi tăiatul şi căratul lemnelor”, şi asta la vârsta de aproape 90 de ani.
În anul 1957 - ,,prin bunăvoinţa tuturor, începând cu Preşedintele Ţărei [Dr.
Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri], cu fostul preşedinte, prof. Dr.
Parhon, care a binevoit să mă cerceteze [viziteze n. a.] în spital, apoi în locuinţa
mea, după operaţie” - şi-a recăpătat locuinţa din str. Dimitrie Racoviţă nr. 12, la 2
martie 1957, unde, în sfârşit, şi-a reîntregit familia.
Bucuria revenirii în casa unde a trăit şi creat o viaţă, nu poate acoperi deznădejdea şi sfâşierea care-l cuprinde la 26 martie 1957, când ,,am păşit pragul casei,
găsind-o goală - numai păreţii şi acoperişul…, iar când m-am coborât în camera
unde lucrasem o viaţă întreagă - total goală şi aceea…!!!”.
Aici cuvintele celui care a băut tot paharul amărăciunii, devin neputincioase.
Frânturi de gânduri te hăituiesc, iar în minte îţi încolţeşte întrebarea ultimă: Cu ce
ţi-am greşit, Doamne?
Ce va fi simţit în sufletul său e greu de spus în cuvinte…Cel care slujise o
viaţă întreagă munca şi adevărul, cinstea şi iubirea faţă de semeni se vedea acum
bat-jocorit şi umilit, fără putinţa de a se apăra. Pierderea bibliotecii, arestarea celor
31 de titluri din opera sa1, suna mult mai greu decât o condamnare la nefiinţă.

1

* * * - Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti , 1948, pp. 274-276;
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Semnificative pentru caracterul şi statura morală a lui Mehedinţi rămân, între
altele, două mărturii: lucrarea ,,Aşa a fost…” a renumitului chirurg, profesor doctor, Ion Juvara şi ,,Rugăciunea din urmă”2 a savantului.
În cartea sa, chirurgul Ion Juvara face o confesiune impresionantă: ,,Pe Prof.
Simion Mehedinţi l-am operat pentru un cancer sigmoidian. Împlinise 82 ani, dar
avea o stare biologică perfect normală. Atât înainte cât şi după operaţie lucra zilnic 4-6 ore la istoria lui Tucidide. Fusese evacuat din casa sa, nu avea pensie şi o
ducea destul de greu, dar suporta totul cu demnitate; nu l-am auzit niciodată plângându-se de situaţia în care se găsea.
Într-o zi a venit, în clinică, prof. C. I. Parhon să viziteze pe una din colaboratoarele lui, care fusese operată. I-am spus că Simion Mehedinţi este internat
şi operat. A intrat să-l vadă. Erau vechi prieteni. L-a întrebat dacă are pensie. A
răspuns că NU!
-…Bine, am să intervin să-ţi dea pensie! a spus C. I. Parhon.
- Nu primesc decât dacă se va da tuturor colegilor mei! – a răspuns S. Mehedinţi spre uimirea mea, care cunoşteam cât de greu trăia. Oricine citeşte acest
episod îşi poate da seama ce OM era profesorul Simion Mehedinţi.
Am de la el un tablou de Tonitza, dar mai valoroasă este scrisoarea de
mulţumiri, în care face considerente asupra comportării oamenilor în vremea pe
care o trăiam, precum şi asupra calităţilor deosebite ale poporului român, care a
trecut prin atâtea epoci istorice vitrege”3.3
,,Rugăciunea din urmă – 31 X 1954” este o cutremurătoare mărturie a unui
destin tragic, un bocet prin care se lasă şi o nădejde pentru urmaşi.
Scrutându-şi viaţa atunci ,,când nu mai e mult până departe”, deşi lăsat ,,pradă
vânturilor şi întâmplărilor, cu casa fără coperiş”, Fagul din Munţii Vrancei, peste
care a trecut aproape un veac, în care a ţinut piept tuturor vicisitudinilor, la
aproape 90 de ani ai săi, nu renunţă la muncă. ,,Dacă se vor mai găsi niscaiva
cărţi, ori ma-nuscrise, aştept cu recunoştinţă, să mi se arate lipsurile şi să mai
îndrept ce se mai poate îndrepta”.
Rugăciunea din urmă este mai mult decât un testament spiritual, aşa cum s-a
spus, este ,,o socoteală cu veşnicia”, o mărturisire în faţa lui Dumnezeu.
Singur cu Cel de Sus, la fel ca baciul din Raiul Sovejei, Mehedinţi meditează
la ceea ce ia cu el, dar mai ales la ceea ce lasă urmaşilor. Se gândeşte la mersul
ştiinţei, îşi cântăreşte opera. Deşi istovit de ani, nu lasă din spate povara - ,,Ordinea obligaţiilor mele oficiale ar fi aceasta: Armata, Biserica, Şcoala şi Aca2

Dumitru MUSTER – Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Antologie, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 1992, pp.268-271;
3
Prof. dr. Ion JUVARA – Aşa a fost, amintirile unui chirurg, Editura DU-STYL, Bucureşti, 1996, p. 244.
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demia, iar în latura ştiinţei: geografia, antropogeografia, etnografia, pedagogia”
– nu se leapădă de muncă până la ultima picătură de vlagă şi de viaţă.
Pe prieteni şi colegi, îi învăluie în iubire şi căldură, iar pe călăi îi ignoră, el
,,pluteşte pe ape ca Sfântu Petru”, ei sunt orbi şi întemniţaţi, ei nu văd lumina
dumnezeiască în care el este învăluit. Ruga înţeleptului este ca o Înviere: ,,…ideal
de viaţă. …AMIN!”
Opera2 Ştiinţa. Personalitate polivalentă, S. Mehedinţi a abordat mai multe
domenii ştiinţifice: geografia, etnografia, istoria, pedagogia, filosofia. Între toate,
geografia a fost prima povară, pe care a dus-o toată viaţa şi pe care a ridicat-o, la
noi, de la statutul de ,,cenuşăreasă a ştiinţelor” la rangul de ştiinţă de corelaţie
pentru toate celelalte ştiinţe. Prin munca şi geniul său, Mehedinţi a căpătat o cugetare geografică ,,geographisch denken”, a creat şi la noi un mediu geografic prin
cursurile sale universitare, prin activitatea ştiinţifică şi publicistică de la Buletinul
Societăţii Regale Române de Geografie, prin manualele şcolare de geografie, prin
opera sa ştiinţifică şi prin ilustra şcoală geografică pe care a ridicat-o: George
Vâlsan, C. Brătescu, Vintilă Mihăilescu şi mulţi alţii.
Primul pas pe care l-a făcut în cercetarea ştiinţifică a fost în domeniul pedagogiei cu lucrarea de licenţă ,,Ideile lui J. –J. Rousseau asupra educaţiei”, iar al
doilea în geografie cu lucrarea de doctorat ,,Ueber die kartographische Induction –
Inducţia cartografică”, o lucrare despre hartă, instrumentul fundamental de cercetare în geografie.
Urcuşul său în geografie a început în ziua de 3 noiembrie 1900, când a semnat
actul de naştere al acestei ştiinţe, la noi, prin ,,Disertaţia inaugurală – Obiectul
geografiei”. Citind cursul inaugural al Facultăţii de Geografie, eşti im-presionat de
maturitatea gândirii sale, de modul în care tânărul profesor relevă legile care guvernează cele patru sfere ce compun Terra, dând una dintre cele mai complete definiţii ale geografiei, valabilă şi astăzi. În acelaşi timp, este semnificativ faptul că
Mehedinţi precizează, din start, valoarea educativă a a-cestei scientia nova. Cuvântul cheie pe care se sprijină argumentaţia lui Mehe-dinţi este: diferenţierea ,,dezvoltare progresivă prin diferenţiere”; diferenţierea învelişurilor telurice – litosferă, hidrosferă, atmosferă, biosferă, din care decurge definiţia geografiei: ,,ştiinţă
a evoluţiei pământului, considerat în relaţia reciprocă a celor patru învelişuri,
atât din punct de vedere static cât şi dinamic”1. Din această scânteie, din sesizarea
acestei esenţe se va naşte opera fundamentală ,,Terra - introducere în geografie ca
ştiinţă”. În timp, S. Mehedinţi va ridica geografia de la statutul de ştiinţă mnemoNotă: În prezentarea succintă a operei lui S. Mehedinţi, vom utiliza, din nevoia de sistematizare, clasificarea făcută de autor în documentul invocat mai sus.
1
S. Mehedinţi - Disertaţia inaugurală, în: ,,S. Mehedinţi - Synopsis”, Ed. Terra, Focşani,
2000, p. 18;
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tehnică şi enumerativă la rangul de ştiinţă explicativă, trecând ,,la o generalizare a
particularului şi la o esenţializare a generalului”2.
Tratând Pământul ca pe ,,casa de educaţie neamului omenesc”, Mehedinţi este
preocupat în permanenţă de valoarea educativă a ştiinţei, în general, şi a
geografiei, în special, a menirii omului de ştiinţă care, ,,prin meditaţia sa liniştită,
înlocuieşte inconştienţa şi aiureala plebei nepolitice şi politice, veghind interesele
superioare ale omenirii” şi la dezvoltarea permanentă a poporului din care face
parte.
Audiind cursurile de etnografie ale lui Adolf Bastian i se deschide drumul spre
o ştiinţă-pivot pentru geografie, istorie, pedagogie şi ,,luând cunoştinţă mai de
aproape şi de latura antropogeografică a geografiei”3, prin profesorul Fr. Ratzel,
Mehedinţi a înţeles foarte bine legătura dintre Pământ şi Om, pre-cum şi rolul
acestuia în evoluţia Pământului.
Înarmat cu bogat bagaj de cunoştinţe în domeniul geografiei dar şi din ştiinţele
vecine, stăpân pe cel mai important instrument de studiu al geografiei – harta, având o cugetare geografică formată, precum şi un patriotism ardent, Mehedinţi a abordat geografia în strânsă legătură cu istoria, etnografia şi cu pedagogia: Insula
Şerpilor (1893), Kuriose Beschreibung von der Moldau und Wallachey (1895),
Aplicări antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei şi altor ştiinţe (1910),
Chestia orientală din punct de vedere geografic şi etno-grafic (1914), Observări
asupra Dobrogei (1920), Dacia pontică şi Dacia car-patică (1928) etc.
Opera sa geografică pune bazele acestei ştiinţe pas cu pas: Problemele geografiei contemporane ca ştiinţă despre Cosmos (1900), Eterogenitatea celor patru
sfe-re (1900), Asupra obiectului geografiei. Definiţiunea ei (1901), La géographie
comparée d'aprés Ritter et Peschel (1901), Antropogeografia şi întemeietorul ei
Fr. Ratzel (1904), Introducere în studiul geografiei (1904), Limita geografiei faţă
de ştiinţele vecine, Locul omului în geografie – Antropogeografia, Pământul ca operă a voinţei omeneşti, Pământul - ,,casa de educaţie a neamului omenesc”,
Asupra unui caz de morfologie geografică etc.
Discursul de recepţie la Academia Română - ,,Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca şi uneltele sale”, apoi studiul - ,,Coordonate etnografice:
civilizaţia şi cultura” ilustrează în mod clar, faptul că geografia este ştiinţa care coagulează alte domenii, omul aflându-se în centrul acestora ca element transformator. ,,Terra - introducere în geografie ca ştiinţă” reprezintă cheia de boltă în activitatea ştiinţifică a lui Simion Mehedinţi. Munca în domeniul ştiinţific va fi potenţată permanent printr-o continuă activitate profesorală: cursuri universitare de
2

Ion Ianoş - Simion Mehedinţi precursor al teoriei generale a sistemelor, în: B.A.S.M.,
nr. 7, Ed. Terra, Focşani, 2003, pp. 16-18;
3
S. Mehedinţi - Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, p. 5.
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geografie şi etnografie, elaborarea de manuale şcolare - pe care o vom prezenta pe
larg în capitolele următoare. Aproape că nu există lucrare ştiinţifică în care să nu
a-pară cuvintele-cheie: geografie, etnografie, pedagogie, popor, educaţie. Mai
trebuie precizat faptul că Mehedinţi a plănuit şi poate a şi scris o operă ştiinţifică,
de mare întindere - Ethnos - care urma să completeze ,,Terra”, având de data
aceasta în centrul ei OMUL. Nu se ştie ce se va fi întâmplat cu ea. Probabil că s-a
pierdut împreună cu întreaga bibliotecă sau a fost confiscată de… Credem că
savantul a e-laborat o parte din acea lucrare, pentru că a anunţat-o cu multe ocazii.
Literatura a reprezentat pentru S. Mehedinţi, cea mai puternică atracţie. ,,A
biruit însă legământul din tinereţe” - geografia, o datorie pe care şi-a asu-mat-o şi
care le-a covârşit pe toate, ducând ,,până la mormânt sarcina care şi-a luat-o de la
început pe umeri”1. Geografia n-a putut sugruma întru totul pornirea lăuntrică, ea
însăşi beneficiind de talentul celui care ,,folosea o limbă aleasă, din care nu lipseau figurile de stil puse ici, colo, la loc potrivit”2.
Primele încercări literare, ,,nişte versurele de natură feministă” şi alte plăsmuiri s-au făcut la adăpostul anonimatului, pentru ca, chiar mai târziu, să facă din sertar confidentul ,,păcatelor literare”, până când, din prudenţă şi bun simţ, chiar şi
,,icoanele din viaţa oamenilor de la munte” să fie publicate sub pseudonim.
Opera literară a lui S. Mehedinţi cuprinde volumul ,,Oameni de la munte” –
singura operă de imaginaţie a scriitorului, apărută în 1919, ,,ultima operă literară
citită de Titu Maiorescu” care dăduse şi titlul culegerii; ,,Premise şi concluzii la
Terra, amintiri şi mărturisiri” - 1946; ,,La ceas de taină” - conferinţe rostite la radio în perioada 1930-1942, tipărită în anul 2001.
* Oameni de la munte, volum de povestiri care ,,stă sub semnul recesivităţii”3,
în cadrul întregii opere a lui S. Mehedinţi, ilustrând polaritatea ştiinţă-literatură.
Am arătat mai sus că literatura a reprezentat pentru Mehedinţi o atracţie născută
dintr-o pornire interioară, deoarece ,,omul de ştiinţă acoperea aproape total opera
omului de cultură şi litere”4. Atunci când a preluat direcţia Convorbirilor literare
(1907-1923), o altă sarcină pusă în spate de bătrânii Junimii, el a fost considerat
,,un intrus în viaţa literaturii”. Critica literară, ,,i-a reproşat nuvelistului intenţiile
excesiv moralizatoare”, iar aversiunea faţă de autor îl împiedică, mai târziu, pe E.
Lovinescu să se apropie de opera Oameni de la munte.

1

S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 237;
N. Orghidan – Şcoala Geografică Românească formată de Simion Mehedinţi, în: S. Mehedinţi – Opere alese, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 68;
3
Gheorghiţă Geană – Un caz de recesivitate, în: ,,Soveja – Oameni de la munte”, ediţia a
V-a, Ed. SAS, Focşani, pp. 9-14;
4
Al. Hanţă – Simion Mehedinţi, între ştiinţă şi literatură, în: S. Mehedinţi – Premise şi
concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit. pp. 265-269.
2
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Prin aceste povestiri cu subiect etnografic, autorul doreşte să închege imaginea spirituală a unui sat de munte, nealterat de intervenţia civilizaţiei moderne.
* Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri a apărut ca o încununare
a unei vieţi dăruite geografiei, fiind dedicată împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea
Societăţii Geografice Române (1875-1945), dar şi ca un răspuns la solicitarea Fundaţiilor Regale, care hotărâseră să-i tipărească savantului operele complete şi, în acest sens, i-a cerut autorului ,,oarecare amănunte despre formaţia ştiinţifică şi literară”. Aceasta este o operă memorialistică, întemeiată pe date concrete, având un
pronunţat caracter autobiografic, urmărind procesul formării ştiinţifice, culturale şi
literare a autorului ei, acesta fiind de altfel foarte zgârcit cu mărturisirile despre
propria viaţă. Scrise la persoana a treia, sub forma unor mărturisiri intime, aceste
pagini evidenţiază, cu pregnanţă, talentul literar al autorului, dezvăluindu-ne un
spirit clasic, echilibrat, cu toate că uneori emoţiile nu-l ocolesc: ,,Când s-a deschis
sicriul, sufletul a rămas gol… mai stăruia un singur gând: fruntea mamei, fruntea
mamei. Atâta se mai cunoştea. De ce nu e dat omului să poată pieri ca o scânteie
în întuneric, când simte până în fundul inimii dorinţa de a nu mai fi”. Icoanele din
Soveja îi stăruie în minte şi le prezintă cu o forţă de adevărat artist al cuvântului:
,,Valea Chilugenilor - o simfonie de nuanţe, începând cu verdele luminos al ierbii,
până la verdele galben al frunzelor de fag… Brazii din marginea pădurii se uitau
neclintiţi la mine. Pe unde ai fost?… M-a cuprins parcă ruşinea că n-am venit mai
degrabă să văd poiana depărtatei copilării”12
* La ceas de taină, Discursuri. Conferinţe, vol. II cuprinde conferinţele rostite
la radio de către S. Mehedinţi în anii 1930-1942, grupate chiar de către autor în patru arii tematice: Conferinţe geografice, Conferinţe istorice, Conferinţe literare şi
filosofice, Conferinţe educative. Mai sunt cuprinse în volum patru texte găsite în
arhiva Radiodifuziunii Române, grupate de editor într-un capitol separat: Conferinţe diverse. Alături de imensa publicistică din paginile revistelor: Convorbiri
lite-rare, BSRRG, Duminica poporului, Ethnos, Milcovia, Munca, Revista
Fundaţiilor Regale, Şcoala şi viaţa, Universul şi multe altele, conferinţele radio ne
dezvăluie o altă faţă a lui S. Mehedinţi, cea de orator. Vocaţia literară ni se relevă
şi aici printr-o îmbinare armonioasă a stilurilor: ştiinţific, publicistic şi beletristic.
Educaţia. Deşi este recunoscut mai mult ca geograf, adevărata vocaţie a lui Simion Mehedinţi a fost cea de educator. La baza acestei afirmaţii stau cei 38 de ani
de profesură la catedra de geografie, ,,primul profesor de geografie la Universitatea din Bucureşti”1; lucrările sale de teoria educaţiei; lungul şir de manuale şcolare; legile promovate de el; congresele anuale ale geografilor şi legătura cu ,,noua
generaţie” pe care a îndrumat-o, a iubit-o şi în care a crezut în permanenţă. Me1

S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, amintiri şi mărturisiri, op. cit., p. 107;
Vintilă Mihăilescu - S. Mehedinţi, Omul şi opera, în: S. Mehedinţi, Opere alese, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1967, p. 11.
1
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hedinţi s-a simţit atras tot timpul de creşterea şi îndrumarea ,,copilăretului ţării”.
Mai târziu, la senectute, când îşi făcea un bilanţ al înfăptuirilor, considera legile
din 1918, ca pe cele mai importante realizări ale vieţii sale.
Premisele teoretice ale concepţiei pedagogice a lui Simion Mehedinţi îşi au originea în etnografie şi le găsim inserate în doctrina sa etnografică, exprimată în
cursurile de etnografie, în Discursul de recepţie la Academia Română: ,,Caracterizarea unui popor prin munca şi uneltele sale (6 iun. 1920), în ,,Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura” (1930), în această lucrare, Ethnos, care azi vede
lumina tiparului.
Vocaţia de pedagog se materializează încă din tinereţe, prin teza de licenţă, ,,Ideile lui J.-J. Rousseau asupra educaţiei”, apoi ni se dezvăluie în toată amplitudinea ei teoretică în Altă creştere. Şcoala muncii, cea mai citită operă pedagogică
din literatura română de specialitate, tipărită în şapte ediţii antume (1919 - două apariţii, 1921, 1922, 1930, 1939, 1941), ediţii la care autorul a venit întotdeauna cu
,,adaosuri”, dar mai ales cu câte o prefaţă prin care se explică sau ne ţine la curent
cu noile idei, apărute în teoria educaţiei universale a timpului său. Rolul fundamental al şcolii este, pentru Mehedinţi, ,,integrarea în naţiune”, iar educaţia şi pedagogia au caracter etnic.
Trilogii: ştiinţa – şcoala – viaţa, cu aplicări la poporul român. Preocuparea
permanentă a lui S. Mehedinţi pentru educaţie, este susţinută de o vastă cultură
en-ciclopedică, de cunoştinţe ample în domenii care studiază societatea umană:
etno-grafie, istorie, folclor, antropogeografie etc.
Pentru a nu cădea în greşeala celor care ,,treieră vorbe”, savantul caută de fiecare dată să aducă în sprijinul afirmaţiilor sale argumente ştiinţifice, tratând, pe cât
se poate, fiecare element în mod holistic. În Trilogii, autorul pune în ,,unitate
organică” trinomul: ştiinţă, şcoală, viaţă din care înţelegem că ştiinţa este scara de
valori pe care, o grupare etnică îndrumată prin educaţie, urcă în ierarhia naţiunilor.
Prin această lucrare, Mehedinţi urmăreşte să descifreze scara valorilor etnice ale
poporului român, ,,etatea lui sufletească” şi să ne arate, ,,în ce fel, Ştiinţa şi Educaţia pot îndruma mai nimerit viaţa autohtonilor legaţi de Dunăre şi de Carpaţi”2.
La rândul său trinomul (ştiinţă - şcoală - viaţă) este organizat tot trinomic: (ştiinţă: cercetător, erudit, savant; şcoală: belfer, profesor, educator; viaţă: netoţi,
gloată, personalităţi). Observăm că, în această triadă, fiecare serie are o desfăşurare ascendentă, tinzând către ideal. Trilogiile urmăresc să închidă cercul în care
se înscrie întreaga operă a lui Simion Mehedinţi: Terra - prezintă ,,mediul planetar”, Ethnos - latura etnografică; Trilogii prezintă categoriile culturale: cercetător,
erudit, savant, belfer, profesor, educator.
2

S. Mehedinţi – Trilogii: ştiinţa – şcoala – viaţa, cu aplicări la poporul român, Bucureşti, Ed. Georgescu – Delafras, f.a. [1940], p.15.
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Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura. În ,,dinamica vieţii planetare”,
omul ocupă un loc primordial. Supunându-şi toate vietăţile şi căpătând o importanţă inegalabilă, omul devine,,un nou cosmos”. Pentru aceste motive, lui i se cuvine
o ştiinţă aparte - etnografia, care ,,urmează a studia viaţa şi evoluţia popoarelor, a
feluritelor grupări etnice,după produsele lor de civilizaţie şi cultură”1.2.
Poporul – cuvinte către studenţi. Sub un titlu generic şi generos prin cuprinderea şi prin simbolul pe care îl sugerează, ca unul dintre cei mai de seamă
promotori ai ideii naţionale din cultura română, S. Mehedinţi îşi adună în acest
volum o parte din conferinţele sale rostite în faţa tineretului universitar.
Legătura sa cu ,,noua generaţie” a fost o adevărată ,,obsesie istorică”, după
cum o califica profesorul universitar şi antropologul Gheorghiţă Geană. Atât prin
,,Către noua generaţie”, cât şi prin ,,Poporul, cuvinte către studenţi”, Mehedinţi
sădeşte în sufletul ,,generaţiei Marii Uniri”, responsabilitatea faţă de istoria
acestui neam, care ,,numai în timpul lui Burebista a stăpânit o ţară mai întinsă
decât cea de azi”, lucru care s-a mai repetat apoi doar pe timpul ,,celui ucis pe
Câmpia Turdei”, care ar spune astăzi cu satisfacţie: ,,Împlinită-i pohta ce-am
pohtit!…”.
Profesorul de geografie şi de etnografie afirmă că Universitatea, adică şcoala
este vinovată de toate păcatele existente în societate, deoarece nu a pregătit cum se
cuvine profesorii, magistraţii, medicii, preoţii sau învăţătorii. Dând Universităţii
resursele necesare - profesori, biblioteci, labora-toare - înseamnă să regenerezi o
ţară. Prin urmare, pentru a conduce cum se cuvine, statul modern trebuie ,,să asigure tineretului o creştere, în adevăr, superioară”.2Sfaturile pe care le adresează
tinerilor sunt atât de natură profesională: ,,lipiţivă de specialitatea pe care v-aţi ales-o; feriţivă de a fi unilaterali; nimic din ce face frumuseţea culturii, să nu vă fie
străin”, cât şi morală: păziţi-vă autonomia sufletului; fiţi încrezători în adevăr; nu
vă angajaţi la carul minciunii; fiţi personalităţi în sensul deplin al cuvântului; nu
nădăjduiţi nimic de la nimeni înainte de a cere totul de la voi înşi-vă”2 !3 !
Creştinismul românesc, adaos la Caracterizarea etnografică a poporului român. Alături de lucrările amintite mai sus, dedicate în mod explicit educaţiei,
Creş-tinismul românesc reprezintă o incursiune în ,,sufletul românesc”, pe
coordonata religiei, una dintre componentele culturii. El urmăreşte felul în care sa forjat sufletul dacilor după creştinarea ,,pe nesimţite” a acestora, din zorii
1

Gheorghiţă Geană - Un sistem operaţional de filosofie a culturii, în: S. Mehedinţi –
Civilizaţie şi cultură, Concepte, definiţii, rezonanţe, Ed. ,,Trei”, Bucureşti, 1999, p. 21;
2
S. Mehedinţi – Coordonate etnografice: civilizaţia şi cultura, în: S. Mehedinţi – Civilizaţie şi cultură: concepte, definiţii, rezonanţe…;
Notă: Dotaţia Carnegie pentru Pace Internaţională, organizaţie aparţinând Fundaţiei
,,Carnegie”, care poartă numele industriaşului american Andrew Carnegie (1835-1919), patron
al Companiei de Oţel, cf. S. Mehedinţi – Poporul, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, p. 321.
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apariţiei creşti-nismului şi până astăzi. Pe parcursul acestui demers, Mehedinţi face
câteva cons-tatări revelatoare în ce priveşte creştinismul nostru ,,pădureţ”, care se
deosebeşte de Catolicismul universalist al Romei, de anarhismul Reformei, dar şi
de Ortodo-xismul imperialist al Moscovei.
Simion Mehedinţi a fost unul dintre cei mai valoroşi autori de manuale şcolare.
Fiind solicitat de Spiru Haret, în 1901, să realizeze manuale de geografie pentru
diferite clase, Mehedinţi a continuat această muncă până la 1937, când a publicat
Geografia umană şi politică, Ed. Socec, Bucureşti, primul manual de Antropogeografie, însoţit de câteva noţiuni de etnografie şi de geografie politică. Acest
manual - fără corespondent în alte ţări - a fost scris cu gândul la generaţia care
,,trebuia să dea României întregite cea mai înaltă potenţă”, a urmărit să
limpezească următoa-rele concepte: legătura dintre om şi pământ; cum a ajuns
omul de la sălbăticie la ci-vilizaţie şi cultură; ce înseamnă civilizaţie şi cultură; să
înţeleagă că omul sfinţeşte locul, dar îl şi batjocoreşte. Mehedinţi considera că,
manualul reprezintă piatra un-ghiulară, în însuşirea cunoştinţelor, deoarece
programa fără manual este ,,moartă”, iar ,,manualul fără nici o ilustraţie sau
schiţă cartografică” nu are nici o valoare.
Critica. În anul 1907, Mehedinţi a ajuns directorul Convorbirilor literare, cea
mai veche publicaţie românească, ,,cel mai înalt steag cultural al românilor”. La 7
ani de la preluarea direcţiei Convorbirilor, ,,în pragul jubileului de 50 de ani”, Mehedinţi face un bilanţ al înfăptuirilor bătrânei reviste, bilanţ pe care îl va publica în
lucrarea cu titlu semnificativ: ,,Primăvara literară”. Încă de la început, autorul
ara-tă că revista a dobândit o serie de colaboratori tineri, prin aceasta urmărind să
sta-bilească ,,legătura dintre viitor şi trecut”. Şi în perioada directoratului său,
Con-vorbirile s-au condus după ,,Criticele” lui Maiorescu, asumându-şi sarcini
etice: să apere ,,normele de apreciere, dobândite prin atingerea cu cultura
europeană, păs-trând flacăra iubirii de ideal”1 şi propagând mereu optimismul şi
,,manifestările originale ale culturii româneşti”: lirica sinceră, nuvela, opera
dramatică, studiile de filosofie, frumuseţea artei naţionale etc. Urmărind ,,ţinta
etică” şi respingând simbolismul şi alte curente apărute în Occident, revista şi-a
atras critici serioase din partea lui E. Lovinescu, care spune că ,,hotarul estetic al
lui S. Mehedinţi trece prin Eminescu”, acesta fiind un rural ,,dominat de ideea
etică şi etnică”.
În ,,Primăvara literară”, directorul Convorbirilor urmăreşte pe ,,cei aleşi ai tinerimei de azi”, urmăreşte cu multă atenţie curentele noi: zolismul, ,,florile răului”, adică simbolismul. Respingând, cu hotărâre, noile curente literare venite din
Occident, S. Mehedinţi îşi întoarce în permanenţă privirile către creaţia populară,
către Alecsandri, Eminescu, Creangă, Coşbuc, Goga, manifestându-şi o mare în1

Soveja – Primăvara literară, Ed. Alcalay, Bucureşti, 1914, p. 2;
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credere în viitor fără a putea prezenta câteva vârfuri, cu adevărat serioase din perioada la care se referă. El reiterează vechile criterii de alegere a colaboratorilor:
,,desăvârşita libertate în marginile talentului şi a onestităţii ştiinţifice”; va promova literatura adevărată în care se regăseşte poporul, literatura care ,,se inspiră
de la o atitudine istorică”.
Cu toate că nu a urmărit în mod programatic fenomenul literar, cu toate că i s-a
contestat, cu vehemenţă, gustul estetic - ,,la reviste literare n-au ce căuta geografi
sau colecţionari de cusături naţionale, ci critici cu un ideal estetic determinat”2 Mehedinţi a continuat să scrie studii şi cronici, în Convorbiri literare şi în alte publicaţii ale vremii despre: Mihai Eminescu şi Ion Creangă, Ion Minulescu, Ioan Adam, I. Al. Brătescu-Voineşti, Ion Ghica, Elena Farago, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu etc. În anul 1936, a publicat studiul ,,Optimismul lui Eminescu”. Despre poetul
nostru naţional, în 1957, afirma următoarele: ,,Istoria românilor se va împărţi pentru totdeauna în două: cum a fost înainte şi cum va fi după Eminescu” (S. Mehedinţi – 22 II 1957).
Politica. Între preocupările lui S. Mehedinţi, politica ocupă un loc pasager, iar
,,implicarea în viaţa politică era pentru Mehedinţi o fatalitate”1. De multe ori, ca
om al cetăţii, implicat în problemele acesteia, politica i-a mobilizat condeiul şi i-a
ocupat mult din timpul dedicat cercetării şi catedrei. De altfel, credem că nu poate
fi vorba, la Mehedinţi, de o creaţie politică propriu-zisă, pentru că el a fost
ministru al ,,şcolii şi bisericii” doar 6 luni şi aceasta într-o perioadă dramatică din
istoria ţării. Prin această clasificare, savantul a vrut să atragă atenţia asupra acestor
scrieri prin care a dorit să facă educaţia poporului de jos, pentru ca acesta să facă
deo-sebirea dintre omul de stat şi omul politic, dintre valoare şi impostură.
Mehedinţi a fost unul dintre cei mai angajaţi oameni de cultură de la noi. Încă
de tânăr, student fiind la Bucureşti şi apoi la Paris, se înscrie în Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor şi luptă, cu tot entuziasmul vârstei, pentru unitatea naţională a românilor legaţi de arcul carpatic. Se înscrie, ulterior, în Partidul Conservator, ca aderent la idealurile Junimii şi primeşte apoi să fie ministrul instrucţiunii
publice şi al cultelor, în Guvernul Marghiloman, când ţara era îngenuncheată după
Pacea de la Bucureşti, face parte din Parlament în mai multe legislaturi.
Pentru că era conştient de importanţa statului în viaţa şi în progresul unui popor, Mehedinţi a făcut permanent deosebirea dintre omul politic – ales după darul
vorbirii - ,,Domnul Trăncănescu, un egoist şiret căruia puţin îi pasă de ce e drept
ori ne-drept, de bine sau de rău, de adevăr sau minciună”21şi omul de stat - ,,cea
2

Eugen Lovinescu - Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti,
1981, vol.I, p. 173.
1
Gheorghiţă Geană - Întristătoarea actualitate u unor mai vechi analize politice (Postfaţă), în: S. Mehedinţi - Politica de vorbe şi omul de stat, Ed. Terra, Focşani 1999, p. 261;
2
S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 15;
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mai mare personalitate a unei epoci, după cum şi opera cea mai însemnată în istorie este statul ca temei al culturii fiecărui popor”3.32Dând exemple de mari
oameni de stat (Bismark, Cavour, unificatorul Italiei şi alţii), Mehedinţi se întreabă
cum poate fi cunoscut de la început un asemenea om şi tot el dă răspunsul.
Calităţile adevăratului om de stat sunt, după Mehedinţi, următoarele: impersonalitatea - lepădarea de sine. Un adevărat om de stat nu trebuie să aibă nici
prieteni, nici duşmani; să fie realist - să ia cele mai bune hotărâri în folosul ţării;
să-şi aleagă colaboratorii – ,,omul public, când îşi alege bine colaboratorii, n-are
nevoie să îmbrobodească adevărul”4.13
O parte dintre scrierile lui Mehedinţi, referitoare la politică, au fost strânse şi
tipărite în volumul ,,Politica de vorbe şi omul de stat”. Cele mai multe articole
politice, însă, au apărut în Convorbiri literare (Politică şi literatură, Prejudecăţi în
chestia agrară, Îndărăt spre şcoală, În chestiunea inamovibilităţii, Cuvinte către
studenţi, Lupta contra anarhiei, Risipa pe care o face statul în străinătate etc.), în
Duminica poporului sau expuse în diverse discursuri şi conferinţe. Semnificative,
pentru valorile morale şi etice promovate în scrierile politice, ni se par
conferinţele: a). ,,Vechimea poporului român şi legătura cu elementele alogene”
(Braşov, 9.03.1924); b). ,,Partidele politice şi statul corporativ” (12.12.1930).
Concluzia dătătoare de speranţă stă în însănătoşirea vieţii noastre politice, deoarece ,,Adevăratele partide politice sunt profesiunile” - afirmaţie memorabilă, dureros de valabilă şi azi, la noi şi aiurea. Cine a înţeles acest lucru a ajuns departe.
Polemica. Simion Mehedinţi a fost unul dintre acei savanţi polivalenţi că-ruia
nu i-a fost străin nici un domeniu al manifestărilor umane. Pentru a-şi exprima
ideile şi opiniile, el a utilizat, cu excelente rezultate, aproape toate stilurile funcţionale ale limbii: ştiinţific, administrativ, publicistic şi beletristic. Încă de la
primele scrieri, se observă o grijă remarcabilă pentru limbajul folosit, fiind atent,
în perma-nenţă, ca mesajul său să fie receptat de toţi cei cărora li se adresa,
asigurând în a-celaşi timp, prin frumuseţea frazei, o remarcabilă armonie între
fondul ştiinţific şi cel cultural. Fiind un mare publicist şi om al cetăţii, Mehedinţi a
ieşit de multe ori la rampă, expunându-şi opiniile, sfătuind şi educând tineretul
studios, clasa poli-tică, întregul popor. În aceste scrieri, autorul se dovedeşte a fi
un spirit clasic, echi-librat, atent la adevărul ştiinţei – ,,Politica este ştiinţă şi
morală aplicată”, dar şi un pamfletar redutabil, ale cărui asalturi lovesc fără a da
adversarului nicio şansă.
Cele mai multe dintre scrierile sale, cu caracter polemic, au apărut în volumul
,,Politica de vorbe şi omul de stat”. Ele au izvorât dintr-o ,,repede coborâre în latura etică a vieţii”, prin ,,năvălirea unor elemente prea inferioare în viaţa politi3
4

S. Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, op. cit., p. 213;
Idem, p. 221.
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că”. Deşi multe dintre aceste scrieri îşi au substanţa în viaţa politică, ele se încadrează în opera polemică.
,,Dervişii condeiului” sunt publiciştii gazetelor de partid care nu au nici cea
mai mică deontologie profesională, despre idei nici nu poate fi vorba. Principala
caracteristică a acestor dervişi – cerşetori – este brutalitatea limbajului, ,,război fără cruţare”, şi lipsa oricăror convingeri. Ei sunt nişte cobzari în soldă, care cântă,
când la o nuntă, când la alta. Cauzele acestui fenomen sunt: ,,lipsa de frâu legal”;
lipsa pregătirii profesionale; lipsa unor graniţe dintre partide. Vinovaţi de această
alunecare spre brutalitate sunt şi ,,conducătorii vieţii politice, care se pare că n-au
înţeles nici pe departe rolul unei adevărate prese” şi care îngăduie să se scrie orice
în numele partidului, fără a se verifica dacă este adevăr sau minciună.
Caracteristice pentru stilul de pamfletar al lui S. Mehedinţi rămân scrierile:
Că-tre Popescii Partidului Liberal, Naţionalismus latrans şi Concepţia
materialistă a istoriei (după C. Dobrogeanu-Gherea).
Adevărul atemporal al celor scrise de Simion Mehedinţi se concentrează metaforic în titlul studiului ,,Întristătoarea actualitate a unor mai vechi analize politice” (Gh. Geană), postfaţă la volumul ,,Politica de vorbe şi omul de stat”.
*
La aproape un secol şi jumătate de la naşterea lui Simion Mehedinţi, Asociaţia
Simion Mehedinţi a dat la iveală ,,Ethnos, introducere în studiul omenirii”, operă
pe care savantul a anunţat-o de multe ori şi la care lucrat mulţi ani, aşa cum reiese
din însemnările făcute pe manuscrisele identificate în arhiva familiei şi
încredinţate nouă spre publicare prin generozitatea doamnei Simona Mehedinţi,
nepoata de fiu a savantului, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
Statura ştiinţifică a lui Simion Mehedinţi se înalţă tot mai sigur şi mai distinct
pe cerul culturii române şi chiar universale. Dacă avem în vedere Terra şi opera
pedagogică, în frunte cu Altă creştere. Şcoala muncii, studiile despre educaţie, manualele şcolare, imensa lui publicistică, iar acum Ethnos, putem afirma fără teama
de a exagera că Simion Mehedinţi a pus, la noi, pietre la temelia a cel puţin trei domenii ale cunoaşterii umane.
Cu toată împotrivirea celor care au diriguit cultura noastră după război, opera
lui Simion Mehedinţi începe să ni se dezvăluie încet, dar tot mai sigur. Sperăm ca
Academia Română al cărui membru a fost peste o jumătate de veac, să iniţieze un
proiect care să ducă la tipărirea unei ediţii complete a operei lui Simion Mehedinţi.
S-ar vedea atunci adevărata lui statură ştiinţifică şi morală. Viaţa şi opera sa ar fi o
stea polară care ne-ar călăuzi în drumul tot mai alambicat al lumii de azi.
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,,Decalogul muncii: 1. Munceşte în adevăr; 2. Repetă munca până ce ajunge deprindere şi caracter; 3. Adaugă muncii iubirea; 4.
Înalţă munca ta până la creaţie; 5. Munceşte până la uitarea de
tine; 6. Munceşte şi pentru alţii; 7. Nu-ţi face chip cioplit; 8. Nu
crede că poţi să furi munca altuia; 9. Nu risipi munca nimănui; 10.
Şase zile să munceşti, iar ziua a şaptea odihneşte-te cu gândul la
ceea ce ai muncit şi, mai ales, la ceea ce-ţi rămâne de muncit.”
(S. MEHEDINŢI)

PANCIU
LA A 210-A ANIVERSARE
Prof. Mihail ADAFINI, Şcoala de Arte şi Meserii, Panciu
Oraşul Panciu, ca localitate administrativ-teritorială, este alcătuit astăzi din oraşul propriu-zis şi cartierele Crucea de Jos, Crucea de Sus, Neicu, Satu Nou şi
Dumbrava. Aceste cartiere au o vechime mai mare decât oraşul propriu-zis, fiind
unităţi administrativ-teritoriale separate, până în perioada 1937-1939.
Cea mai veche informaţie despre aceste localităţi se referă la „viile de la Cruce”, unde avea proprietăţi şi Domnia Moldovei, şi datează din 20 iulie 1589.
În 1628, un document se referă la Crucea de Sus, iar Crucea de Jos este
menţionată în 1647. Pentru că, mult timp, Crucea de Jos s-a numit Crucea, se poate face presupunerea că informaţia din 1589 se referă la Crucea de Jos. Satul Săcătura, care apare în secolul XVIII, sub numele de Ursoi, este menţionat în 1636,
dar a dispărut pe la mijlocul secolului al XIX-lea, case răzleţe existând până la colectivizarea agriculturii. Satu Nou, ca localitate, exista în secolul al XVIII-lea şi aparţinea de comuna Crucea de Jos. Satul Neicu este menţionat spre sfârşitul secolului al XVII-lea şi era parte componentă a comunei Crucea de Sus.
Panciu, ca târg, s-a format treptat, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, pe moşia
satului Crucea de Jos, care era sat de răzeşi, cât şi pe o parte din moşia mănăstirii
Bogdana, care aparţinea de Episcopia Romanului, şi, parţial, pe pământul paharnicului Neculai Şerban Boantăş.
Prima dugheană a fost ridicată de către Panciu Apostol, din satul Crucea de
Jos, pe moşia răzăşească a localităţii. Două documente îl menţionează pe Apostol
Panciu, ca locuitor al Crucii de Jos; el se ocupa cu producerea şi cu vânzarea
săpu-nului. Alte menţiuni ulterioare se referă la tranzacţii cu pământ. Numele lui
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este trecut în catagrafia (recensământ fiscal) din 1774, efectuată de administraţia
rusă, care, în timpul războiului cu Turcia, între 1768-1774, se vedea stăpână pe
Moldova şi pe Ţara Românească şi se pregătea să impoziteze locuitorii.
Vânzarea săpunului şi a produselor alimentare îi aducea venituri importante
care apar şi în tranzacţiile cu pământ, dar creau şi o anumită notorietate în zonă.
Documentele evidenţiază că s-au construit dughene pe la 1786 şi 1794, atât pe partea mănăstirii - prima aparţinând lui Vasile Zbughină -, cât şi pe moşia răzăşească
a Crucii de Jos, cea dintâi fiind a lui „Panciu Bacalu, localnic din Crucea de Jos”.
Informaţii despre Apostol Panciu şi despre cei patru băieţi ai săi, precum şi despre
numele primilor „descălecători” în viitorul târg am aflat din teza de doctorat a lui
Gheorghe Untaru.
Numele târgului Panciu apare într-un act din 25 decembrie 1798. La acea dată,
târgul era deja format; avea o biserică, un cimitir, administraţie şi activitate economică, predominant comercială. Nu împărtăşim părerea lui Adolf Căpăţână (fost
primar al oraşului), exprimată în broşura Istoricul oraşului Panciu şi a schiturilor
Brazi şi Sf. Ion, potrivit căreia oraşul Panciu a fost întemeiat de zarzavagiul bulgar
Baicu Penciu, care a deschis, pe la anul 1730, o dugheană de zarzavat la încrucişarea drumurilor spre Haret şi Soveja.
Dacă ar fi fost aşa, atunci în catagrafia amintită trebuia să fie înregistrat el sau
urmaşii săi. Or, nu apare nici o altă aşezare între Crucea de Jos şi Crucea de Sus şi
nici el nu figurează printre locuitorii satului Crucea de Jos. Numele primilor „descălecători” (ce s-au aşezat la intersecţia drumurilor Odobeşti-Ţifeşti-Moviliţa-Păuneşti-Adjud cu Focşani-Soveja, contribuind astfel la formarea târgului), în afara
celor amintiţi - familii recunoscute, cu existenţă neîntreruptă în localitate - sunt:
Postolache, Marin, Stoica, Sârbu, Ciornei, Ciobotaru, Dumitru, Chetreanu etc.
Târgoveţii s-au aşezat treptat pe locul ce va deveni târg, cei mai mulţi provenind din Crucea de Jos; dar au venit şi străini: evrei, armeni, greci, sârbi, cât şi locuitori din Ţara Românească, la care se adaugă robi ţigani. Evreii şi armenii s-au
aşezat în special pe partea mănăstirii, iar grecii şi foştii răzeşi din Crucea de Jos,
pe partea răzăşească. În 1803, pe partea mănăstirii, erau 34 meseriaşi şi negustori,
iar în 1820 se aflau 53 târgoveţi. Cumpărând proprietăţi, treptat, în târg s-au asezat
clerici, funcţionari, boieri şi membri ai administraţiei Ocolului Zăbrăuţi, a cărui
reşedinţă s-a stabilit la Panciu, în anul 1808, având un zapciu la conducere. Proprietatea mănăstirii, fiind cu o întindere mai mare, era şi mai populată decât cea răzăşească. Dacă în 1808 erau 32 dughene, în 1829 erau 59; iar în 1840, numărul s-a
ridicat la 79, pentru ca, în 1848, să ajungă la 128. Catagrafia din 1820 înregistrează
73 gospodării. În 1830, Panciu avea 718 suflete şi 148 de case. Inginerul agronom
Ion Ionescu de Brad consemnează, în 1869, un număr 1152 de locuitori trăitori în
365 de case. În 1897, târgul avea 2949 locuitori.
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Localitatea avea un caracter semiagrar. Pe lângă negustori şi meseriaşi - croitori, cojocari, tăbăcari, cismari, măcelari, fierari, morari, dogari - erau mulţi ţărani,
lucru firesc într-o regiune de podgorie; dar primii erau majoritari. Toamna, la vremea culesului, se organiza marele târg. Cel mai vechi han din târg a fost construit
în 1802, pentru a oferi adăpost, hrană şi loc de schimb de mărfuri. Un secol mai
târziu, erau 7 hanuri, indiciu privind frecvenţa activităţii comerciale.
Adolf Căpăţână descrie prima înfăţişare a târgului, care a dăinuit vreo 7 decenii, până la marele incendiu din 1869. „Case joase, văruite în alb, cu acoperiş din
două ape, foarte înalt, de trei ori mai înalt decât casa, toate cu pridvor lat în faţă
şi toate susţinute de stâlpi înfloraţi din stejar. Prăvăliile înmulţindu-se şi îndesându-se, s-au lipit una de alta, aşa că, înainte de focul din 1869, se putea merge dintr-un capăt în altul al târgului, din pridvor în pridvor, fără întrerupere, ca pe un
trotuar de lemn, sub streaşina largă de trei-patru metri, fără teamă de ploaie sau
noroi”. Farmacia veche a lui Anton Căpăţână şi dugheana Leibulesei au fost ultimele case vechi din târg, păstrate până la 1894.
Iniţial, târgul dispunea de o singură uliţă, pe direcţia nord-sud, având de o
parte şi de alta cârciumi, hanuri, ateliere meşteşugăreşti, atât pe partea mănăstirii,
cât şi pe cea răzăşească. În 1808, se croieşte a doua uliţă, în spatele celei dintâi,
prima numindu-se „Uliţa cea mare”. În 1837, se trasează uliţa evreiască, iar în
1840, „uliţa dinspre răsărit”, probabil, actualul bulevard.

Farmacia
lui
Anton Căpăţână

Strada Mare, ce pornea din centru (de la Monument) spre parcul oraşului, a
fost pavată începând din toamna anului 1872. În 1900, din 21 de străzi, 15 erau pavate cu bolovani de râu. Uliţele iniţiale erau strâmbe, sistematizarea începând cu
1873. Amintim câteva nume de străzi cu existenţă neîntreruptă: Mircea, Căpitan
Cracalia, Cuza-Vodă, Tudor Vladimirescu, Traian. Străzile centrale au primit denumiri în funcţie de conducătorii timpului şi de regimul politic existent.
Începând cu 1 ianuarie 1861, târgul este declarat urbe. Probabil că primul primar „urban” a fost Anton Alexan, tatăl profesorului universitar Gheorghe Alexianu.
(Gheorghe Alexianu a fost guvernatorul Transnistriei, între 1941-1944; a fost con-
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damnat la moarte de aşa-zisul Tribunal al Poporului, în procesul orchestrat de Partidul Comunist Român, la ordinul Moscovei, alături de mareşalul Ion Antonescu.)
În 1859, s-a înfiinţat, la Panciu, Judecătoria, instituţie cu o existenţă neîntreruptă până astăzi.
Primăria
şi
Judecătoria

(Acest edificiu
s-a prăbuşit la
seismul din
noiembrie
1940.)
Şcoală de stat, la Panciu, a fost înfiinţată la 7 octombrie 1856, primul învăţător fiind Dimitrie Tomazi. Şcoală primară de fete s-a înfiinţat în 1865. Pentru că
populaţia evreiască sporise foarte mult, în 1900 s-a înfiinţat o şcoală de băieţi şi o
şcoală de fete, necesare acestei etnii. În 1908, s-a deschis Şcoala de Notari, cu
elevi din toată ţara, şi o Şcoală de Meserii - specialitatea dogărie, în 1912.
Grija pentru sănătatea populaţiei s-a îmbunătăţit prin construirea unui spital, în
1877, iar prima farmacie a înfiinţat-o Anton Căpăţână, în 1871. Această farmacie
şi întemeietorul ei au fost o mândrie a păncenilor pentru că Anton Căpăţână îşi luase diploma la Universitatea din Munchen, că în farmacia lui s-au format foarte
mulţi farmacişti răspândiţi în judeţ şi în Vechiul Regat şi, nu în ultimul rând, pentru că Anton Căpăţână a fost coleg de bancă, la gimnaziul austriac din oraşul Cernăuţi, cu viitorul poet naţional Mihai Eminescu.
După marele incediu din toamna anului 1869, oraşul suferă o mare transformare, construindu-se numai prăvălii şi case din zid, multe cu etaj. Trecerea de la oraşul din lemn la oraşul din zid durează cam 25 de ani. Etapa se încheie în 1894,
când Costache Gâţă, membru al celei mai bogate familii din oraş şi una din familiile care au întemeiat târgul, construieşte un hotel cu cazinou, în centru, cu faţade la
patru străzi. Hotelul, proiectat şi construit de un arhitect neamţ, era situat în spatele
monumentului, pe locul unde se află azi „Magazinul Universal”, construit după cutremurul din 1977.
În 1881, se înfiinţează Oficiul telegrafo-poştal nr. 133 Panciu.
În 1893, Vasile Apostoleanu, primarul oraşului, construieşte cu banii lui bulevardul, de la intersecţia cu şoseaua spre Soveja până la viitoarea gară - construită
la 1901-1904 - arteră ce i-a purtat numele. Calea ferată Mărăşeşti - Panciu a fost
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un important factor de progres, facilitând şi vânzarea vinului, şi a strugurilor spre
alte regiuni ale ţării.

Vasile Apostoleanu

(primar al Oraşului Panciu,
la sfârşitul secolului XIX)

Apa a fost mult timp o mare problemă la Panciu pentru că, sub platoul pe care
sunt aşezate satele din jur şi târgul, pânza freatică este la mare adâncime. Singurele
surse de apă erau pe pârâul Hăulita, la punctul „Hazna”, şi la Mănăstirea Brazi.
Creşterea continuă a populaţiei şi necesarul pentru stropitul viţei de vie au determinat căutarea de soluţii. În a doua jumătate a secolului XIX, apa a fost adusă pe
con-ducte de fontă de la Muncelu - „punctul Ochiu”. La începutul secolului XX, a
fost captată apă de la izvoalele pâraielor Păstrăv şi Aluna - zona de pădure a
comunei Străoane -, lucrare executată în 1907.
Prima uzină electrică a fost instalată în iunie 1913 şi ilumina străzile Carol,
Ferdinand şi Regina Elisabeta. În mai 1916, consiliul comunal a aprobat instalarea
unei noi uzine pentru furnizarea curentului electric în locuinţele păncenilor.
Dezvoltarea oraşului Panciu a fost încetinită de catastrofe repetate la intervale
apropiate. Menţionăm incediul din 1869 şi altele mai mici, distrugererea totală a
oraşului şi a podgoriei în anii Războiului pentru Întregirea Naţională (1916-1918),
precum şi cutremurele catastrofale din 1940 şi 1977.
Al doilea secol de existenţă a Panciului începe prin distrugerea lui de către armata germană, care-l bombardează timp de jumătate de an, după care îl ţine sub ocupaţie între 30 iulie 1917 şi 8 noiembrie 1918. Bombardamentele, focul, jaful, bolile, pribegia în Moldova, cumplita grindină din iulie 1918 care a distrus total viile,
au avut ca urmare dispariţia orăşelului bogat şi cochet prezentat în fotografiile din
epocă. Au urmat două decenii de muncă îndârjită pentru refacerea oraşului şi a
podgoriei. S-a început cu punerea uşilor, ferestrelor şi acoperişului la case, cu refacerea bisericilor. Apoi a fost înfiinţat Gimnaziul de Băieţi şi Gimnaziul de Fete, a
fost redeschisă Banca Brazi, apoi a căii ferate şi amenajarea unui părculeţ.
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Noul război mondial ameninţa România, dar un dezastru neaşteptat s-a produs
în zorii zile de 10 noiembrie 1940. În mai puţin de un minut, al doilea Panciu, cel
de cărămidă, a fost pus la pământ de seism, în proporţie de 99%.

Conducerea
statului
evaluează
urmările
cutremurului

Primarul Adolf Căpăţână cere ajutor statului şi merge în audienţă conducătorul
statului, generalul Ion Antonescu, în ziua de 14 februarie 1941, care i-a promis
sprijin pentru construcţia celui de-al treilea oraş Panciu, de astă dată cu brâuri din
beton. Se promite finanţare pentru construirea clădirilor primăriei, spitalului, gării,
şcolii. În condiţiile efortului pentru susţinerea războiului şi de refacere şi a altor oraşe distruse de seism, promisiunile au fost onorate, cu excepţia şcolii, care va fi
construită între 1951-1956.
Aducerea PCR la conducerea României de către Armata Roşie a adus o schimbare totală a societăţii şi economiei româneşti. Între 1950 - 1968, februarie, oraşul
Panciu a fost centru politic şi administrativ al raionului Panciu, pentru care se s-a
construit un sediu pe măsură, în fostul bulevard devenit… ,,V. I. Lenin”.
Reforma agrară din 1945 şi naţionalizarea principalelor mijloace de
producţie din 1948 duc la înfiinţarea Întreprinderii Agricole de Stat Panciu.
Colectivizarea agriculturii face ca pe teritoriul Panciu să fie create câteva
gospodării colective (G. A. C.) unite, în 1964; în 1971 a apărut Staţiunea de
Maşini Agricole Panciu.
După 1965, este asfaltată şoseaua judeţeană Tişiţa-Soveja şi sunt construite
blocuri cu spaţii comerciale la parter. În anii 1960-1965 s-a extins alimentarea cu
apă potabilă adusă de la Repedea - Străoane, iar după 1980, de la Călimăneşti.
În plan social şi demografic, începutul deceniului 7 marchează emigraţia evreilor din oraş; cimitirul de la Dumbrava mai păstrează amintirea lor.
La Satu Nou - Gavane s-a creat o fabrică de preindustrializare a lemnului, iar
în 1982 a intrat în funcţiune Întreprinderea de tricotaje din bumbac. În oraş mai
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fiinţa Centrul de Protecţie a Plantelor şi Întreprinderea judeţeană pentru execuţia
lucrărilor de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor (1970).
În domeniul transporturilor, în 1960 s-a înfiinţat Întreprinderea de Mecanizare, Transport şi Construcţii Forestiere şi o Autobază de transporturi ce avea şi Autogară. În 1979 s-a dat în funcţiune o staţie auto-service, iar oraşul a fost
conectat la reţeaua telefonică interurbană.
În domeniul comerţului, progresul tehnologic a făcut posibilă trecerea de la
piaţa anului 1898 (cu 10 barăci şi un beci pentru peşte, 10 barăci şi un beci pentru
carne şi 5 barăci pentru zarzavat), la piaţa agroindustrială, finalizată în 1978.
În domeniul sănătăţii, principalul progres a fost inaugurarea unei policlinici, în
1962, iar în domeniul culturii, oraşul este dotat cu o casă de cultură, în 1961, apoi
cu un cinematograf.
Panciu are celebritate la nivel naţional prin vinul şi şampania sa, având ca certificat de naştere anul 1969.
Un nou cutremur catastrofal la 4 martie 1944 aduce o nouă modificare a aspectului oraşului. Dispar: Strada Mare - arteră comercială -, Magazinul Mare, hotelulrestaurant „7 Noiembrie”, muzeul de ştiinţele naturii şi numeroase case particulare care dau posibilitatea organelor de partid şi de stat locale să dispună construirea
de blocuri, a unui Magazin Universal, un motel, un edificiu pentru Poştă şi Telefoane, un sediu pentru Miliţie.
Răsturnarea politică din decembrie 1989 aduce oraşului Panciu cam aceleaşi
transformări ca în toată ţara. Evidenţiem: dispariţia colectivului (C. A. P.), a comerţului socialist, a unor întreprinderi economice: I. R. T. A., S. M. A., U. M. T. F.,
Autogara (după 2005), Fabrica de caşcaval, I. C. I. L. - ul, Prefabricatele de la
Sa-tu Nou, Centrul de Legume - Fructe; scăderea catastrofală a producţiei Fabricii
de Tricotaje şi a I. A. S. - devenită S. C. Veritas S. A, precum şi a Cooperativei
Meşte-şugăreşti, prăbuşirea transportului pe calea ferată Panciu-Mărăşeşti.
Diversificarea televiziunii, înmulţirea cafe-barurilor şi apariţia internetului au
ca efect dispariţia cinematografului şi a cărţilor din librărie şi îndepărtarea
tineretu-lui de sport, chiar dacă oraşul are o sală nouă de sport, iar stadionul
oraşului a fost modernizat, avînd scaune şi nocturnă (din 2008), cu echipă în liga a
III-a.
Comerţul privat este diversificat, bine aprovizionat, dar cu puţini cumpărători,
contrastând cu cel socialist când magazinele erau goale, cumpărătorii aşteptând la
cozi imense să „se bage marfă”. Evidenţiem, la acest capitol, construirea unei noi
pieţe agroalimentare, în 2005, şi a unei pieţe industriale, în 2008, ambele mai apropiate de exigenţele zilelor noastre.
Anii ce au urmat revoluţiei anticomuniste au mai adus înmulţirea băncilor, a
lăcaşurilor de cult şi pluripartidismului. La Panciu, de la două bănci, înainte de
1990 - C. E. C.-ul şi Banca Agricolă -, s-a ajuns la un număr de 6, la cele două,
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adăugându-se Banca Transilvania, BancPost, B. C. R. şi B. R. D., toate situate pe
aceeaşi stradă, pe o distanţă de 300 metri. La acestea se adaugă vechea Cooperativă de Credit „Podgoria”.
Reprezentative pentru această perioadă sunt investiţiile în infrastructură: alimentarea cu gaze (2008), construirea blocurilor de tip A. N. L. (2006 şi 2008), amenajarea parcului de la Catedrală, reabilitarea vechiului parc, modernizarea tuturor grădiniţelor, a şcolilor primare şi gimnaziale, precum şi a liceului.
Dacă biserica, sub regimul comunist, nu a fost o instituţie favorizată, după decembrie 1989, la Panciu s-au refăcut Mănăstirea Brazi - desfiinţată samavolnic în
1959 -, şi Schitul „Sf. Ioan”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Crucea
de Jos şi s-a construit Catedrala ,,Sf. Cuv. Parascheva”.
Apreciez că cel mai spectaculos eveniment desfăşurat în oraşul Panciu în perioada postcomunistă a fost Canonizarea fostului mitropolit al Moldovei, Teodosie
al II-lea, ceremonie desfăşurată în septembrie 2003, sub patronajul Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte † Teoctist, şi al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În locul P. C. R. şi la Panciu au fost create organizaţii ale partidelor politice:
Frontul Salvării Naţionale, P. N. L., P. N. Ţ., Partidul România Mare, Partidul
Democrat-Agrar din România, Alianţa pentru România, P. N. G., Partida Romilor.
Până în 1996, la conducerea oraşului Panciu a fost F. S. N. şi P. D. S. R., iar
între 1996-2000 conducerea a avut-o Convenţia Democrată. Din 2000, până în
pre-zent în fruntea urbei a fost votat ca primar reprezentantul P. S. D.
Însemnările acestea sunt pentru cei de ieri, care îşi vor reaminti cum a fost
oda-tă Panciu, dar şi pentru cei de azi şi, îndeosebi, pentru cei de mâine care vor
putea trăi trecutul prin ochii şi prin amintirile celor care am fost şi suntem.
…Documentul din 25 decembrie 1798 ne păstrează vie această bicentenară
istorie şi se cuvine ca noi să o cinstim cu vrednicie începând chiar în zilele Crăciunului care se apropie.

MOŞIILE ŞI MOŞIERII
Prof. Constantin MANOLE,
Măicăneşti, Vrancea
Pânǎ la sfârşitul sec. al XVIII-lea întregul pǎmântul arabil - pǎşuni, vii, livezi
şi pǎduri - erau la dispoziţia Domniei. În Ţara Româneascǎ şi în Moldova, în cancelariile domneşti se întocmeau acte de danie sau de proprietate, de vânzǎri şi
cum-pǎrǎri de loturi (moşii). Domnii Principatelor Române fǎceau danii
mǎnǎstirilor şi bisericilor şi mai ale dregǎtorilor şi ostaşilor care fǎceau fapte de
vitejie, ridicându-i la mari ranguri boiereşti. Cei ce trǎdau în lupte sau intrau în
disgraţia domnului şi erau bǎnuiţi de ,,hiclenie”, erau aspru pedepsiţi cu
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confiscarea moşiilor şi a altor bunuri. Divanurile domneşti judecau pricinile dintre
oameni cu privire la hotarul moşiilor, dând câştig de cauzǎ dreaptǎ celor ce o
dovedeau. Moşiile aveau sate pe teritoriul lor pentru asigurarea forţei de muncǎ,
fie cǎ erau moşii mǎnǎstireşti sau boiereşti.
Primele mǎsurǎtori şi delimitǎri ale moşiilor s-au fǎcut în 1839 de cǎtre ing.
Th. Diamand1. Planul de hotǎrnicie cuprindea moşiile: Crângeni, Gârleasca, Cenuşasca, Bolboaca, Tǎtaru, Popeasca, în zona Mǎicǎneşti, şi moşiile: Râmniceanca,
Spiasca, Robeasca, Boteasca, în zona Râmniceni. Aceste moşii se întindeau ca nişte fâşii cu lǎţimi diferite pe direcţia nord-sud, de la graniţa cu Moldova pânǎ la Buzoelul cel Mare, la Moşia Codreşti-Salcia (cca. 14 km), dar şi pe direcţia est-vest,
formând hotarul moşiilor în partea de sud. Aveau multe bǎlţi, mai ales în jurul
satelor Mǎicǎneşti şi Râmniceni, alimentate permanent din revǎrsǎrile Râului Rm.
Sǎrat, iar în sud nesfârşite întinderi de mǎrǎcinişuri şi pǎduri. În 1898, la Mǎicǎneşti mai erau încǎ 2 200 ha de pǎdure şi mǎrǎcinişuri2. Aceste fâşii de moşie au
suferit modificǎri în decursul anilor datoritǎ vânzǎrilor şi cumpǎrǎrilor sau a donaţiilor, dar în linii generale se pǎstreazǎ vechea aliniere şi vechile denumiri.
Moşia Crângeni se întindea ca o fâşie de la nord, din graniţa cu Moldova, pânǎ la sud în graniţa cu Moşia Codreşti-Salcia. Avea o lǎţime de o linie de loc,
apro-ximativ 800-1000 m şi aparţinea Mǎnǎstirii Râmnic. Pe moşie, în graniţǎ cu
Mol-dova era Satul Crângeni (nume câştigat de la crâng), care la început s-a numit
Mǎ-rǎcini3, azi se numeşte Târlungeni, dupǎ locul de baştinǎ al oierilor din
Târlungeni-Braşov, veniţi cu turmele şi stabiliţi în a doua jumǎtate a sec. al XIXlea.
Dupǎ secularizarea averilor mǎnǎstireşti din 1863, apar şi primii proprietari.
Tradiţia vorbeşte de un Grǎdişteanu care avea şi han la Crângeni. Dintr-o hotǎrnicie din 1896 aflǎm cǎ la acea datǎ Moşia Crângeni era proprietatea a trei fraţi:
Costache, Petrache şi Nicolae Gh. Ilie. Dupǎ primul Rǎzboi Mondial, moşia aparţinea lui O. Gh. Ilie şi fraţilor Boiu (Petre şi Florica). În 1821 se expropiazǎ 43,5 ha.
Din 1936, pe lângǎ fraţii Boiu apare proprietar şi Duiliu Marcu, arhitect din Bucureşti, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. şi Clemanţa Giţǎ. Din 1945 întreaga moşie trece în proprietatea statului conf. Legii 187/ 1945.
Moşia Gârleasca se întindea ca o fâşie de la nord la sud, pornind din Valea Sireţelului, care fǎcea graniţa cu Moldova, şi pânǎ la Moşia Codreşti-Salcia în sud,
a-vând o lungime de 14 km. A fost o moşie mǎnǎstireascǎ, aparţinând Mǎnǎstirii
Râmnic. În 1863, prin actul secularizǎrii averilor mǎnǎstireşti trece în proprietatea
statului. Denumirea vine de la numeroase pâraie (gârliţe) care se vǎrsau în Siret şi
1
2

Harta xeroxatǎ se aflǎ în arhiva personalǎ;
George Ioan Lahovari - Marele dicţionar geografic al României, Buc., 1898, vol IV, p.

267;
3

Idem, vol. II, p. 778
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mai târziu Sireţel. Aici, în graniţa cu Moldova, a luat fiinţǎ şi Satul Gîrleasca, chiar
în marea buclǎ (cot) a Siretului şi de aceea satul s-a mai numit şi Cot-Gârleasca
(vezi ,,Monografia Comunei Mǎicǎneşti”).
Locuitorii asigurau forţa de muncǎ pe moşie. În a doua jumǎtate a sec. al XIXlea moşia trece în proprietatea lui Costache Paulescu, tatǎl fostului savant Nicolae
Paulescu1. În partea centralǎ a moşiei se afla o porţiune joasǎ şi mlǎştinoasǎ, care
în vremea ploilor şi a viiturilor era neproductivǎ. Aceastǎ porţiune de peste 150 ha
a fost transformatǎ în pǎşune naturalǎ şi mai târziu, în 1921, în islaz comunal. Dupǎ primul Rǎzboi Mondial, moştenitorii moşiei rǎmân cei trei copii ai lui Costache
Paulescu şi anume: dr. Nicolae C. Paulescu, Elena maior Angelescu şi Constantin
C. Paulescu. Aceştia locuiau la Bucureşti, iar moşia era administratǎ de Belizarie
Nasopol. Localnicii îi spuneau mai simplu Belezan şi nu ştiau de Paulescu. Şi astǎzi i se spune moşiei ,,La Belezan”.
Legea ruralǎ din 1922 a dus la reducerea substanţialǎ a suprafeţelor deţinute de
proprietari şi la împroprietǎrirea ţǎranilor. În perioada interbelicǎ, partea moşiei situatǎ la sud de pǎşunea naturalǎ a fost cumpǎratǎ de Georgicǎ Ţiţei din Brǎila, care
locuia în Târgul Mǎicǎneşti. Prin 1943, datoritǎ incapacitǎţii financiare, dǎ faliment şi vinde moşia lui Ion Oprea din Brǎila. În 1945 moşia acestuia a fost expropiatǎ (274,0 ha). Restul Moşiei Gârleasca, având noii proprietari: Elena Angelescu,
cpt. C. N. Paulescu, Maria C. Duma, dr. C. Angelescu (urmaşii fraţilor
Angelescu), a fost expropriatǎ în anul 1945.
Moşia Cenuşasca a fost cea mai îngustǎ moşie din zonǎ. Ca lǎţime avea 315
stânjeni la nord şi 256 stânjeni la sud, iar în lungime tot 14 km ca şi celalte moşii.
Denumirea vine de la proprietarul ei, logofǎtul Iordache Cenuşǎ, ajuns proprietar
aici prin cǎsǎtorie cu Catinca, sora lui Iorgu Mǎicǎnescu. Aceastǎ sfoarǎ de moşie
a fost desprinsǎ din Moşia Bolboaca. În partea de nord, aproape de graniţa cu Moldova a luat fiinţǎ Satul Cenuşa, dupǎ numele proprietarului, la drumul comercial
ce lega Focşani de Brǎila. Terenul fiind foarte fertil, în scurt timp satul a fost plin
de grǎdini frumoase cu pomi fructiferi şi viţǎ de vie. Din aceastǎ cauzǎ satul a mai
cǎ-pǎtat şi denumirea de Grǎdinile sau rareori de Viile. În 1843 Catinca moare şi
în-cepe destrǎmarea moşiei. O parte se vinde, iar o parte se dǎ cu testament fiilor
lui Iorgu Mǎicǎnescu. În 1921 partea din sud, numitǎ ,,La capǎt”, se expropiazǎ
pentru a se împroprietǎri ţǎranii. Partea de la sud de sat, cu Balta Bolboaca şi
pǎşunea na-turalǎ, se vinde lui Costache Paulescu. În peritada interbelicǎ, restul
moşiei intrǎ în proprietatea lui Grigore Filodoru şi a asociatului sǎu Ulise Petrescu
care stǎpânise pânǎ la expropierea din 1945.
Moşia Bolboaca a fost cea mai mare moşie din zonǎ, având o lǎţime de 1500
stânjeni (trei linii de loc) şi o lungime de 14 km. Pornind din graniţa cu Moldova
1

Planul de hotǎrnicie al moşiei Gârleasca a lui Costache Paulescu. Copie xeroxatǎ se aflǎ
în arhiva personalǎ.
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se întindea pânǎ la Moşia Salcia-Codreşti. Denumirea vine de la bǎlţile de pe moşie, provenite din ploi şi mai ales din revǎrsarea Râului Rm. Sǎrat. Pe moşie a existat mai înainte Satul Bolboaca şi mai târziu, între anii 1856-1864 a luat fiinţǎ
Tg. Mǎicǎneşti, dupǎ numele proprietarului1.
Proprietarul Iorgu Mǎicǎnescu se trǎgea probabil din familia Mǎican care avea
moşii întinse din Vaslui pânǎ în Prahova. Cǎsǎtorit cu Bǎlaşa Bagdad din Brǎila au
avut 5 bǎieţi şi 3 fete. Au locuit în Tg. Mǎicǎneşti. În 1866 Iorgu Mǎicǎnescu a
murit şi a avut locul de veci în cimitir la Mǎicǎneşti. Moşia s-a împǎrţit între copii.
Bǎlaşa, rǎmânând singurǎ a fost ajutatǎ de fratele sǎu Nicu Bagdad din Brǎila. Acesta a cumpǎrat majoritatea pǎrţilor de la copiii lui Iorgu Mǎicǎnescu, în afarǎ de
Scarlet, şi a pǎstrat sfoara de moşie de-a lungul hotarului cu Moşia Tǎtaru
Apare Moşia Bagdad avându-i proprietari pe Nicu Bagdad şi soţia sa Cleopatra
din Focşani. Locuiau în Tg. Mǎicǎneşti, unde aveau case cu beci, magazii pentru
cereale etc. Armanul cu vite şi utilaje era în câmp, la pǎdurea de ulmi şi stejari.
Administrator era Costache Gheorghiade, un grec însurat la Bucureşti cu o româncǎ şi stabilit în 1836 la Focşani. Moşia cuprindea douǎ linii de loc şi mult timp s-a
numit ,,La Gheorghiade”. Familia Nicu Bagdad a avut doi copii: Eliza şi Gheorghe
Bagdad. Moşia s-a împǎrţit acestor copii, fiecare primind câte o linie de loc.
Gheorghe, ajungând mare magistrat, devine şi Preşedintele Curţii de Casaţie. El şia administrat singur moşia. În perioada interbelicǎ o vinde lui Duiliu Marcu, arhitect din Bucureşti, fost preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din R.P.R., care o stǎpâneşte pânǎ la exproprierea din 1945.
Eliza Bagdad, prin cǎsǎtoria ei cu Iancu Cireşanu din Ceraşu Jud. Prahova, primeşte din moşie o linie de loc şi aşa apare Moşia Cireşanu. În 1922, prin aplicarea
Legii Rurale, ambele moşii, Bagdad şi Cireşanu, au fost expropiate, iar prin Legea
pǎşunilor din 1921 au luat fiinţǎ islazurile comunale la Mǎicǎneşti şi islazul
Satului Tǎtaru, pe locul de astǎzi al pescǎriei. Iancu Cireşanu şi Eliza l-au avut ca
fiu pe Ionel care a rǎmas moştenitor pânǎ la sfârşitul secolului al XIX-lea. Copiii
aces-tuia, Simona cǎsǎtoritǎ Burcǎ şi Georgicǎ, au fost proprietarii din perioada
inter-belicǎ, fiind expropiaţi în 1945.
Tot din Moşia Bolboaca fǎcea parte şi Moşia Scarlet care se prezenta ca o fâşie
îngustǎ de ¼ dintr-o linie de loc şi se mai numea “pǎtrimea”. Se învecina la rǎsǎrit
cu Moşia Cireşanu, iar la apus cu Moşia Tǎtaru. Proprietarul moşiei a fost Scarlat
Mǎicǎnescu, fiel lui Iorgu Mǎicǎnescu. Cǎsǎtorit la Botoşani, a avut doi copii: Miluţǎ - medic şi Gheorghe - comandor în marina militarǎ. Aceştia au moştenit moşia
tatǎlui lor. O parte din moşie a fost vândutǎ sǎtenilor, iar cealaltǎ parte a fost expropiatǎ în 1922.
1

Planul de hotǎrnicie al moşiei Gârleasca a lui Costache Paulescu. Copie xeroxatǎ se aflǎ
în arhiva personalǎ
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Moşia Tǎtaru sau moşia tǎtarului. Aici a stǎpânit un tǎtar, nu se ştie în ce
perioadǎ, de la care a luat denumirea şi moşia, iar mai târziu şi satul care a luat
fiinţǎ pe aceastǎ moşie, Satul Tǎtaru. Aici este vorba de o descǎlecare de tǎtari. O
legendǎ spune cǎ moşia a fost cumpǎratǎ de hanul tǎtǎrǎsc în sec. al XIV-lea de la
Mircea cel Bǎtrân, domnul Ţǎrii Româneşti. Apare pentru prima datǎ în planul de
hotǎrnicie din 1839, întocmit de cǎtre ing. Th. Diamant. Pe la jumǎtatea sec. al
XVIII-lea apare în zonǎ familia Tǎtǎranu, originarǎ din Oltenia, care se stabileşte
la Coteşti. Dupǎ ce îşi consolideazǎ poziţia economicǎ în podgorie, Logofǎtul Barbu Tǎtǎranu, cu ajutorul slugarului Nicolae Cotescu, cumpǎrǎ şi câteva moşii în
zona de câmpie: una la Buzǎu şi Moşia Tǎtaru de la noi. Moşia, de cca 2400 ha avea o lungime de cca 15 km şi o lǎţime de 800 stânjeni, cca 1600 m. Se învecina
cu Moşia Bolboaca la cot, iar la vest cu Moşia Popeasca a Mǎnǎstirii Sf. Ioan din
Focşani.
Logofǎtul Barbu Tǎtǎranu a avut trei copii: Ioniţǎ, Neculai şi Nedelea şi locuiau în castelul de pe moşia de la Buzǎu. În 1784 Barbu şi soţia sa au murit de ciumǎ. Ioniţǎ, unul dintre copii, a fost crescut de Chesarie, episcopul Buzǎului, şi a ajuns magistrat. S-a cǎsǎtorit cu Safta Cotescu, fiica slugarului Nicolae Cotescu din
Coteşti, şi au avut 8 copii. Logofǎtul Ioniţǎ Tǎtǎranu a administrat şi moşia tatǎlui
sǎu din jurul Satului Tǎtaru şi a zidit biserica “Cuvioasa Paraschiva” care existǎ şi
astǎzi. Dintre toţi copiii lui Ioniţǎ şi Safta Tǎtǎranu, numai Nicu şi Panait, rǎmaşi
la Tǎtaru, au avut o activitate mai intensǎ, contribuind şi la dezvoltarea Tg.
Mǎicǎneşti. Armanul fraţilor Tǎtǎranu era pe valea Sireţelului, aproximativ pe
valea Râului Rm. Sǎrat de azi, aşa cum precizeazǎ şi harta mai sus menţionatǎ din
1839. Alǎturi de aceştia era şi pe vǎrul lor, Iorgu Tǎtǎranu proprietar dar şi ctitor al
bisericii. El stǎpânea partea de sud a moşiei cât şi partea de nord, dincolo de apa
Râului Râmnic, pânǎ la graniţa cu Moldova. A decedat în anul 1912 la Coteşti şi a
fost înmormântat la Tǎtaru.
Dintre urmaşii lui Nicu Tǎtǎranu amintim pe Constantin, fost primar la Mǎicǎneşti în 1884 şi Ion, fost primar în 1888, în timpul rǎscoalei ţǎrǎneşti. Ei au locuit
în Tg. Mǎicǎneşti. Panait Tǎtǎranu (n. 1820) a moştenir gospodǎria tatǎlui sǎu Ioniţǎ Tǎtǎranu şi a locuit în fostul castel. A avut trei copii: Gheorghe, Aristide şi Alecu. Gheorghe P. Tǎtǎranu a fost primar la Mǎicǎneşti între anii 1896-1898. Aristide P. Tǎtǎranu a fost primar între anii 1899-1904 şi a locuit în casele tatǎlui sǎu,
unde a rǎmas moştenitor. Alecu P. Tǎtǎranu a construit o nouǎ gospodǎrie în
partea de sud a Satului Tǎtaru. I-a avut copii pe: Gigel şi Costel. Costel A.
Tǎtǎranu a construit un nou arman boieresc care a devenit I.A.S. Mǎicǎneşti. El a
fost Guver-nator al Bǎncii Naţionale. A fost arestat în anul 1945 şi a decedat la
Sighet în 1957.
Iorgu Tǎtǎranu (menţionat mai sus) a avut mai mulţi copii, dintre care îi amintim pe Costicǎ şi Jan care moştenesc moşia tatǎlui lor. Costicǎ I. Tǎtǎranu moşte-
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neşte partea de nord dintre Râul Rm. Sǎrat şi graniţa cu Moldova pânǎ la Satul
Ma-lurile. Avea case dincolo de podul peste Râul Rm. Sǎrat, pe stânga de fostul
sediu al C.A.P. Urmaşul sǎu a fost o fiicǎ, Lizica Tǎtǎranu, care a administrat
moşia pânǎ la naţionalizarea din 1945.
Jan I. Tǎtǎranu a stǎpânit partea de sud a Moşiei Tǎtaru, spre Salcia-Ciorǎşti.
Armanul cu case, grajduri, magazii, vite şi utilaje era în acea zonǎ unde mai târziu
a fiinţat Secţia Salcia a I.A.S.-ului Mǎicǎneşti. În perioada interbelicǎ a stǎpânit
fiul sǎu, Gogu I. Tǎtǎranu. Casa de locuit bǎtrâneascǎ era în Tg. Mǎicǎneşti, dincolo de podul peste Râul Rm. Sǎrat, imediat pe dreapta. Au avut mai mulţi copii,
dintre care îi amintesc pe Mioara şi Goguleţ (Gheorghe) cu care am fost colegi la
şcoala primarǎ şi în joaca noastrǎ de copii ne-am întâlnit de multe ori în casa lor.
Moşia a fost expropiatǎ în 1945
Moşia Popeasca. a aparţinut Mǎnǎstirii Sf. Ioan din Focşani, de unde îi vine şi
numele de Popeasca (de la popi, cǎlugǎri). Era aşezatǎ la apus de Moşia Tǎtaru şi
se întindea de la hotarul cu Moldova, la nord, în apropiere de Pârâul Leica, pânǎ la
Moşia Codreşti-Salcia din extremitatea sudicǎ, având o lungime de cca 15 km. Se
prezenta sub forma unei fâşii cu o lǎţime de 400 stânjeni, cca 800 m şi se învecina
la apus cu Moşia Râmniceanca. Din 1863 prin actul de ,,Secularizarea averilor mǎnǎstireşti” devine proprietatea statului. Dupǎ 1864, conform Legii rurale, o bunǎ
parte este parcelatǎ şi datǎ spre împroprietǎrire ţǎranilor din Satul Râmniceni. Partea de nord, pânǎ la graniţa cu Moldova, a fost cumpǎratǎ de Costache Paulescu,
tatǎl savantului Nicolae Paulescu. La începutul sec. al XX-lea cei trei copii ai lui
Costache Paulescu erau proprietari: dr. N. C. Paulescu, Elena Maior Paulescu şi
Constantin C. Paulescu. În 1923, conform Legii agrare promulgate la 17 iulie
1921, moşia a fost expropiatǎ, fǎcând obiectul împroprietǎririi ţǎranilor şi formarea
islazurilor comunale, în total 783 ha. Partea rǎmasǎ proprietarilor, câte 200 ha pentru fiecare, a continuat sǎ reziste pânǎ la expropierea din 1945.
Moşia Râmniceanca. a fost una dintre cele mai vechi proprietǎţi pe teritoriul
cǎreia se afla Satul Râmniceni, atestat documentar din 1704. Moşia se întindea de
la graniţa cu Moldova, pe Pârâul Leica la nord, şi pânǎ la Moşia Salcia, la sud. La
est se învecina cu Moşia Popeasca, iar la vest cu moşiile Spiasca, Robeasca şi Boteasca. La începutul sec. Al XIX-lea moşia aparţinea familiei C. Borǎnescu, boier
muntean din Judeţul Muscel sau Argeş, venit la Galato, în podgorie, o datǎ cu famiile Gorǎnescu, Tǎtǎranu şi Botescu care au cumpǎrat şi moşii în zona de câmpie.
C. Borǎnescu a fost contemporan cu Iorgu Mǎicǎnescu din Bolboaca şi cu Nicu
Tǎtǎranu din Tǎtaru. În a doua jumǎtate a sec. al XIX-lea moşia aparţinea familiei
Simionescu-Râmniceanu. Proprietarul Dumitru Simionescu e menţionat într-o statisticǎ din 1892. Soţia sa, nǎscutǎ din pǎrinţii Petre Constantinescu şi Tincuţa Mincu a fost verişoarǎ primarǎ cu scriitorul Duiliu Zamfirescu, mamele fiind surori
(mama scriitorului a fost Sultana Zamfirescu, nǎscutǎ din pǎrinţii Pavel Mincu şi
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Maria). La începutul sec. al XX-lea, proprietar devine Ioan Simionescu. Îl avea administrador al moşiei pe Giott, care a gustat din plan furia rǎscoalei din 1907. (vezi
,,Monografía Com. Mǎicǎneşti”). Dupǎ primal rǎzboi mondial, proprietatea
rǎmâne fiului sǎu Marin I. Simionescu. În 1922, conform ,,Legii rurale” şi a ,,Legii
comu-nale” moşia este supusǎ expropierii. Au fost expropiate 752,5 ha din care sau for-mat islazuri comunale sau loturi de 3-5 ha pentru împroprietǎrirea ţǎranilor.
Partea rǎmasǎ proprietarilor Ion Simionescu şi Marin I. Simionescu, de 150 ha, a
fost obi-ectul expropierii din 1945.
Moşia Spiasca era aşezatǎ pe teritoriul Satului Râmniceni, în extremitatea sudicǎ şi în apropiere de Satul Salcia. Denumirea vine probabil de la faptul cǎ era nelucratǎ şi plinǎ de spini şi mǎrǎcini. În 1859 era o moşie nelocuitǎ, proprietatea satului1. În sec. al XIX-lea devine proprietatea lui Gorǎnescu, boier muntean din pǎrţile Muscel, care a venit împreunǎ cu ceilalţi boieri menţionaţi mai sus. La sfârşitul
sec. al XIX-lea devine proprietatea lui Iorgu Hristodorescu, moşia purtând
denumi-rea de Spiasca-Gorǎneasca. Dupǎ primul rǎzboi mundial, alǎturi de Iorgu
Hristodo-rescu îl gǎsim proprietar şi pe fiul acestuia George I. Hristodorescu. În
1922 moşia rǎmâne neexpropiabilǎ deoarece suprafaţa era micǎ. Se asigura doar
partea proprie-tarului de 200 ha plus suprafaţa pentru curţi, conac, livadǎ etc. În
1945 moşia a fost expropiatǎ.
Moşia Robeasca era una dintre cele mai mici moşii, cca 200 ha, situatǎ în partea de vest a Satului Râmniceni. Pe aceastǎ moşie a luat fiinţǎ Satul Slobozia-Râmniceni. În prima jumǎtate a sec. al XIX-lea moşia a aparţinut lui Costache
Robescu, fost preşedinte al Tribunalului din Focşanii Valahiei şi ctitor al Bisericii
Robescu din Focşani. Moşia îi poartǎ numele. În a doua jumǎtate a sec. al XIX-lea
moşia dispare, alǎturându-se fie Moşiei Boteşti, fie Moşiei Râmniceni.
Moşia Boteasca se afla aşezatǎ între Balta Leica de lângǎ Satul Malurile, la
nord, şi Râul Rm. Sǎrat de lângǎ Satul Slobozia-Râmniceni, la sud. Când graniţa
dintre Ţara Româneascǎ şi Moldova se afla pe vechiul Râu Siretul Mare, ce curgea
pe la Râmniceni, aceastǎ suprafaţǎ se afla în Moldova şi aparţinea unor oameni din
Nǎneşti, Ţinutul Putna. Când graniţa dintre Ţara Româneascǎ şi Moldova se muta
pe Pârâul Leica (Balta Leica), aceastǎ suprafaţǎ de teren era în Ţara Româneascǎ şi
moşnenii din Nǎneşti vând aceastǎ suprafaţǎ în anul 1704 lui Radu Dudescu, mare
cǎpitan de margine al Ţǎrii Româneşti, zicând: ,,Noi moşnenii din Nǎneşti din
Ţara Moldovei vindem tot cotul cât iaşte de înconjoarǎ apa Siretelui, care loc iaşte
în Ţara Româneascǎ la Râmniceni.
În 1716 Radu Dudescu, fiind decapitat la Constantinopol de turci, moşia a rǎmas pǎrǎsitǎ şi a fost cumpǎratǎ de alţi proprietari. La începutul secolului al XIXlea a fost proprietatea lui Costicǎ Botescu din Coteşti, boier muntean şi înrudit cu
1

Dimitrie Frunzescu – Dicţionarul topografic şi statistic al României, Bucureşti 1872.
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familiile Borǎnescu, Gorǎnescu şi Tǎtǎranu amintiţi mai sus. La rǎsǎrit, moşia se
învecina cu Moşia Borǎnescu şi mai târziu a lui Simionescu Râmniceanu, iar la apus cu moşia generalului Toreceanu şi cu proprietǎţile Mǎlurenilor. Moşia mai avea şi 10 ha de grǎdinǎ de legume pe malul Bǎlţii Leica. Pe moşie existau douǎ sate care asigurau forţa de muncǎ în Boteşti-Maluri lângǎ Balta Leica şi Boteşti, pe
malul Râului Rm. Sǎrat, lângǎ Slobozia Râmniceni.
La sfârşitul sec. al XIX-lea proprietar era Maria Botescu cu cele patru fete ale
ei şi locuiau la Coteşti. Dupǎ primul rǎzboi mondial rǎmân cele patru fete: Elena,
Ecaterina, Maria şi Victoria. La expropierea din 1923, prin aplicarea ,,Legii rurale”
şi a ,,Legii pǎşunilor comunale”, douǎ fete erau cǎsǎtorite: Ecaterina lt.-col. Craifeleanu şi Elena lt.-col. Mǎldǎrescu. Celelalte douǎ purtau numele tatǎlui: Maria C.
Botescu şi Victoria C. Botescu. Au fost expropiate 197 ha, din care 50 ha pentru
islazul Com. Malura. Pentru proprietari rǎmân 400 ha şi 10 ha de grădină de legume. În 1945 au fost expropiaţi
Moşia Codreşti-Salcia. În extremitatea sudicǎ a tuturor acestor moşii se întindea ca o fâşie pe direcţia est-vest aceastǎ moşie care aparţinea Mǎnǎstirii Sf. Ioan
din Focşani. Pe moşie exista Satul Salcia. Dupǎ 1863 odatǎ cu Legea secularizǎrii
averilor mǎnǎstireşti, aceastǎ moşie devine proprietatea statului cu denumirea de
Moşia Salcia. În 1864, potrivit Legii rurale, aici s-au fǎcut împroprietǎriri pentru
ţǎranii din satele din apropriere. Ţǎranii din Mǎicǎneşti, datoritǎ faptului cǎ aşezarea lor a fost declaratǎ târg, au fost excluşi de la împroprietǎrire. De aceea în 1888,
cu prilejul rǎscoalei ţǎrǎneşti de la Mǎicǎneşti, ţǎranii cereau insistent: ,,sǎ fie şi ei
împroprietǎriţi din Moşia Salcia”.
Ocolul Agricol Mǎicǎneşti
TABEL NOMINAL
cu proprietarii expropiaţi pe raza Ocolului în 1945, conform Legii 187/ 1945
Nr
crt

Numele şi
prenumele

1
2
3

Dinu Popescu
Neculai Foarfeca
Alex. Şi Ion Koope

4
5
6
7
8

Comuna

Suprafaţa ha
Totalǎ

Expr.
1945

Rǎmasǎ

Arabil

50
1,5
150

25
1,5
100

25

25

50

50

G-ral Davidescu

Bǎleşti
Bǎleşti
Bordeasca
Corbu

61

11

50

Damian Ion
Moşt. Dendrino
Paulina Robescu
Cezianu Maria

Ciorǎşti
Ciorǎşti
Ciorǎşti
Ciorǎşti

97,50
100
206
284

47,5
50
206
234

50
50

50
50

50

50
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Islaz

50

Pǎdure

Obs.

Cu conac
şi inventar
Cu conac
la
Gulianca

Cu conac

pe teren
9
10
11
12

Dinu Popescu
Fraţii Bergovitz
Dobre Pitrop
Lia Brǎtianu

13

Miti Zamfirescu

14

Costel
Alexandrescu
Duiliu Marcu

15
16

18

Elena G-ral
Stǎnescu
Moştenitorii Petre
Boiu
Ion D. Oprea

19

Clemanţa Gâţǎ

20

22

Gr. Filodor şi Ulise
Petrescu
Zoe Filodor şi
Marta
Dr. Ilie P. Alex.

23

Smaranda Radici

24

Moştenitorii
Aristide Tǎtǎranu
Costel Tǎtǎranu

17

21

25
26

29

Moştenitorii
Orleanu
Gh. Cireşanu şi S.
Burcǎ
Col. Dr. G.
Tǎtǎranu
Iancu T. Boiu

30

Constantin Mircea

31

33

Moştenitorii C.
Boiu
Constantin C.
Paulescu şi Dr.
Angelescu
Ion Robescu

34

Gheorghe Plagino

27
28

32

Ciorǎşti
Gulianca
Gulian-ca
Hânguleşti
Hânguleşti
Hânguleşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti
Mǎicǎneşti

7
635,2
28
300

7
635,2
28
300

113,51

113,5

44

44

825

775

50

50

86,50

36,50

50

50

149

99

50

50

274,50

224,50

50

50

43,50

43,50

373

373

151

151

213

213

72,50

22,50

50

50

166

166

203

145

58

58

143

92

50

50

602

602

137

137

161

111

50

8

54

4

50

97

47

50

50

900

850

50

50

Maluri

193,50

143,50

50

50

Mǎrti-

554

343

169

50
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Cu conac
pe teren
Cu conac
pe teren
Cu conac
şi inventar

42
50

119

Cu conac
pe teren
Cu conac

35
36
37

Vasile Petrescu
Nicolae Foarfeca
Dinu Popescu

neşti
Mihǎlceni
Mihǎl-ceni
Mihǎl-ceni

7
12,5
50

7
12,5
25

25

25

38

Alex. şi Smaranda

Obileşti

190

140

50

50

39

Moştenitorii Ifrim
Capǎtǎ
Marioara Panǎ
Gh. Cristodorescu

Obileşti

55

5

50

50

38
181

38
131

50

50

100

50

50

50

90

40

50

50

128

78

50

50

60,50

60,50

10

10

100

100

117

67

50

50

19,50
10

19,50
10

67

17

50

50

Tǎtǎ-ranu

24

24

Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu

25
40
91

25
40
41

50

50

Tǎtǎ-ranu

121

61

60

40

Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu
Tǎtǎ-ranu

71,25
25
150
45
151,75

20,75
25
150
45
101,75

50

50

50

50

Cu co-nac
pe teren

Tǎtǎ-ranu

66

66

Tǎtǎ-ranu

229

178

51

51

Tǎtǎ-ranu

525

365

160

160

Cu conac
pe teren
Cu conac

40
41
42

44

Ecaterina
Craifeleanu
Constantin
Saragea
Victoria Rǎdulescu

45

Dinu Popescu

46

C. Paulescu

47
48

Moştenitorii
Maldǎrescu
Maria Botescu

49
50

Sofia Musteţea
Profira Farfeca

51

Radu
Alexandrescu
Costel
Alexandrescu
Niţǎ Dumitrescu
Radu Chircu
Moştenitorii
Tudoran-cescu
Viorica şi ing.
Beloiu
Ion Nicolau
Marioara Tǎtǎranu
Aristida Hartular
Panait Iuga
Moştenitorii Col.
Negulescu
Moştenitorii Ana
Horneţ
Gheorghe
Antonescu
Ionel Antonescu

43

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Obileşti
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmniceni
Rîmnic.
Rîmniceni
Tǎtǎ-ranu

şi inventar
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Conac la
Puieşti
Cu conac
pe teren

Cu conac
şi inventar

21

Cu conac
şi inventar
Are casǎ

pe teren
65

Paul Suciu

Izlaz:

Tǎtǎ-ranu

150

150

162 ha; Pǎdure: 119,5 ha; Arabil: 1595 ha; Total:

1876,50 ha.

Se certificǎ exactitatea cifrelor: Şeful Ocolului Agricol Mǎicǎneşti, Ing. Aga insp.
SS. indescifrabil
Direcţia Judeţeanǎ Buzǎu a arhivelor naţionale – Insp. Cadastral IV Buzǎu
Document eliberat cu nr. 846 din 21 oct. 1999 cǎtre S.C. Agroindustrialǎ S.A. Mǎicǎneşti

NAŢIONALIZAREA ÎN JUDEŢUL PUTNA
Prof. Bogdan DOGARU, Arhivele Naţionale Vrancea
Naţionalizarea se defineşte ca punerea în folosul ansamblului naţiunii (producători şi consumatori) a instrumentului de producţie, sustrăgându-1 de la legea profitului şi înlocuind proprietatea privată a mijloacelor de produţie cu proprietatea
coletivă (publică) a acestora.22 Naţionalizarea a fost unul din elementele
principale ale ideologiei şi doctrinei economice socialiste. Numită în documentele
noii puteri politice un „act fundamental”, cu rol hotărâtor în „transformarea
revoluţionară a societăţii româneşti”, ea a fost un proces amplu, sistematic şi
pregătit minuţios.
Dintre măsurile cu caracter legislativ - reformator adoptate în a doua jumătate
a deceniului cinci şi care au vizat controlul principalelor segmente ale economiei,
patru au avut un rol, şi mai ales urmări deosebite. Astfel, prin Legea pentru Reformă Agrară din 23 martie 1945 s-a desfiinţat marea proprietate funciară, noua putere câştigând adeziunea electorală a ţărănimii, prin Legea din 28 decembrie 1946
a fost etatizată B. N. R., statul asigurându-şi controlul creditelor acordate de celelalte instituţii de credit şi crearea premiselor Reformei Monetare care va fi înfăptuită la 15 august 1947. La acestea se adaugă Legea naţionalizării principalelor mijloace de producţie din 11 iunie 1948.23
Recensământul înteprinderilor economice, efectuat la 15 octombrie 194724, a
dat statului o imagine precisă asupra numărului, dimensiunilor şi situaţiei acestora,
permiţându-i să aleagă întreprinderile ce urmau a fi naţionalizate.
Înfăptuirea propriu-zisă a naţionalizării s-a făcut după un plan general de acţiune. P. C. R. a organizat comisii judeţene pentru naţionalizare şi colective pentru
22

Janine Bremond, Alain Geledan Dictionarul Economic şi Social, versiunea în română,
Ed. Expert, 1995.
23
Legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări
miniere şi de transporturi, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr. 133 bis din 11 iunie
1948.
24
Decizia Ministerului Industriei şi Comerţului, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr.
228 din 3 octombrie 1947.
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fiecare întreprindere ce urma a fi naţionalizată. Aceste colective, formate din persoane atent selectate de către cadrele de partid, aveau ca principal obiectiv al activităţii supravegherea patronilor. S-a urmărit păstrarea secretului operaţiunii până la
adoptarea legii pentru a preveni eventualele acte de împotrivire. Operaţiunile de
preluare a întreprinderilor naţionalizate au fost efectiv terminate în 2 zile, respectiv, 10 - 11 iunie 1948. Felul în care a fost efectuat acul în sine a conjugat acţiunea
P. C. R. cu celelalte pârghii ale puterii de stat.
În Judeţul Putna au fost naţionalizate fabrici de pielărie (Ţesătoria
Strulovici
- Focşani), fabrici de cherestea („Pădurea Carpaţi”, din Adjudu Vechi), brutării
(cea a lui Antoniadis din Focşani), mori şi prese de ulei ( ca, de exemplu, cea a lui
Ulise Negropontes din Mărăşeşti), fabrici de butoaie (Mărculeşteanu - Odobeşti).
Erau naţionalizte morile care aveau cel puţin un valţ dublu pentru grâu sau porumb, presele mecanice de ulei ce erau ale proprietarilor de mori naţionalizate,
brutăriile cu instalaţii mecanice pentru frământat aluatul, abatoarele particulare cu
o capacitate de tăiere de cel puţin 100 bovine sau 150 porcine pe zi. Erau preluate
şi automobilele ce aprovizionau cu materii prime şi combustibili întreprinderile.
Comisia de Naţionalizare a Judeţului Putna era formată din: secretarul Judeţenei de Partid - preşedinte; delegatul Direcţiei Generale a Controlului Economic - secretarul comisiei; prefectul Judeţului Putna; preşedintele sau secretarul
Consiliului Sindical Judeţean Putna şi Administratorul Financiar.25
La întreprinderile care intrau în prevederile legii de naţionalizare, dar nu funcţionau, a fost delegată de către preşedintele sau secretarul Comisiei Judeţene Putna
de Naţionalizare, o persoană de încredere care a preluat, inventariat şi a asigurat
paza întreprinderii. La acest gen de întreprinderi nu au fost numiţi directori.26
Dintre marile unităţi economice care au fost naţionalizate în Judeţul Putna
amintim Fabrica de Zahăr „Danubiana” - Sascut şi Fabrica Chimică Mărăşeşti
(în suprafaţă de 12 hectare). La momentul naţionalizării, Fabrica de Zahăr din
Sascut avea un număr de 240 de angajaţi, dintre care 59 funcţionari şi 25
tehnicieni, şi o forţă instalată totală de 2.890 HP.27
Au fost şi întreprinderi care au fost exceptate de la naţionalizare, precum Fabrica de Spirt din Vin „Stafler” din Odobeşti, care era în proprietatea U. R. S. S.,
conform Deciziei nr. 16859/15 iulie 1946 a Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control.28
25
Direcţia Judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale, fond Comitetul Judeţean Putna al
P. C. R. (1944 – 1952), dosar nr. 62/ 1948.
26
Ibidem.
27
Idem, dosar nr. 44/1948.
28
Decizia nr. 16859 din 5 iulie 1946 a Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată
de Control, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr. 164 din 18 iulie 1946.
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Au fost naţionalizate şi instituţiile sanitare particulare, cinematografele, casele şi laboratoarele de filme.29
Comisia Judeţeană care urma să pună în aplicare prevederile Legii de naţionalizare era alcătuită din: secretarul Organizaţiei Judeţene Putna al P. M. R. - preşedinte, delegatul Consiliului Sindical Judeţean Putna, delegatul M. I., delegatul Ministerului Sănătăţii şi delegatul Ministerului Artelor şi Informaţiilor.30
Prima operaţiune care a fost făcută în instituţiile care urmau a fi naţionalizate a
fost sigilarea registrelor, a seifurilor şi fişetelor care conţineau valori sau documente importante. Respectiva operaţiune a fost dusă la îndeplinire de către reprezentanţii Ministerului de Interne care faceau parte din comisiile de preluare a întreprinderilor şi instituţiilor, împreună cu noile conduceri. Sigilarea a fost făcută în
prezenţa proprietarului care a fost pus să dea o declaraţie în care să precizeze dacă
mai are sau nu în altă parte medicamente, instrumente, filme etc.
Preluarea cinematografelor a început la ora 12 şi a fost terminată la ora 17,
după care acestea au început rularea filmelor sub noua conducere. La spitale preluarea a început la ora 12 şi au fost luate măsuri astfel încât să nu dispară medicamentele şi instrumentele medicale. Publicarea legii de naţionalizare a fost fixată în
ziua când a fost făcută preluarea şi a fost anunşţată la radio la orele 14.31
Pe raza Judeţului Putna au fost naţionalizate următoarele cinematografe:
- CAPITOL din Focşani, str. prof. Mihăileanu nr. 2, fost proprietar Herman
Steiner care mai deţinea un local de noapte la subsol şi un hotel la etaj(ambele au
fost preluate de stat),
- BRISTOL din Focşani, str. prof. Mihăileanu nr. 1, fost proprietar Koffler,
- SCALA din Focşani, str. Mare a Unirii, fost proprietar David Segall,
- SELECT din Odobeşti, fost proprietar Nicolau.
La toate cinematografele naţionalizate, în afară de Bristol, a fost făcută inventarierea astfel încât spectacolele nu au fost întrerupte, fiind începute la ora obişnuită chiar în ziua naţionalizării.32
Între instituţiile sanitare particulare naţionalizate în Judeţul Putna s-a aflat şi
Sanatoriul „Brăileanu” din Focşani.33
Prin aplicarea prevederilor Decretului 104/1950 au fost trecute în folosinţa comitetelor provizorii comunale joagărele care au fost trecute în proprietatea statului. Celelalte joagăre care nu erau prevăzute în anexa la respectivul decret au fost
desfiinţate, proprietarii lor fiind obligaţi să le demonteze în maxim 30 de zile.
29

Decretul nr. 303, publicat în Buletinul Oficial nr. 256 din 3 noiembrie 1948.
D. J. A. N. Vrancea, fond Comitetul Judeţean Putna al P. C. R. (1944-1952), dosar nr.
112/1949.
31
Ibidem.
32
Idem, dosar 40/1948.
33
Idem, dosar nr. 39/1948.
30
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Administraţia joagărelor sfaturilor populare comunale putea primi spre prelucrare numai material lemnos a cărui provenienţă putea fi dovedită printr-un act oficial şi nu puteau înfiinţa noi joagăre. Orice mărire a capacităţii de producţie a
joa-gărelor existente era comunicată Ministeului Silviculturii şi Industriei
Lemnului.
În fosta Plasă Năruja erau 52 de joagăre, din care 27 erau naţionalizate, restul
fiind propuse spre demontare.34
Înainte de 1948, pădurile apartineau diverşilor proprietari - marilor proprietari
şi proprietatilor ţărăneşti. După actul de naţionalizare din 1948, toate pădurile au
trecut în patrimoniul statului. În 1954, conform HCM 23115/1954, pădurile ţărăneşti au fost date în folosinţa comunelor.35
O etapă foarte importantă a procesului de etatizare a fost naţionalizarea imobilelor, conf. Decretului nr. 92/1950.36 Potrivit art. 1, făceau obiectul naţionalizării:
1. imobilele clădite care aparţineau foştilor industriaşi, foştilor moşieri, foştilor bancheri, foştilor mari comercianti şi celorlalte elemente ale marii burghezii;
2. imobilele clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe;
3. hotelurile cu întreg inventarul lor;
4. imobilele în construcţie, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum şi materialele de construcţie aferente oriunde s-ar
afla depozitate;
5. imobilele avariate sau distruse de cutremur sau de război, clădite pentru exploatare şi ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstrucţia lor.
Anexa la Decretul nr. 92/1950 refeitoare la Judeţul Putna cuprindea un număr
de 115 proprietari, persoane fizice şi juridice, care deţineau imobile în localităţile
Odobeşti, Focşani şi Soveja. De menţionat este faptul că unii proprietari deţineau
câte 2-3 imobile, iar respective anexă a fost, în timp, modificată şi completată.
Imobilele naţionalizate erau administrate de către un administrator de imobile
în sarcina căruia cădeau cca. 30 de apartamente care erau grupate de obicei pe aceeaşi stradă sau pe străzi apropiate. Administratorii erau selecţionaţi de Secţia
Cadre a Comitetului Judeţean Putna al P. C. R. şi trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii: să fie devotaţi regimului, să aibă un trecut curat, să fie cinstiţi, să
ştie carte, să fie buni gospodari şi să aibă un minim de cunoştinţe politice. În acţiunea de preluare a imobilelor fiecare administrator era însoţit de un miliţian.
Administratorii preluau imobilele pe bază de proces-verbal, foştii proprietari
devenind simpli chiriaşi ai Statului. În cazul în care la apartamentul propus spre
34

D. J. A. N. Vrancea, fond Sfatul Popular al Raionului Vrancea Secţia Secretariat (1950
- 1960), dosar nr. 2/1950.
35
http://www.e-scoala.ro/referate/biologie_flora_fauna.html
36
Decretul nr. 92 pentru naţionalizarea unor imobile, publicat în Buletinul Oficial al
R.P.R. nr. 36 din 20 aprilie 1950.
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naţionalizare nu era găsită nici o persoană, un exemplar al procesului-verbal era
in-trodus sub uşa de la intrarea principală a apartamentului, preluarea urmând a se
fa-ce la o dată ulterioară. La imobilele aflate în construcţie, pe spatele procesuluiver-bal de preluare, erau inventariate materialele de construcţie ce erau pe
şantier.37
Pentru a stabili precis imobilele ce trebuiau naţionalizate a fost stabilit un sistem de punctaj de la 0-10 în funcţie de suprafaţa apartamentului şi de confortul pe
care acesta îl oferea (apă, lumină electrică, gaze). Punctajul minim pentru naţionalizare era de 13, cu anumite excepţii.
În Raionul Panciu au fost propuse spre naţionalizare, conform Decretelor 92/
1950 şi 524/ 1958 un număr de 70 de imobile deţinute de personae categorisite ca
moşieri, chiaburi şi comercianţi (între ei amintim şi pe Adolf Căpăţână, fostul primar al Oraşului Panciu).38
În aplicarea prevederilor Decretului 92/1950 s-au comis multe abuzuri, fiind
naţionalizate şi imobile care nu întruneau toate condiţiile cerute de lege, aşa încât,
prin H. C. M. nr. 2586/1955, li se restituiau foştilor proprietari imobilele ce fuseseră exceptate de la naţionalizare într-un termen de maxim 45 de zile curgător de
la data când comitetele executive ale sfaturilor populare primeau respectiva
hotărâre.
Articolul nr. 2 al Decretului nr. 92/1950 a fost modificat prin Decretul nr. 524
/ 1958 în sensul că nu puteau fi naţionalizate imobilele aflate în proprietatea muncitorilor şi a pensionarilor proveniţi din muncitori şi imobilele construite ulterior
datei de 19 aprilie 1950.39
În vederea remedierii lipsurilor constatate în aplicarea Decretului 92/1950, adică naţionalizarea abuzivă a unor imobile sau omiterea de la naţionalizare a altora
aparţinând „duşmanilor poporului”, prin H. C. M. nr. 1390/1953 se înfiinţau Comisia Centrală şi comisii regionale şi raionale pentru revizuirea şi definitivarea propunerilor de naţionalizare, rectificarea şi completarea anexelor acestui decret.
În zona fostului Judeţ Putna s-au constituit comisiile raionale Focşani, Adjud
şi Panciu care aveau, ca preşedinte, pe secretarul comitetului executiv al sfatului
popular raional, iar ca secretar pe şeful Secţiei de Gospodărie Comunală şi Industrie Locală, îndeplinind următoarele atribuţii:
a) identificarea imobilelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Decretul nr.
92/1950, omise de la naţionalizare şi propunerea lor pentru a fi naţionalizate;
37
D. J. A. N. Vrancea, fond Comitetul Judeţean Putna al P.C.R. (1944 – 1952), dosar nr.
78/ 1950.
38
Idem, fond Sfatul Popular al Raionului Panciu – Secţia Secretariat (1949 - 1968), dosar
nr. 89/ 1958.
39
Idem, fond Sfatul Popular al Raionului Focşani - Secţia Secretariat(1950 – 1967), dosar
nr. 35 / 1959.
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b) reexaminarea, după tabele primite prin Comisia Regională, de la Comisia
Centrală, a cazurilor unor imobile propuse pentru naţionalizare şi care au fost
respinse;
c) reexaminarea dosarelor de contestaţie a unor cetăţeni care cereau scoaterea de sub prevederile dispoziţiilor decretului 92/1950 ce figurează în anexe sau
care, au fost preluate prin proces-verbal, dar nu figurau în anexe;
d) primirea şi examinarea noilor contestaţii primite.40
După cum spuneau toate discursurile liderilor politici şi lozincile de partid, naţionalizarea s-a făcut pentru ,,binele poporului”, astfel încât munca braţelor muncitoare să nu se irosească pentru înavuţirea burgheziei. Promisiunile de viaţă mai
bună colorau vorbele mai-marilor P. M. R., care, imediat după 11 iunie 1948, au
început a colinda fabricile şi uzinele pentru a-i convinge pe muncitori de
avantajele deciziei luate de regimul comunist.
Majoritatea clasei muncitoare sau cel puţin cea văzută din Scînteia, aclama hotărârea Guvernului Groza şi a P. M. R.-ului. Au fost însă şi voci, slabe şi ,,calmate” rapid de funcţionari zeloşi, care se întrebau pe cine vor mai trage la răspundere
dacă lucrurile nu merg bine. Căci înainte, scria Scînteia reproducând jalba unui
grup de muncitori, oamenii îl ,,puteau strânge de gât pe administrator sau pe patron”. Dar acum, când fabrica e în ,,mâinile poporului”?41
Naţionalizarea a constituit faza premergătoare a lansării efortului de industrializare consolidînd poziţiile elitei comuniste în dauna celorlalte elite. A apărut un
grup social conectat cu proprietatea de stat concomitent cu dispariţia grupurilor sociale legate de proprietatea privată.42
Spre deosebire de naţionalizarea din regimul Antonescu, ce avea un caracter
sectorial, etnic, naţionalizarea din perioada comunistă avea un caracter total, de etatizare, viza lichidarea întregii clase a burgheziei comerciale şi industriale.
Legile şi decretele care priveau naţionalizarea au creat suportul juridic pentru
instituirea monopolului statului în economie şi au marcat trecerea la o economie
planificată de la centru care să răspundă noilor orientări politico-ideologice.

Izvoare
Direcţia Judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale: fond Comitetul Judeţean
Putna al P. C. R. (1944 - 1952), dosarele 44/1948, 62/1948, 112/1949, 78/1950; ♦
40

Idem, fond Sfatul Popular al Raionului Panciu - Secţia Secretariat (1949 – 1968), dosar
46/1951, f. 3.
41

Paula Mihailov Chiciuc, Clasa muncitoare mulţumeşte Partidului!, în ,,Jurnalul Naţional” nr. din 17 octombrie 2007.
42
Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej (1948-1965), Ed.
Humani-tas, Bucureşti, 1998, p. 69.
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35/1959; ♦ fond Sfatul Popular al Raionului Panciu - Secţia Secretariat (1950 1968); dosarele 46/1951, 89/1958; ♦ fond Sfatul Popular al Raionului Vrancea Secţia Secretariat (1950 - 1960), dosarul 2/1950.
Lucrări publicate: Tănase Stelian, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej
(1948-1965), Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 69.
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Legislaţie: Decizia nr. 16859 din 5 iulie 1946 a Comisiei Române de Legătură cu
Comisia Aliată de Control, în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 164 din 18
iulie 1946; ♦ Decizia Ministerului Industriei şi Comerţului, publicată în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 228 din 3 octombrie 1947; ♦ Legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări miniere şi de transporturi, publicată în Buletinul Oficial al R.P.R., partea I, nr. 133 bis din 11 iunie 1948; ♦
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DEMNITATE INSTITUŢIONALĂ
ŞI SOLIDARITATE NAŢIONALĂ
Conf. univ. dr. Florin NEGOIŢĂ,
Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir” - Bucureşti
O analiză succintă a statului de drept după perioada postdecembristă e o problemă complexă şi dificilă. Ea presupune luciditate, simţ civic, cunoaştere şi bunăcredinţă. De asemenea, e nevoie de maturizare, un anume grad de cultură, de preocupare şi pricepere, fără părtiniri politice, cu putere de sugestie şi de moralitate, de
iniţiativă şi reconstrucţie moral-juridică şi economică.
Insuficienţele şi devierile regimului constituţional românesc de la spiritul adevăratului democratism occidental, lipsa de înzestrare politică, ideea datoriei, puterea de iniţiativă, naţionalismul constructiv, spiritul social-neoliberal, elitismul
dias-porei române, deschiderea către toate păturile societăţii pot fi o pledoarie
pentru forţa şi demnitatea necesare pentru a se integra cu adevărat lumii noi,
democratice, dar şi pentru apărarea autorităţii statului, ca instrument al ordinii de
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drept. În acest caz, trebuie analizate capacitatea de iniţiativă şi fermitatea,
flexibilitatea şi acredi-tarea versiunii faptelor. Timpul este cel mai bun judecător în
restabilirea, în faţa o-piniei publice, a adevărului despre faptele ce au condus la
agitaţii politicianiste, la mineriade, la schimbarea guvernelor conduse de Petre
Roman, Victor Ciorbea şi Radu Vasile. Este de meditat dacă luarea hotărârilor
majore s-au luat în deplină li-bertate de voinţă în cazul unor acţiuni necugetate
petrecute la Bucureşti, Valea Jiu-lui, Tg. Mureş, Odorheiul-Secuiesc sau ClujNapoca.
Cert este că la revendicările de cele mai multe ori legitime s-a răspuns la început cu un populism ceea ce avea să se întoarcă ca un bumerang împotriva clasei
politice din primii ani după 1990. Clasa politică, dând dovadă de un nivel redus de
instruire şi pregătire civică, de tendinţe particulariste şi chiar autonomiste, de un
,,hei-rupism” bolnăvicos, n-a avut un program coerent, ferm şi pragmatic. Necesitatea înfăptuirii la scară naţională, pe toate planurile, a modernizării lumii româneşti şi a sincronizării practice cu lumea occidentală civilizată nu puteau merge
mână în mână cu abulia şi lipsa de reală autoritate, cu manevrele lipsite de orizontalele puterii politice.
Dezamorsarea unor tensiuni şi revendicări în lanţ a diferitelor categorii şi grupuri de presiune, de multe ori şi acestea manevrate din interiorul lor sau din afară,
erau folosite chiar şi la scară naţională (să nu uităm Piaţa Universităţii, cu efect
dus-întors!), polarizarea socială sălbatică, prăpastia dintre cei puţini şi bogaţi şi cei
mulţi şi săraci, raportul cauze-efecte şi tratarea celor dintâi, şomajul, falimentul
băncilor, stoparea jocurilor de noroc, cuantumul pensiilor, criza locurilor de muncă, pensiile, nivelul de trai şi puterea de cumpărare a românilor etc., iată doar câteva probleme stringente şi strigătoare la cer pentru cetăţeanul român..
Temeiurile doctrinare ale regimurilor politice au fost umbrite de multe ori de
e-venimente neprevăzute, de hazard şi politicieni efemeri, fără a ţine cont de
tradiţi-ile naţionale şi de interesul naţional. Criza parlamentarismului şi criza
cugetării politice, impactul intrării maselor neinstruite în arena politică, depăşirea
opticii în-guste a guvernelor de partid, renunţarea la violenţa înfruntărilor de pe
poziţii de partid, căutarea formelor optime de cooperare între mai multe partide
politice, sta-rea de criză generală în România - iată criterii şi factori ce necesită
catalizatori su-premi de unire şi concordie în vederea angajării responsabilităţii, a
consolidării u-nităţii naţionale, în mod real, dar şi-n ochii străinătăţii. Nevoia de
promovare a co-laborării tuturor forţelor politice reprezentative prin guverne de
concentrare naţio-nală şi tehnicieni s-a lăsat aşteptată în cei 19 ani.
Apărarea tradiţiei constituţionale, denunţarea consecinţelor catastrofale ale politicii de ură şi violenţe, a caracterului antinaţional al oricăror manifestări de incitare la răsturnarea ordinii de drept, practicarea unui naţionalism agresiv şi exclusivist, uneori a intoleranţei faţă de anumite minorităţi naţionale şi confesionale, a
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particularismelor excesive de orice fel - iată aspecte, fie şi vremelnice, fie şi de
scurtă durată, din partea unor persoane şi grupuri de interese, care au diminuat forţa creatoare şi constructivă a elanului şi entuziasmului postdecembrist.
S-a făcut resimţită nevoia adunării tuturor energiilor în jurul interesului
naţional, în numele ideii naţionale, pentru o operă constructivă în numele raţiunii de stat şi a interesului naţional. Se impune imperios zăgăzuirea prin mijloace legale şi încercarea de a determina a intra în cadrul constituţional, respingerea doctrinelor confuze, a „terorismului” verbal, a acţiunilor de aservire, de compromitere şi distrugere a partidelor.
Trebuie reliefată complicitatea ocultă a clasei politice cu „oamenii de afaceri”,
compromis al conducerii bicefale, menit de a salva sau a fracţiona partidele (vezi
cazul FSN - FDSN; PNŢCD; PDSR - APR).
Protejarea vieţii economice, a dezvoltării şi modernizării, inclusiv a industriei
naţionale, a stimulării comerţului şi exportului, a încurajării agriculturii,
construcţi-ilor, turismului şi serviciilor, a însănătoşirii finanţelor, trebuie să fie
opera con-structivă a unui partid sau mai multora şi nu a unui singur om.
Mondializarea şi globalizarea, G7, Clubul de la Roma, NATO şi Comunitatea
Europeană sunt vectori de care trebuie să ţinem seama şi circumstanţele internaţionale alături de un management modern, dinamic şi eficient pot contribui cu discernământ şi cu inteligenţă la reducerea continuă a decalajului economic ce ne separă de Occident.
Se resimte nevoia întăririi autorităţii centrale ale statului şi rolului în viaţa societăţii, o necesitate, impusă de funcţia lui naţională de instrument al modernizării
şi sincronizării cu Europa Apuseană a unei societăţi rămase mult în urma ritmului
de dezvoltare a acestuia, din pricina vicisitudinilor istorice.
Statul, chemat deseori să ocrotească dezvoltarea societăţii şi să protejeze fiinţa
şi interesul naţional, amenin-ţate, în condiţiile unei rapide şi necontrolate integrări
în lumea capitalismului mondial, de subordonare excesivă faţă de străinătate cu
scopul ascuns de a escamota realităţile crude din interior.
Statul trebuie să înfrunte tendinţele centrifuge, dizolvante şi anarhice, încurajate pe de o parte, de influenţele globalizării şi totalitarismelor în plan european şi
mondial, ceea ce Nicolae Bălcescu denumea: ,,măsuri excepţionale în împrejurări excepţionale”.
Protejarea libertăţii de afirmare a energiilor naţionale şi individuale şi al garantării integrării statului naţional cu individualitatea şi demnitatea sa, cu specificul şi
tradiţiile naţionale, este o chestiune de timp, de înţelepciune şi inteligenţă, de istorie şi de onoare. În niciun caz nu va dispărea preocuparea pentru menţinerea,
consolidarea şi extinderea sistemului de alianţe. Neglijarea şi deteriorarea raporturilor de colaborare, angajarea pe cont propriu în-tr-o politică la scară mondială
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care depăşeşte capacitatea reală de acţiune ale României, înseamnă hazard, ceea ce
e cu totul străin istoriei şi diplomaţiei româneşti.
Corifeii tradiţionalismului, „blocul de negaţie”, agresivitatea faţă de unii, complezenţa faţă de alţii, constituie elemente de zeloasă iniţiativă. Tainele culiselor din
Palatul Cotroceni şi din Palatul Victoria, comparativ cu forul public, înseamnă angajarea totală şi lipsită de rezerve pe un drum fără întoarcere, un drum al reconstrucţiei economice, sociale şi juridice, precum şi rolul dea da girul clasei politice
româneşti puterea dea construi, de a regenera forţă, energie şi eficienţă în toate domeniile de activitate. Vremelnicia şi interimatul trebuie stopate. Regimului de autoritate trebuie să-i redăm cauţiunea prestigiului de care se bucură în ţară şi peste
hotare. Regimul de autoritate sporită este o necesitate impusă de evoluţia politicii
interne şi internaţionale şi intrarea în normalitate prin autoritatea legilor şi a instituţiilor publice şi private, prin prestigiul şi onoarea celor ce conduc şi decid. Numai astfel, democraţia nu este în pericol şi poate fi consolidată. Democraţia nu
poate să fie un substitut de largă coaliţie a vechilor partide sau a noilor membri de
partid. Scopul nu poate fi decât salvarea stabilităţii şi coeziunii societăţii româneşti. Exacerbarea tensiunilor politice e nepricepere şi ignoranţă. Prin
temperament şi trecut politic, prin vocaţie şi discernământ trebuie găsiţi oameni
potriviţi pentru progres, reconciliere, destindere. Vremea „opoziţiei memorialiste”
a apus de mult, dar nu şi sustragerea persoanei de la dreapta judecată a naţiunii.
Coerenţa şi spiritul de continuitate incontestabile, elaborarea unor proiecte de
reforme sociale şi politi-ce, menite să răspundă „în sfârşit” doleanţelor şi
aspiraţiilor maselor.
Statul român poate dăinui menţinându-şi suveranitatea, unitatea şi integrarea
teritorială, caracterul naţional şi regimul constituţional. Nu întotdeauna sunt
impor-tante greşelile factorilor politici naţionali, ci determinarea acestora de a
impune condiţii şi decizii. Afinităţile ideologice nu sunt neapărat necesare pentru
solidari-zările dictate de împrejurări geopolitice şi de interesele comune, se pot
prevala de interesele şi raţiunea de stat. Panoplia mijloacelor de a combate
incompetenţa şi corupţia, strâns legate şi dependente, trebuie diversificată în plan
legislativ, juridic, administrativ. Se impune nevoia acută de a îmbina capacitatea
deţinuţilor politici ce au rezistat rigorilor regimului carceral-stalinist cu capacitatea
organizatorică şi managerială, intuiţia şi iniţiativa tinerei generaţii, dornică de
afirmare şi de con-strucţie politică, şi nu de înavuţire prin funcţii, prin privilegii şi
afirmare, speculă şi poziţii social-politice, a apropierii dintre generaţii, cât şi
pentru idealuri comune.
Neputinţa de a stăpâni şi preveni fenomenele negative, de a dejuca cartea diversiunii şi demagogiei politice, nu înseamnă că sentimentul răspunderii faţă de
destinele naţiunii e limitat sau inexistent. Limitele acţiunilor politice determinate
de insuficienţele de inteligenţe şi de caracter sau trasate de factori de influenţă şi
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putere mondiale, pe care românii nu-i pot controla sau dirija, stăvili sau pune în
mişcare, pot fi mai curând o operă de conservare, de consolidare şi „pacificare”,
decât de iniţiativă creatoare şi înnoitoare.
Proprietatea - ca fundament al libertăţii individuale -, naţionalismul constructiv
şi elaborat, afirmarea potenţialului creator al naţiunii, ordinea şi disciplina întemeiată pe legalitate, concordia şi solidaritatea claselor şi grupărilor sociale, simţul
răs-punderii ministeriale şi scrupulul moderaţiei în toate, realismul pragmatic şi
tran-zacţional opus intransigenţei abstracte prin excelentul contigent al politicii,
institu-ţii şi valori ale crezului de neclintit, iată câteva repere ale evoluţiei,
eficienţei şi rentabilizării clasei politice, ale elitei, născută pentru aşa ceva. Ecoul
patimilor stă-ruite de personalităţi şi acţiunile lor, reconstrucţia şi înţelegerea
senină şi exactă a rolului şi învolburărilor istoriei românilor, forţa împrejurărilor în
cazul tuturor câr-muitorilor de state, nesfârşit mai mare decât puterea şi abilitatea
lui de a stăpâni şi îndruma potrivit cu intenţiile care l-au însufleţit, pot influenţa şi
diminua rădăcina adversităţilor şi înverşunările. Asumarea de răspunderi şi
înfruntarea de riscuri cer-te pentru incerte împliniri, revenirea în a-rena cetăţii,
chiar pentru a fi înfrânt, dacă primează conformaţia şi sudura sufletească, nevoia
de a făptui, plăcerea de a stăpâ-ni evenimente şi oameni, dorinţa de a purta şi
prelua răspunderi, mândria de a în-frunta dificultăţi, sentimentul datoriei de a servi
şi construi, toate aceste însuşiri să-dite, prin misterul raţiunii sănătoase, în cel
chemat să fie, oriunde în lume, om de stat. Drumul biruinţei nu e presărat numai
prin victorii, ci cu efort, sudoare, sacrifi-cii şi uitare de sine.
A patra putere în stat n-a reuşit decât să-şi păstreze locul timp de 19 ani făcând
cultul incompetenţei şi triumful mediocrităţii. Deşi a pus pe tapet nume, date, fapte, cifre, a rămas cu gustul amar al dezvăluirilor, al luptei directe şi indiscrete împotriva corupţiei, dar nu şi împotriva incompetenţei de la stânga la dreapta, făcând
din anonimii de ieri, „celebrii” de azi ai hoţiei, ai sforilor şi ai culiselor. Meritul
mass-mediei este că a făcut cunoscut ceea ce gândirea şi imaginaţia românului nu
putea şi nu poate cuprinde.
Cei mai mulţi dintre demnitari, în afară de incompetenţă, în afară de titluri, nu
le găsesc decât un singur titlu: de a figura ca membri militanţi ai unui partid astăzi
şi mâine ai altuia, nu le recunosc la unii dintre ei decât o singură competenţă,
aceea că aceşti oameni au ştiut, de pe băncile politice şi cu ajutorul mass-mediei,
în a-numite momente şi ceasuri mai ales, să semene cuvinte de ură şi învrăjbire, de
ne-încredere şi suspiciune, acolo unde trebuiau să semene cuvinte de iubire,
unitate şi solidaritate. Puterea exemplului a murit de mult.
Cum e posibil, ca după 19 ani, partidele cele mai cunoscute şi mai apreciate,
prin votul electoral, odată la 4 ani, să aibă la sfârşitul mandatului lor de guvernare,
popularitatea măcinată?
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Ce ne oferă clasa politică?
Şefi de partide fără partid şi partide fără şefi! Năzuinţe, himere şi dorinţe de aventură în lagărul politicianismului! Grupări de o zi şi individualităţi ostracizate,
vegetând în izolare, excomunicaţi şi epave ale luptelor politice. Morţi care caută să
reînvie şi agonizaţi care nu vor să moară, aventurieri care şi-au angajat întregul capital politic pe un eveniment şi diletanţi în goană după necunoscut ce se agită, se agită, calculează şi uneltesc cu nădejdea că regimul cel nou va aduce punerea în circulaţie, pentru unii, reabilitarea, pentru alţii, puterea pentru toţi (hoţi).
Scena politică ne-a oferit din plin: marasm şi confuzie, zăpăceală generală care
a început să prindă în mrejele ei până şi minţile cele mai ponderate, oameni politici, care au văzut şi văd în politică altceva decât un câmp de aventură şi de agitaţie
comercializantă, trebuie să reacţioneze şi să-şi spună cuvântul pentru a corecta şi
lămuri opinia publică.
Dictatura ideologică a fost înlocuită de dictatura banului şi chiar a unor
grupuri de interese, realitatea românească şi interesul naţional neaflând încă
un program coerent şi logic, bazat pe dinamism şi pragmatism, pe optimism şi
devotament, pe românul de rând, dar şi pe elite, cât şi pe diaspora română,
in-suficient valorificată în comparaţie cu cea maghiară.
Falimentul partidelor e rezultatul gravelor probleme nerezolvate, stăpânite de
înfricoşătoarea criză economică, financiară şi politică, care ameninţă, cu ruina, toate clasele producătoare şi care aruncă întreaga ţară în braţele deznădejdii. Periodic,
se orchestrează o campanie împotriva anumitor partide politice, îndeosebi cele aflate la guvernare sau personalităţi emblematice, dar şi împotriva celor ce ar putea
fi o alternativă. Dificultăţile interne, luptele pentru putere şi poziţii de influenţă,
privatizarea celor puţini în detrimentul celor mulţi, dezastrul economico-financiar
şi marginea colapsului, atmosfera marilor dezastre a fost întotdeauna un prilej prielnic, exagerărilor şi rătăcirilor.
Miile de oameni, care suferă şi se ruinează dibuie după cauzele care le aduc
ruină şi suferinţă. Se caută vinovaţii prin provocarea unor noi şi mai mari scandaluri. Durerile acumulate, resentimentele, ura şi omenescul simţământ de răzbunare,
trebuie să găsească vinovaţii şi vinovăţii, ce sunt aşa de aproape când sunt arătaţi
de instrucţia fără cercetare a agitatorilor.
Masele au adoptat formule simpliste: vinovaţii sunt guvernanţii, toţi, şi toate
partidele politice ce au guvernat ţara. Se deschide, astfel, procesul sistemului politic, practicat în ultimii 19 ani şi pun în balanţă nu numai oamenii şi partidele politice, dar şi aşezămintele care chezăşuiesc funcţionarea sistemului nostru constituţional răzimat pe sufragiu universal. Instituţii moderne de tip occidental, înfiinţate
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după anii ’90, sunt insuficient cunoscute şi valorificate: Curtea Constituţională,
Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi etc.
Violenţa luptelor politice a contribuit hotărâtor la deschiderea crizei şi falimentul partidelor politice. Campaniile de ură şi violenţă, insultele personale şi atacurile
care nu au cruţat nici viaţa privată a unor oameni politici, luptele sălbatice şi comandate din mass-media, precum şi pugilatele din parlament, coroborat cu „somnul maşinii de vot”, fie de stânga, fie de dreapta, au creat o atmosferă de discreditare lentă şi sigură a vieţii de partid.
Opinia publică, masele ţărăneşti şi muncitoreşti au rămas dureros impresionată
de această revărsare de insulte, calomnii, atacuri murdare, de injurii şi acuze, care
n-au cruţat pe nimeni, nefăcând excepţie nici măcar numele de care se leagă evenimente măreţe ale neamului nostru. Nevoia de echilibru şi discernământ, luciditate
şi consecvenţă se resimte de către toţi oamenii sănătoşi şi de bine în ţara aceasta.
Alegerile generale, trebuie să fie lecţii colective de civism, prilej de luminare a
maselor, de instruire şi educare, de accentuare a solidarităţii naţionale, nu sunt, din
nefericire, decât încăierări periodice, din care au ieşit biruitoare numai învrăjbirea
sufletelor, ura, regionalismul dezagregant şi, deasupra tuturor, discreditarea vieţii
politice. Perioada aceasta de violenţe, este, în istoria noastră, şi perioada în care a
scăzut respectul maselor faţă de clasele conducătoare şi deci, faţă de partidele politice. Sălbăticiile luptelor politice lipsite de argumente raţionale şi logică, lipsite
de inteligenţă şi altruism, au săpat, la baza lor, autoritatea şi prestigiul partidelor
politice. Aceasta este a doua cauză a falimentului partidelor politice.
În sfârşit, insuficienţa persoanelor politice a jucat un rol precumpănitor în formarea valului de ostilitate şi de aversiune împotriva partidelor politice. Opinia publică a văzut pe modeştii profesori, pe umilii doctori şi ingineri, pe judecătorii şi timizii funcţionari „rupţi” din cadrul vieţii cotidiene şi împinşi sub anumite regimuri
(F. S. N.; P. D. S. R.; C. D. R.; U. F. D.; P. S. D.) pe valul vremilor, pe primul plan
de zbucium al vieţii publice, aducând cu ei o insuficientă pregătire a funcţiilor politice, dar şi o pregătire suficientă pentru a discreditarea demnităţilor publice.
Scăderea nivelului dezbaterilor parlamentare şi scăderea prestigiului autorităţii
ministeriale au fost consecinţele fatale, ale insuficienţei persoanelor politice, dar
cauza o constituie, votul de liste, unde ,,capii”, de regulă, sunt „fără cap,” dar plini
de bani, de relaţii, de privilegii. (Aţi văzut vreun concurs pentru un loc de parlamentar sau măcar secretar de stat? Aţi văzut vreun parlamentar să-şi dea demisia
pentru repetenţia clasei politice?). Dezbaterile parlamentare s-au coborât uneori
sub nivelul dezbaterilor de la întrunirile populare şi configuraţia băncii ministeriale
n-a provocat numai odată, zâmbetul milostiv al populaţiei.
Odată cu devalorizarea demnităţii politice, insuficienţa personalităţilor politice
a provocat şi ea, curentul ofensiv împotriva partidelor.
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Iată trei cauze principale, schiţate rapid şi care au agravat în ultimul timp, lipsurile şi relele inerente politicii de partid şi care constituie tot atâtea arme, în războiul pornit contra politicii noastre naţionale.
Sunt de natură cele trei cauze să justifice concluziile pe care partidofobii le
trag din consecinţele lor, şi pot ele duce la condamnarea în bloc a partidelor
politice şi a guvernării prin partide? Atacul asupra partidelor poate ascunde şi
tendinţa de insta-urare a unei dictaturi, fie de stânga, fie de dreapta. Partidele
româneşti pot renaşte prin votul mixt (fiecare candidat cu pătrăţica lui pe lista de
partid!), prin programe concrete şi coerente, prin atragerea tehnicienilor şi
profesioniştilor şi diasporei (cu foarte puţine excepţii au lipsit din guvernările de
12 ani, ceea ce crea o altă imagi-ne şi rezultatele n-ar fi întârziat).
Clasa politică, cu câteva excepţii, a pierdut şansa de a deveni o elită modernă. Elitele în România nu pot fi decât profesioniştii, tehnocraţii, meseriaşii
şi cei cu spirit occidental, ce nu vor putea accede decât prin votul uninominal.
Dacă Germania şi Japonia după 1945 au renăscut prin partide de orientare
social-liberală, în Suedia, un veac de guvernare social-liberală a traversat secolul
XX. În România, doar două partide au anunţat un program social-liberal, dar
lipsite de coerenţă şi măcinate de lupte interne au clacat în anul 2000, rămânând în
afara parlamentului: P. U. N. R. şi A. P. R. (acesta fuzionând cu P. N. L. în ianuarie
2002, iar cel dintâi fiind şi acum în căutarea unui lider).
Iată câtă actualitate şi înţelepciune, previziune şi patriotism avea Gheorghe Tătărescu acum peste 70 de ani, într-un discurs rostit în 1930: ,,Nu înţeleg să diminuez cu nimic una din consecinţele bolilor specifice, care se suprapun bolilor generale, de care suferă partidele noastre, nici să ascund gravitatea altor rele, care
otrăvesc acţiunea lor şi nici să apăr scăderile şi tendinţele abuzive, care au scoborât prestigiul unora dintre partidele politice; după cum nu înţeleg să nu recunosc, că, uneori partidele, prin puterea unei discipline exagerate, exercită, asupra
membrilor lor, o acţiune tiranică, care merge până la sugrumarea individualităţilor şi la paralizarea bunăvoinţelor.”
Nimeni, n-ar putea preciza cu exactitate, câţi lideri, câte valori s-au pierdut pe drum în cei 19 ani sau au rămas în afara arenei politice pentru că n-au
fost plini de bani, lipsiţi de scrupule şi cu „spatele”asigurat pentru a sări dintr-o barcă în alta? (din P. D., Radu F. Alexandru, V. Babiuc, etc., s-au dus la
P. N. L.; din P. N. L., R.-Tr. Remeş la P. N. Ţ.; din P. N. Ţ., Radu Vasile la P. D.;
din P. N. Ţ., Norica Neculai la P. N. L.; iar din toate partidele s-au dus la P. S. D.,
aflat la guvernare, cei mai mari contestatari ai P. S. D.-ului şi Ion Iliescu: G.
Pruteanu, A. Severin, S. Marinescu, Boştinaru, A. Vilău, Bogdan N.-Duvăz, Al.
Sasu etc.). Cei mai de dreapta în P. N. L. au ajuns Theodor Stolojan şi Teodor
Meleşcanu care, în toamna lui 1996, aleseseră „valoarea”, sprijinindu-l pe Ion
Iliescu, tratând apoi timp de 2 ani pentru a forma un tandem la alegerile din 2000.
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Rezultatul, Th. Stolojan a obţinut peste 12%, trăgând P. N. L.-ul în Parlament, T.
Meleşcanu ducând ce-a mai rămas din A. P. R. la P. N. L., după eşecul din toamna
lui 2000 şi după dezastrul numit „cazul Costea”.
Dar, cu toate bolile de care suferă şi cu toate scăderile şi minusurile pe care le
vădesc partidele momentului de după 1989, statul nostru, ca şi toate statele moderne, care s-au organizat pe temeiurile democraţiei şi libertăţii politice, nu a găsit
alte instrumente de guvernare decât partidele politice. Din nefericire, sancţionarea
par-tidelor de guvernământ, odată la 4 ani, în secolul XXI, e prea tardivă şi astfel,
per-formanţa şi eficienţa se lasă prea mult aşteptate, intervenind apatia, dezolarea,
o-bişnuinţa, dar şi violenţa, negativismul, exagerările, confuziile etc. Numai prin
schimbarea legii partidelor politice şi a legii electorale, coroborate cu modificarea
şi completarea Constituţiei, dar şi a mentalităţii clasei politice şi electoratului, putem evolua şi progresa instituţional, juridic, social-economic. Partide de orientare
social-democrată, partide de orientare liberală, partide de orientare creştină, partide
de orientare socialistă şi comunistă etc., trebuie să sufere o restructurare reală şi
concretă strâns legată de tradiţiile româneşti, dar şi de prezentul şi perspectiva României în noul context european şi mondial. Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice depinde de modernism, de flexibilitate şi elasticitate, de evoluţie şi receptarea exigenţelor occidentale, de capacitatea de efort, dinamism şi
rezultate concrete.
O economie de piaţă la debutul mileniului trei este condiţionată de o economie
sănătoasă, de ramuri şi subramuri eficiente la standarde europene, cu o producţie
modernă şi performantă, cu produse solicitate şi căutate pe piaţa mondială din
America de Nord în Australia, din Orientul Mijlociu în America de Sud, din Africa în Asia, din Europa în lumea arabă, din fostele ţări ale CAER în SUA. O economie de piaţă înseamnă circuitul MARFĂ-BANI-MARFĂ, cere producţie în condiţii de cibernetizare, robotizare şi informatizare, de eliminare completă a muncii
manuale şi a mijloacelor primitive, de renunţare la reformă cu „motorul gripat” şi
fără capital autohton („prin noi înşine”), fără „euro”, fără dolari, reformă ca
rezul-tat al războiului „româno-român”, ceea ce diminuează vizibil, în timp,
rezultatele şi bunele intenţii ale oricărei guvernări, mai mult sau mai puţin
vremelnice.
Moştenirea are valoare doar dacă e în primul rând de ordin material şi devine
suport pentru construcţie şi performanţă, concurenţă şi plusvaloare, putere de cumpărare şi nivel de trai.
S-a valorificat prea puţin psihologia şi calităţile românilor în detrimentul defectelor, s-a ignorat aportul spiritual şi material al românilor din afara graniţelor,
am aşteptat prea mult de la organismele şi instituţiile europene, am pierdut startul
în competiţiile europene, ne-am lăsat copleşiţi şi moleşiţi de evenimente interne
nefaste, precum mineriadele, scandalurile, sciziunile, „corupţia fără corupţi”, fa-
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limentul băncilor sau evenimente externe, precum războiul din Iugoslavia, destrămarea URSS, războiul din Afganistan, terorismul etc., evenimente ce au făcut „uitate” marile probleme interne ce au fost amânate, diminuate ca importanţă şi relevanţă, dar care s-au adunat şi cântăresc mult mai mult în balanţa neîmplinirilor, întârzierilor şi nerealizărilor.
Desigur, rolul statului şi instituţiilor sale, fie că este vorba despre Franţa, Anglia, S. U. A., România etc. nu trebuie cu nimic diminuat. Statul şi dreptul românesc nu pot ignora dreptul comunitar şi internaţional, fie şi ca o condiţie a integrării europene, dar şi ca o condiţie primordială a progresului şi civilizaţiei. Dacă în
Occident, revoluţia industrială şi răspândirea maşinismului au avut loc în urmă cu
peste 2-3 secole, România nu poate copia ad litteram economic, politic, social şi
juridic la începutul secolului XXI şi a mileniului III fără a-şi valorifica potenţele,
tradiţiile, bogăţiile materiale şi spirituale, valorile umane, iniţiativele, personalităţile şi elitele, poziţia şi strategia geopolitică în noul context european şi mondial.
Politica externă şi revigorarea economică pot fi cele mai sigure pârghii de
progres, bunăstare şi racordare la sistemul civilizaţiilor contemporane.
Ce putem spera?
O reformă fermă, discretă şi inteligentă presupune dialogul cu societatea civilă
şi preluarea propunerilor. Odată cu partidele, câteodată, chiar înaintea acestora, societatea civilă şi-a structurat punctele de vedere privind revizuirea constituţiei:
♦ Parlament unicameral; ♦ Limitarea prerogativelor de legiferare de către
guvern numai în cazuri de extremă urgenţă: calamităţi, război, stare de urgenţă şi
necesitate, ordonanţe ce să fie dezbătute obligatoriu în următoarele zile de la convocarea parlamentului în regim de urgenţă; ♦ Votul uninominal pentru Senat (în
cazul menţinerii sistemului bicameral) şi a votului mixt (pentru Camera Deputaţilor) şi separarea competenţelor celor două camere, propunere făcută din 1992; ♦
Legea lustraţiei (bulgarii ne-au luat-o înainte); ♦ Reducerea la jumătate a numărului de parlamentari (singura instituţie ce nu a fost restructurată); ♦ Incompatibilitatea dintre funcţia executivă şi cea legiaslativă (interzicerea cumulului
funcţiei de parlamentar şi ministru); ♦ Interzicerea a 3 mandate succesive (parlament, preşedinţie etc.); ♦ Garantarea dreptului de proprietate privată licită;
♦ Definirea exactă a atribuţiilor guvernului şi ale primului-ministru, creşterea rolului lor; ♦ Definirea rolului şi atribuţiilor preşedintelui în plan intern şi
creşterea rolului său în plan internaţional; ♦ Garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; ♦ Creşterea atribuţiilor Curţii Constituţionale, a Avocatului Poporului, Consiliul Legislativ şi Curţii de Conturi; ♦ Modificarea Legii
partidelor politice, a Legii electorale, a Legii privatizării; a Legii răspunderii
ministeriale; ♦ Nevoia legiferării pentru încurajarea şi stimularea: producţiei,
investiţiilor, exportului, construcţiilor, locuinţelor, turismului, serviciilor,
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profesiile liberale, creditului, tineretului, legea lustraţiei, legea presei, legea
jocurilor de no-roc etc.; ♦ Schimbarea prevederilor privind cetăţenia; ♦
Bogăţiile subsolului să rămână în proprietate de stat; ♦ Atribuţii legislative
ale consiliilor judeţene în plan local; ♦ Prevederi noi referitor la iniţiativa
legislativă şi referendum.

NECESITATEA DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII
SPAŢIULUI RURAL ROMÂNESC
Prof. univ. dr. Vasile N. TAFTĂ,
Facultatea de Zootehnie - USAMV, Bucureşti,
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
Spaţiul rural românesc reprezintă 93,6% din suprafaţa ţării şi deţine o populaţie de peste 48% din total, dar cu nivel socio-economic nesatisfăcător, fapt pentru care se impune oportunitatea şi necesitatea implementării de programe regionale de modernizare. Această acţiune poate fi realizată cu ajutorul fondurilor comunitare şi naţionale, în funcţie de necesităţi, care să conducă la îmbunătăţirea
calităţii vieţii din mediul respectiv.
Economia actuală rurală, în majoritate de subzistenţă, treptat, treptat trebuie
transformată în economie comercială prin politici legislative şi financiare concrete
de dezvoltare durabilă, chiar în condiţiile apariţiei unor mari latifundii unipersonale de peste 2 milioane de hectare, prin acapararea de suprafeţe comasate, provenite
în urma privatizării asociaţiilor comerciale, foste I. A. S.-uri, contrar tendinţelor
vest-europene în care ne-am integrat, şi a perspectivei de compatibilizare şi de corelare a structurilor rurale româneşti cu cele europene. Astfel, restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală devin priorităţi socio-economice. De altfel, Carta Europeană consideră că ,,spaţiul rural îşi poate îndeplini funcţiile de aprovizionare,
de destindere şi echilibru, doar dacă el rămâne un spaţiu atrăgător şi original, dotat cu o bună infrastructură şi un peisaj intact şi îngrijit în condiţiile locale favorabile şi cu activităţi economice neagricole viabile”.
În politicile agricole şi rurale se pleacă de la faptul că ,,Potrivit Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, agricultura este o ramură economică
producătoare de produse marfă şi profit, cât şi un mod de viaţă, iar spaţiul rural
este atât spaţiu de producţie cât şi comercial, practic, un spaţiu social şi cultural
cu influenţă directă asupra situaţiei economice de ansamblu a unei naţiuni”.
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Produsele, inclusiv cele tradiţionale, rezultate din creşterea animalelor, potrivit
cerinţelor UE, pot fi primite, apreciate, promovate şi valorificate, însă, în condiţii
de bună calitate şi de igienă sub raportul obţinerii lor cât şi a metodelor de
procesa-re, depozitare şi desfacere, neexistând cote limitative la carne şi lapte.
Practic, dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice va transforma satul prin
proiecte privind: redresarea drumurilor locale şi interjudeţene, a sistemelor de comunicaţii şi de transport, alimentare cu apă, canalizare, epurare şi tratare, platforme ecologice de colectare a deşeurilor şi folosirea energiei regenerabile,
pentru asigurarea unei vieţi civilizate şi atragerea de investiţii. România s-ar putea
,,în-verzi” cu efecte benefice directe asupra mediului dacă de-a lungul şoselelor şi
a căilor ferate, s-ar crea şi ,,culoare verzi” de nuci, duzi, meri, pruni, castani etc.,
plantaţi, pe lângă necesitatea urgentă a reîmpăduririi golurilor colinare şi montane
care au fost defrişate cu sălbăticie în ultimul timp, urmare, în general, a retrocedărilor. Acest lucru a condus la reducerea suprafeţei împădurite a ţării la 26%, faţă
de cca. 30% cât este media europeană, existând pericolul deşertificării. Concomitent s-ar reduce şi numărul mare de gatere, producătoare de cantităţi apreciabile de
rumeguş care se aruncă de-a lungul râurilor, în loc să fie transformat în brichete
pentru încălzirea locuinţelor, înlocuindu-se lemnul de foc.
Statul a programat înfiinţarea unui ,,fond de dezvoltare a satului românesc”,
de la buget, ca o completare a fondurilor europene şi a sumelor provenite din
impozi-tarea contribuabililor ca urmare a transferurilor imobiliare.
În acest context, un rol deosebit îl are accesul la serviciile de informare, formare profesională şi difuzare a cunoştinţelor profesionale prin intermediul Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă (ANCA), fond care acordă sprijin tehnic de specialitate (agro, zoo, silvic şi economic), de marketing şi manageriale, pentru transformarea lucrătorilor agricoli în fermieri de tip european. De asemenea, asigură
transferul de tehnologie din cercetare, organizează cursuri de formare profesională,
elaborează proiecte model pentru exploataţiile agricole, editează publicaţii de specialitate etc. Practic, fermierul de tip european este o persoană fizică, juridică sau
un grup de persoane ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul ţării şi practică
activitate agricolă, zootehnică sau silvică. De aceea se impune mai întâi trecerea de
la ferme individuale, de subzistenţă şi semisubzistenţă la cele comerciale familiale
simple sau de grup, care să permită realizarea de planuri de afaceri, dezvoltare managementului şi îmbunătăţirea compatibilităţii, să conducă la surplus de produse
pentru consumul intern şi pentru export.
Structura organizatorică a agriculturii româneşti este reprezentată de microgospodăriile individuale în număr total de 4.237.889 deţinătoare a unei suprafeţe agricole de 9,1 milioane de hectare, fiecare în suprafaţă de cca. 2,15 ha, având următoarele caracteristici: a). gospodărie de subzistenţă cu dotare insuficientă şi necorespunzătoare, care nu permite aplicarea unor tehnologii performante de obţinere a
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unor producţii superioare din care să se facă şi export; b). gospodărie de semisubzistenţă care, împreună cu prima categorie însumează 98% şi doar 1,5% ferme
comerciale; c). ferme comerciale care pot transfera pe piaţă o mică parte din produse. Se impune trecerea cât mai rapidă la asocierea producătorilor în ferme comerciale de grup, care să permită şi accesarea fondurilor; d). ferme comerciale de
grup, care pot dispune de o dotare mai bună, care pot aplica tehnologii mai eficiente şi care, în final, se pot transforma în asociaţii, cooperative; e). asociaţii, cooperative cu o suprafaţă de peste 500-1000 de ha, care pot face rotaţia culturilor,
irigarea, fertilizarea mecanică etc. şi aplicarea unor tehnologii performante.
De subliniat că forţa de muncă din agricultură are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea mediului rural, fiind mai dinamică şi dispusă spre inovaţii, diversificare, iniţieri de noi exploataţii de minim 20 de ha, pentru o fermă agricolă de cereale; 4-5 ha pentru pomicultură, horticultură şi floricultură; 1 ha pentru apicultură.
De remarcat faptul că azi, din totalul de 4.237.889 de ferme individuale, 53% sunt
cu o suprafaţă de cca. 2 ha, ceea ce însumează 9,1 milioane de teren agricol.
În cadrul problemei restructurării agriculturii privind aceste tipuri de asociaţii,
considerăm că nu este lipsită de importanţă posibilitatea şi necesitatea creării de asociaţii de crescători cu suprafeţe comasate cât mai mari şi cu un număr mai ridicat
de animale care să permită redresarea lor numerică şi calitativă prin aplicarea unor
programe concrete de ameliorare (coordonate de ANARZ), rotirea culturilor, crearea de pajişti cultivate etc. Se impune, ca atare, înfiinţarea unor astfel de asociaţii
zootehnice cu ferme viabile, permanente (nuclee de selecţie, în devenire), pe baza
liberei opţiuni cu Statut propriu şi cu personalitate juridică la care să adere membrii respectivi pe bază de contract în care să se stipuleze respectarea dreptului de
proprietate individuală, comună şi de succesiune, precum şi reinvestirea unei părţi
din venit (30-40%) în procurarea de animale de rasă superioară, dotarea cu tractoare şi alte utilaje agrozootehnice etc., fapt care, în condiţiile actuale de fărâmiţare a
terenului agricol, nu este posibil. Desigur că, în astfel de condiţii, membrii asociaţi
pot să-şi crească pe lângă casă şi animalele necesare propriei subzistenţe. Prin aceste asocieri, fermierii vor putea participa direct la consolidarea economico-financiară, beneficiind de avantajele economiei de piaţă şi s-ar putea folosi de noile tehnologii şi de o dotare superioară, de industrializare şi comercializare eficientă în
desfacerea produselor. Totodată, ar avea acces uşor şi la diferite bănci care vor acorda credite pentru dezvoltare.
În ce priveşte spaţiul rural montan, acesta prezintă un specific şi o pondere aparte, importantă sub raport socio-economic şi deosebit de important pentru
econo-mia naţională şi pentru ameliorarea calităţii vieţii. Acest spaţiu oferă pentru
turism, o gamă largă de agrement şi condiţii de participare la activităţile rurale,
având în vedere contactul direct cu specificul mediului, respectiv, agrozootehnic şi
silvic, ţi-nând seama de traseele de importanţă geomorfologică, peisagistică, cu
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mediul ne-poluat, pitoresc şi ospitalier, folcloric şi cu resurse hidroenergetice şi
miniere, ală-turi de însemnatele centre etnografice, arhitectonice, istorice şi
religioase. În ace-laşi timp seminţele şi savuroasele fructe specifice de pădure
(fragi, afine, mure, zmeură, coacăze, ciuperci comestibile şi plante medicinale,
vânat, păstrăvării etc.) oferă turistului o stare de reconfortare şi de sănătate
deosebită, dat fiind că acest spaţiu constituie cel mai stabil ecosistem mediogen cu
numeroase funcţii econo-mice, ecologice şi, în general, ecoprotective.
Dezvoltarea agroturismului rural montan şi conservarea tradiţiilor culturale, îndeosebi din satele de altitudine, reprezintă o importantă alternativă pe lângă diversificarea activităţii meşteşugăreşti, crearea de amenajări pluriprofesionale şi introducerea de tehnologii noi care să prevină migrarea populaţiei spre câmpie, respectiv, depopularea aşezărilor montane, precum şi creşterea şomajului etc.
Agroturismul montan românesc e favorizat de o natură diversificată şi de
faptul
că deţine cel mai mare masiv muntos din Europa, în cadrul unei singure frontiere
naţionale. Aşa, arealul nostru montan însumează cca. 33% din teritoriul ţării repartizat în 28 de judeţe, cu o populaţie de cca. 3,9 milioane de locuitori, cu 1.056 de
gospodării (în majoritate de subzistenţă) dispersate în 84 de oraşe mai mici şi 730
comune cu 3900 de sate. Principala ocupaţie a oamenilor din aceste locuri este
creşterea animalelor, adaptată zonei respective şi, de dorit, în creştere numerică.
În privinţa turismului rural, el se bazează pe arta de ,,a primi” turistul, artă care
implică deopotrivă ospitalitate din partea comunităţii rurale şi respect faţă de mediul rural, pe când agroturismul reprezintă ,,vacanţă în gospodăria ţărănească”,
ce aduce venituri complementare prin valorificarea resurselor proprii (echitaţie,
pescuit, cure terapeutice, activităţi de sport, agrement etc.). Ambele forme - turism
rural şi agroturism - pot duce la dezvoltarea economică a localităţilor rurale.

Negrileşti, Vrancea – Satul natal al autorului
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Desigur, valorificarea şi diversificarea tuturor activităţilor specifice rural-montane pot îmbunătăţi calitatea vieţii localnicilor, mai ales dacă ţinem seama de existenţa unor factori naturali dezavantajoşi pentru aceste zone, printre care: altitudine, pante abrupte, temperaturi scăzute, fertilitatea solului şi sezoanele agricole
scăzute, consumuri mari de energie şi randamente mici, distanţe mari care creează
stări de izolare mai accentuate, nivel scăzut de echipare a gospodăriilor etc., sunt
handicapuri de care populaţia montană nu este responsabilă. La dezavantajele enumerate mai sus, putem adăuga şi avantaje între care, pădurea care joacă un rol
prio-ritar, prin funcţiile sale economice şi ecologice. Astfel, sub raport ecologic,
un hec-tar de pădure produce 30 de tone de oxigen şi reţine 60-70 tone de praf pe
an. De asemenea, realizează o emanare de fitoncide volatile 5-30/kg/ha/an, care
duc la epurarea microbiană şi conservarea genofondului mai multor plante şi animale.
Despăduririle actuale înseamnă: inundaţii frecvente, urmare a eroziunii şi a
colmatării reţelei hidrografice; reducerea potenţialului hidroenergetic şi a resurselor de apă potabilă; dereglarea echilibrului hidric şi termic; accentuarea anilor
secetoşi; creşterea nivelului de poluare atmosferică şi a apelor; deşertificarea şi
depopularea zonei montane; îmbătrânirea demografică etc. De asemenea, exploatarea raţională a resurselor vegetale şi ale solului pot determina reducerea
biodiver-sităţii habitatelor naturale (intra şi interspecifice) şi a fondului pastoral,
fapt care, dimpotrivă, ar trebui să conducă practic la conservarea şi utilizarea
raţională a lor - chiar dacă sunt în afara rezervaţiilor şi monumentelor naturii (mai
protejate). În a-cest fel, agricultura biologică şi ecologică montană ar putea fi o
alternativă a celei intensive, chimizate, generalizatoare de poluare. De aceea, s-ar
impune exprimarea factorilor naturali şi chiar a celor socio-economici prin
gradienţi termici, hidrici etc., pe niveluri de altitudine care să faciliteze
cunoaşterea mai bună a climei, a so-lului, vegetaţiei, capacităţii producţiei
biologice, confortului termic etc., precum şi a habitatelor montane pe zone
geografice, în special, de altitudine. Aşadar, spaţiul rural montan reprezintă o
importanţă de ordin strategic-naţional sub raport econo-mic, ecologic, social şi
cultural a întregii societăţi, mai ales actualmente, când sără-cirea populaţiei locale
şi extinderea defrişărilor au devenit inamicul principal al pă-durilor. De aceea,
biodiversitatea şi numeroasele resurse materiale, cât şi îmbună-tăţirea
infrastructurii pot duce din plin la dezvoltarea ascendentă a acestei zone ce
însumează cca. 33% din teritoriul ţării şi care este un important filtru de purificare
a atmosferei de gazele toxice şi captator al energiei solare şi de transformare a ei în
biomasă, mare producător de oxigen, ozon fitocite, ioni negativi etc.
Conservarea sistemelor de producţie tradiţionale, implicit a diversităţii, depinde însă de păstrarea şi protecţia cunoştinţelor tradiţionale. Sub acest raport, Convenţia pentru Diversitatea Biologică UNEP - 1992 atestă necesitatea conservării
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cunoştinţelor şi a sistemelor tradiţionale pentru folosirea lor durabilă, posibile de
menţinut numai prin îmbunătăţirea eficienţei economice. A nu se uita că românul
,,a venit din istorie cu păduri şi animale”, iar ,,o ţară bogată în animale niciodată
nu va fi săracă, iar o ţară săracă în animale nu va fi niciodată bogată”.
Azi, şi Carta Europeană a Regiunii Montane şi Forumul Mondial Montan preconizează iniţierea unei mişcări internaţionale în acest sens, cu intervenţii financiare în sprijinul redresării situaţiei socioeconomice a zonei montane.
De altfel, Fondul European Agricol (FEADR) instituit de UE, vine în sprijinul
concret al acestei acţiuni prin cofinanţarea nerambursabilă (50-70%), în valoare de
cca. 7,5 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Aceasta pentru realizarea proiectelor de investiţii private privind îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei rurale. Astfel, se are în vedere construirea, modernizarea şi extinderea
clădirilor; achiziţionarea de utilaje şi echipamente noi; mijloace de transport, de teren etc., după cum rezultă din ,,Micul ghid practic” publicat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care trebuie cunoscut de cei interesaţi.

RESURSELE DE HRANĂ DIN BAZINUL PUTNEI
Alexandra TĂTARU, prof. dr., Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Focşani
În studiul de faţă am încercat o analiză a resurselor agricole din spaţiul
bazinu-lui hidrografic Putna pe baza datelor statistice obţinute de la Institutul
Naţional de Statistică şi Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Vrancea. Având în
vedere po-tenţialul resurselor funciar agricole din spaţiul analizat în strânsă
legătură cu trep-tele de relief ce scad altimetric pe direcţia nord-vest-sud-est,
culturile agricole pen-tru fiecare categorie de folosinţă a terenului respectă acelaşi
determinism spaţial fi-ind totodată condiţionate şi de caracteristicile climatice
generale sau extreme din a-nul agricol. Nu trebuie să uităm impactul pe care l-a
avut seceta din 1946 cu e-fectele sale din anul următor, când lipsa resurselor de
hrană a condus la acţiuni dis-perate din partea localnicilor şi autorităţilor locale.
Iată ce scria prefectul de Putna din acel an către comandamentul unic de
însămânţări: ,,Situaţia alimentară este disperată: am văzut personal cum locuitorii
din regiunea de munte fac mămăligă din coajă de copac; ies sate întregi cu tineri
şi bătrâni, femei şi copii la câmp unde adună şi mănâncă iarbă..... În nordul
judeţului, în sudul judeţului, situaţia este la fel de tragică, sunt oameni cari n-au
mâncat de săptămâni o fărâmă de mămăligă, hrănindu-se numai cu buruieni

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

comestibile, care şi acestea au început să dispară din cauza secetei ”43. De aceea,
fondul funciar agricol trebuie utilizat respectând principiile dezvoltării durabile şi
conservării resurselor.
Cuvinte cheie: spaţiu, agricultură, culturi agricole, resurse, producţie
Teritoriul bazinului are 2580 kmp, reprezentând 6% din suprafaţa bazinului Siret şi 1,1% din arealul României. Spaţiul rural al bazinului hidrografic Putna aparţine unui număr de 145 localităţi, respectiv 41 de comune, repartizate pe bazine secundare după cum urmează: 19 comune (85 localităţi) în bazinul râului Putna, 12
comune (40 de localităţi), în bazinul Milcov şi 10 comune (20 localităţi) în bazinul
Râmna. Spaţiul agricol, parte integrantă a spaţiului rural, reprezintă un teritoriu cu
funcţionalitate economică predominant agrară în care fondul funciar este exploatat
prin cultura plantelor şi creşterea animalelor. Spaţiul agrar44, în sensul restrâns al
noţiunii este un spaţiu limitat ce vizează în special aspectele economice, tehnice şi
relaţiile dintre producţia agricolă şi tehnologia agricolă. Spaţiul agricol45 constituie
o unitate distinctă, definită prin terenurile cultivate, păşunile şi fâneţele folosite
pentru creşterea animalelor, dar şi amenajările introduse de om care generează forme specifice de organizare a spaţiului. Unităţile spaţiului agricol sunt în concluzie
tocmai terenurile pe care agricultorul intervine cu mijloace tehnice sau manuale
modificându-le caracteristicile iniţiale, agricultorul fiind un „tehnician agronom”
ce exploatează teritoriul din spaţiul apropiat sau mai depărtat locuinţei sale.
Intervenţiile asupra teritoriului agricol trebuie să se facă în contextul unei dezvoltări rurale durabile având în vedere protecţia resurselor de sol, apă, relief, vegetaţie naturală.
Particularităţile cadrului natural din bazinul Putnei, au permis în bună măsură
practicarea agriculturii din cele mai vechi timpuri. În funcţie de sectorul de relief,
terenurile sunt asociate după pretabilitatea acestora la un anumit tip de cultură.
Astfel, sectorul montan cu relief înalt, fragmentat, soluri cu fertilitate mică, climat
răcoros şi umed au favorizat dezvoltarea păşunilor, fâneţelor şi în special a pădurilor în detrimentul suprafeţelor agricole, prezente doar în depresiuni de contact, pe
mici suprafeţe; în sectorul subcarpatic cu un relief mai puţin înalt, cu văi mai largi
şi terase, întruneşte condiţii favorabile culturilor de pomi fructiferi; sectorul de glacis subcarpatic a întrunit condiţii favorabile culturii viţei de vie, cultura străveche,
geto-dacică, cu tradiţie, determinând prezenţa aici a celor mai mari podgorii din ţa43

Arh.N. Vn., Fond Prefectura Putna, dosar 1/1947, f. 149, 13 mai 1947, Prefectul
Octavian Vasiliade către Comandamentul unic de însămânţări
44
Cucu, S. Vasile, 2000, Geografia aşezărilor rurale, Editura Domino, Târgovişte, pg. 21
45
Cândea, Melinda, Bran, Florina, 2001, Spaţiul Geografic Românesc. Organizare,
amena-jare, dezvoltare durabilă, Editura Economică, Bucureşti, pg. 163.
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ră; şi nu în ultimul rând sectorul de câmpie, unde suprafeţele arabile au extinderea
cea mai mare în detrimentul altor categorii de terenuri agricole.
Ponderea suprafetelor agricole din bazin in raport cu
suprafetele agricole din judet (2006)
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Fig. 1

Economic şi ocupaţional, spaţiul rural din bazinul Putnei este un spaţiu predominant agricol pentru că peste 50% din totalul terenului agricol judeţean (fig. 146)
este inclus în acest spaţiu şi peste 50% din totalul populaţiei active ocupată este în
sectorul primar.
Astfel, din totalul de 255666 ha teren agricol la nivelul judeţului Vrancea,
131821 ha sunt folosite în spaţiul bazinului Putnei, ceea ce reprezintă o pondere de
51,58%. Din suprafaţa totală a terenului agricol din spaţiul bazinului, terenul arabil
reprezintă 63008 ha, respectiv 42,54%. Pondere mare în suprafaţa totală a
terenului agricol o au păşunile şi fâneţele, respectiv 37,5% ceea ce arată marea
importanţă pe care o dau locuitorii acestui spaţiu rural, creşterii animalelor. Forma
predomi-nantă este agricultura tradiţională, bazată pe o tehnică elementară şi care
se bazea-ză pe producţii necesare consumului propriu.
Cultura plantelor de câmp şi producţia vegetală
Se face pe arii mari, cu precădere în sectorul de câmpie, fiind culturi cu producţii mari, în scopuri comerciale, şi pe suprafeţe mici, în celelalte sectoare, pentru
consumuri gospodăreşti. Distribuţia inegală a suprafeţelor arabile luate în folosinţă
determină la nivel general bazin practicarea unei agriculturi de subzistenţă, resursele totale de hrană nepermiţând comercializarea produselor pe pieţe externe.
Suprafeţele arabile pretabile pentru principalele culturi de câmp, grâu, porumb,
legume, cartofi şi plante de nutreţ sunt luate în folosinţă ţinând seama de condiţiile
46

ANCPI, 2006; Date calculate.
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naturale existente, în special cele climatice, dar şi de rotaţia culturilor, precum şi
decizia de moment a agricultorilor pentru acel tip ce cultură, implicând totodată şi
factorii economici legaţi de costurile însămânţărilor, lipsa utilajelor agricole, posibilitatea de desfacere pe piaţă a produselor, cererea ş. a.

Fig. 2.

Datorită acestor factori, dinamica suprafeţelor arabile cultivabile este într-o
continuă schimbare cu implicaţii directe şi asupra producţiei vegetale.
Suprafeţele cultivate cu porumb au cunoscut o dinamică pozitivă în intervalul
1990-2007, de la 47,64% din totalul suprafeţelor arabile judeţene, la 53,54% (fig.
2) spre deosebire de cultura grâului care a cunoscut o scădere drastică de la
32,52% la 28,75%, grâul fiind uşor calamitat de perioadele secetoase, mai ales cea
din anul 2007. Pe unităţi administrative, porumbul a fost cultivat pe suprafeţe mai
mari de 1500 ha în 10 comune, producţia totală fiind direct proporţională cu
suprafaţa cultivată, 29174 tone în
1996, respectiv 35340 tone în 2007, spre deosebire de producţia de grâu care a
scăzut de la 150859 tone la 7009 tone în 2007. Cea mai mare producţie de porumb
s-a înregistrat în comuna Boloteşti de 2546 tone, iar cea mai mică în comuna
Tulnici 121 tone, fiind o comuna cu suprafeţe întinse ocupate cu păşuni şi păduri.
La producţia de grâu şi secară se detaşează doar 3 comune cu peste 1000 t şi,
anume, Slobozia Ciorăşti, Gugeşti şi Vânători, valoarea minimă fiind înregistrată
tot în comunele din sectorul deluros şi montan (sub 2 tone în Tulnici şi Nistoreşti.)
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Dintre cereale, orzul şi orzoaica mai ocupă doar suprafeţe mici, nesemnificative, având în vedere ca doar în 8 unităţi administrative din cele 40 analizate există
aceste culturi. Cele mai mari producţii de orz se înregistrează în comuna Garoafa,
de 652 tone pe o suprafaţă cultivată de 215 ha, iar orzoaica de 404 t, în 2007, în
comuna Gugeşti pe o suprafaţă cultivată de 300 ha. Dintre plantele tehnice, cea
mai mare pondere o are floarea soarelui, care s-a cultivat, în 2007, pe o suprafaţă
de 3523 ha, cu cea mai mare producţie în comuna Slobozia Ciorăşti, de 292 tone
pe 931 ha, şi rapiţa pentru ulei, pe o suprafaţă de 1387 ha, cu cea mai mare producţie în aceeaşi comună, de 610 tone pe suprafaţa de 60 ha.
TABELUL 1. Producţia totală la principalele culturi de câmp - în 2007
plante
tip de cultură
grâu
porumb
cartofi
legume
de nutreţ
7009
35340
7252
30013
34252
producţie totală
Din păcate, producţia de sfecla de zahăr, cultivată pe o suprafaţă mai mică de
200 ha, a fost calamitată în întregime de seceta din 2007, ca, de altfel, şi cultura
experimentală de coriandru de la Gugeşti de pe o suprafaţă de 20 ha.
O importanţă din ce în ce mai mare o au culturile de legume, favorizate de extinderea suprafeţelor irigate şi cererea mare de către consumatori, mai ales cei din
oraşul Focşani. Suprafaţa cultivată cu legume, în câmp şi în solarii, în gospodăriile
populaţiei a crescut de la 2505 ha în 1996 la peste 2800 ha în 2007, producţiile totale menţinându-se în jurul valorii de 30 mii tone cu mici fluctuaţii de 1-2 tone în
funcţie de condiţiile climatice. Favorizate de apropierea de canalul Sturza, canal ce
derivă din râul Putna în apropiere de Boloteşti cele mai mari producţii de legume
se înregistrează tocmai în aceste comune din apropierea canalelor de irigaţii, cu
peste 8000 t producţii totale, valoarea maximă înregistrându-se în comuna Ţifeşti,
de 8895 t în 2007.

Fig. 3.
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Fig. 3.

Suprafeţele cultivate cu cartof s-au menţinut în limite constante cu o dinamică
uşor pozitivă de la 1031 ha în 1996 la 1071 ha în 2007 şi o producţie în scădere de
la 11861 tone la 7252 tone în 2007 (Tabel 1).
Pe unităţi administrative, în 2007 s-a cultivat o suprafaţă maximă de 200 ha în
comuna Vidra cu o producţie de 2400 tone, cele mai mici valori în comunele de
câmpie unde pretabilitatea terenurilor la cultura de cartofi este mai mică.
Sectorul zootehnic şi producţia de origine animală
Creşterea animalelor a constituit dintotdeauna un sector prioritar în bazinul
Putnei, mai ales cel al ovinelor în sectorul de deal şi munte.
Efectivele de animale din bazin în 2007
nr
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Datele statistice incomplete, din prima jumătate a secolului XX, precum şi cifrele eronate din perioada socialistă, ne determină la analizarea situaţiei mult mai
reale de după 1990, când au putut fi recenzate toate tipurile de animale din gospodăriile populaţiei şi raportate instituţiilor specializate fără a fi modificate după vreun plan de realizări. Analiza situaţiei sectorului zootehnic se bazează pe date
statis-tice de la Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 1990-2003, iar
pentru 2007, date preluate de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală,
Vran-cea. Situaţia producţiei de origine animală este analizată numai pentru
perioada 1990-2003 din sursa INS, datele pentru 2007 fiind posibile doar pentru
analiza la nivel de judeţ şi nu pe localităţi.

Fig. 5. Situaţia efectivelor de ovine pe unităţi administrative
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Dezvoltarea sectorului zootehnic şi evoluţia efectivelor de animale se află în
strânsă legătură cu spaţiul agricol, baza furajeră fiind direct influenţată de condiţiile naturale şi producţia vegetală destinată animalelor. În anul 2007, principalele animale care se creşteau în bazin erau, în proporţie de peste 90%, recenzate în gospodăriile populaţiei, din care 34299 capete bovine, 91932 capete ovine, 13758 capete caprine, 20816 capete porcine, 10332 capete cabaline şi 593708 păsări. La acestea se mai adaugă animalele crescute de societăţile comerciale şi, anume, 1624
capete bovine, 1564 capete porcine, 32 capete porcine, 19804 cabaline, din care
14404 în localitatea Goleşti şi 445380 păsări crescute la Avicola Focşani şi Goleşti, necesare consumului din oraşul Focşani.
Pe primul loc (exceptând creşterea păsărilor), în sectorul zootehnic se situează
creşterea ovinelor, păstoritul în bazinul superior al Putnei fiind activitatea de bază
şi cea mai veche, transhumanţa deal-munte sau deal-şes fiind şi astăzi păstrată.
Prelucrarea laptelui în căşării, tăbăcitul pieilor, confecţionarea îmbrămintei pe
baza pieilor de oaie şi lână sunt practici tradiţionale recunoscute atât naţional, cât
şi internaţional. Pentru vrânceanul cioban, formarea turmei şi plecatul la stâna din
munte, primăvara, reprezintă un întreg ritual ce poate fi urmărit şi astăzi sub denumirea de ,,boteitul oilor”, sărbătoare reînviată la Negrileşti, în ziua de 21 mai. Pentru păşunatul vitelor şi a oilor, în special, vrâncenii au avut dintotdeauna suprafeţe
de păşune şi goluri de munte deţinute în devălmăşie (la fel ca şi pădurile) care atât
timp cât au avut constituite amenajamente, mai ales după 194447 nu au fost trecute
în administraţiile comunale. Singura suprafaţă trecută în administraţia comunală a
fost de 105 ha din Trupul Mişina aparţinând comunei Spulber. Situaţia golurilor de
munte făcută în 1947 de către Camera de Agricultură a judeţului Putna sintetizează
un număr de 12 goluri cu caracter alpin în suprafaţă de 650 hectare, din care 590
de hectare aparţineau obştilor de moşneni în număr de 10 care le foloseau pentru
creşterea animalelor proprii ,,nefiind constituite în obşti de păşune, fără contracte
de arendă în virtutea dreptului strămoşeşsc de proprietate indiviză, după caracterul vrâncenesc”48. Tot în 1947, Serviciul Sanitar Veterinar al Judeţului Putna
întoc-meşte o statistică a stânilor şi a numărului de oi existente la acea vreme49
reieşind un număr de 75 de stâni pentru 11 comune din care doar 3 de câmpie,
Boţârlău, Vânători şi Mândreşti, cu un număr total de oi de 10155, din care numai
Negrileşti avea 3459 oi încă din 193650. Situaţia de atunci şi nici cea ulterioară nu
era tocmai reală datorită faptului că proprietarii de oi şi localnicii în general nu-şi
declarau niciodată adevaratul număr de animale deţinute.
47

Legea 165 pentru organizarea şi administrarea păşunilor publicată în M.Of. nr. 66/19
martie 1944, art.1., extras din Arh.N.Vn, Fond Consilieratul Agricol Putna, Dosar 9/1944
48
Arh.N., Vn, Fond Camera de Agricultură a judeţului Putna, Dosar 192/1947, f.70
49
Arh.N., Vn, Fond Serviciul Sanitar-Veterinar al Judeţului Putna, Dosar 92/1947
50
Arh.N.,VN, Fond Primăria Negrileşti, Dosar 5/1936, f.6
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Perioada 1990-2007 arată o situaţie mult mai clară a evoluţiei efectivului de ovine din bazinul Putnei, media acestora situându-se în jurul valorii de 82000 capete, reprezentând 47,3% din efectivul total al oilor din judeţ. La acest efectiv se
mai adaugă şi 13758 caprine, toate aparţinând gospodăriilor populaţiei. În 1990 în
bazin s-a recenzat un efectiv de ovine de 81953 capete, înregistrându-se o creştere
cu 9979 capete în 2007. Creşterea se datorează cererii mari de produse din carne,
lapte, lână şi piei atât din judeţ, cât şi din afara judeţului. Densitatea medie la 100
hectare teren agricol la nivel de bazin în 2007 a fost de 79,67 capete, revenind câte
1,71 capete pe gospodărie. Producţia de lână a scăzut din 1990 până în 2003 cu
2229, 05 kg, de la 269723 kg la 187410 kg, cu producţii mai ridicate în comunele
de deal - munte şi mai scăzute în sectorul de câmpie, unde necesarul de carne este
mai mare decât necesarul de lână. Pe unităţi administrative (Fig. 5 a şi b51) cel mai
mare număr de ovine în 2007 se înregistrează în comuna Negrileşti, înainte de
2004 numărul fiind încorporat comunei Bârseşti, cu o creştere, din 2003 până în
2007, de aproape 4000 de capete. Peste 4000 de capete de ovine există în 10
unităţi administrative, iar sub 1000 de capete în 14 comune, din care cel mai mic
efectiv în comuna Vârteşcoiu, 264 capete. Dinamica cea mai mare a capetelor de
ovine din 1990 până în 2007 s-a înregistrat în comuna Tulnici cu peste 8000 de
capete. Scă-deri ale efectivelor de ovine s-au înregistrat în 50% din unităţile
administrative, mai ales în cele din sectorul de câmpie pe fondul creşterii tăierilor
concomitent cu scăderea suprafeţelor de păşune în favoarea terenului arabil.

Fig. 6. Densitatea ovinelor la 100 ha agricol şi evoluţia producţiei de lână
51
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în perioada 1990-2003, pe unităţi administrative
Densitatea ovinelor la 100 ha agricol pe unităţi administrative (fig. 652) variază
de la 399 ovine la 100 ha teren agricol în comuna Negrileşti (cea mai mare
valoare), cu o valoare de 305,99 ovine la 100 ha înscriindu-se şi comuna Bârseşti,
iar cele mai mici densităţi se înregistrează în Odobeşti 4,92 ovine/100 ha teren
agricolşi Mera 12,87 ovine/100 ha agricol. În ceea ce priveşte producţia de lână, se
menţin valori pozitive în comunele Negrileşti şi Vizantea cu peste 5000 kg între
1990-2003, peste 1000 kg în Vidra, Valea Sării, Nereju, Poiana Cristei, Gura
Caliţei, Vidra, Boloteşti, cele mai drastice scăderi înregistrându-se în Odobeşti,
Câmpineanca şi chiar Focşani unde s-a dat o mai mare importanţă tăierilor pentru
carne. Scăderi se înregistrează şi în comunele Tulnici şi Nistoreşti cu puţin peste
1200 kg. Media pe cap de locuitor la nivel de bazin a fost de 1,35 kg lână/locuitor
în 1990 şi 1,27 kg/locuitor în 2003.
Creşterea bovinelor reprezintă un sector important în structura animalieră a
bazinului Putnei, însă nu atât de tradiţional precum creşterea ovinelor. Numărul total de capete din bazin în 2007 era de 34299 cu 6097 capete mai puţin decât în
1990. Acest sector de activitate este direct dependent de producţia vegetală a plantelor de nutreţ şi de suprafenţele aferente pentru păşunat, în special a islazurilor comunale. Din totalul bovinelor din bazin, 95.50% aparţin gospodăriilor populaţiei,
fermele zootehnice aproape că sunt inexistente, doar 1624 capete aparţinând societăţilor comerciale, din care 639 capete în comuna Garoafa şi 432 capete în municipiul Focşani53. În general, bovinele sunt crescute pentru carne şi lapte, producţia de
origine animală fiind suficientă doar pentru consumul intern. În medie, la nivel de
bazin, densitatea bovinelor la 100 ha teren agricol este de 30,28 capete, revenind
valoarea de 0,60 capete pe gospodărie în 2007, mult sub nivelul de subzistenţă.

Fig. 7. Numărul bovinelor la 100 ha teren agricol pe unităţi administrative în 2007
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Rasele care se cresc sunt din categoria metişi de brună şi câteva exemplare de
Hollstein. Pe unităţi administrative, scăderi ale efectivelor de bovine s-au înregistrat în perioada 1990-2007, în 57,14% din unităţile administrative analizate, cele
mai mari scăderi fiind cele din comunele Gologanu (970 capete), Garoafa (803 capete) şi Boloteşti (602 capete). Cele mai mari creşteri ale efectivelor de bovine se
constată în comunele cu activitate pastorală intensă, respectiv, Tulnici cu 891 capete, Milcovul 727, capete şi Bârseşti, cu 444 capete. Cele mai mari densităţi de
bovine la 100 ha teren agricol revin comunelor Broşteni 94,36 capete/100 ha, Mera
77,84 capete/100 ha şi Paltin 67,35 capete/100 ha. Cele mai mici densităţi se află
în Odobeşti, 7,42 capete şi Slobozia Ciorăşti 8,05 capete la 100 ha teren agricol.
Producţia totală de lapte (ovine, caprine, bovine) din bazinul Putnei, resursă
de origine animală foarte importantă care asigură prin derivatele obţinute hrana din
gospodăriile populaţiei şi municipiul Focşani a avut valori variabile de la 257131
hectolitri în anul 1990 la 637687 hectolitri, o creştere de aproximativ trei ori, atât
pe fondul creşterii efectivului de animale, dar şi datorită înlocuirii speciilor slab
productive cu altele mai productive.
hl
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Cea mai mare creştere a producţiei de lapte de 61584 hectolitri revine comunei
Milcovul, urmată la mare distanţă de comuna Vidra cu o creştere de 23912 hectolitri. Scăderi ale producţiei totale de lapte au avut loc în oraşe, valori peste 10000 de
hectolitri, respectiv 12210 în Odobeşti şi 20833 hectolitri în Focşani, şi într-o singură comună, Coteşti cu o scădere a producţiei cu 16205 hectolitri. Producţia de
lapte ce revine unei gospodării era în medie la nivel de bazin de 375.59 l / gospodărie cu valoarea cea mai mare în comuna Coteşti de 1189.47 l / gospodărie şi cea
mai mică valoare în comuna Cârligele de 19.09 l / gospodărie. Valorile producţiei
de lapte pe cap de locuitor variază între valoarea maximă de 478.47 l/locuitor, în
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comuna Co-teşti, şi valoarea minimă de 8.64 l / locuitor în comuna Cârligele, cu o
medie la ni-velul bazinului de 131.99 l/locuitor.
Creşterea porcinelor nu reprezintă un sector zootehnic cu tradiţie fiind slab
reprezentat la nivel de bazin. Din numărul total de capete de 20848, în anul 2007,
99.84% aparţin gospodăriilor populaţiei, în bazin fiind prezentă o singură unitate
comercială zootehnică în comuna Gologanu cu un efectiv de 32 de capete.
Densitatea medie a porcinelor la 100 ha teren agricol este de 18,73 capete/100 ha
revenind unei gospodării o valoare medie de 0,35 capete/gospodărie. Cea mai
mare densitate a porcinelor la 100 ha teren agricol revine comunei Broşteni cu
65.05 capete/100 ha, valoarea minimă revenind oraşului Odobeşti cu 2,64
capete/100 ha. În nicio unitate administrativă nu se depăşeşte valoarea de 1
capete/gospodărie. Din anul 1990 până în 2007 efectivele de porcine au crescut în
50% din comune, cea mai mare creştere a efectivelor înregistrându-se în comuna
Milcovul cu 1064 capete. În ceea ce priveşte rasele de porcine predominante sunt
Marele Alb, Lan-drace, metişi şi rasa Pick pentru carne.
Fig. 9. Distribuţia efectivelor de porcine în 2007 pe unităţi administrative

Creşterea păsărilor este una din cele mai importante ramuri zootehnice din
bazin, analizând datele statistice cu efectivele acestora, ramura situându.-se pe
primul loc după numărul de păsări. Producţia mai mare de cereale din sectorul de
câmpie determină o concentrare a efectivelor de păsări în acest sector cu scăderi
spre vestul bazinului în favoarea ovinelor şi bovinelor. Exceptând anul 2005 când
efectivele de păsări au fost decimate datorită gripei aviare, în general ele asigură
consumul propriu din gospodăriile populaţiei. În anul 2007 efectivul total de păsări
a fost de 1061928 bucăţi, din care 468230 păsări la fermele avicole din Focşani şi
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Goleşti, restul de 593708 păsări în gospodăriile populaţiei. Faţă de anul 1990 se
constată o scădere a efectivului cu 407342 bucăţi. Media din bazin privind
numărul de păsări pe gospodărie are valoarea de 9.7 bucăţi, cu valoarea maximă în
comuna Slobozia Ciorăşti de 30.43 bucăţi/gospodărie şi cea minimă de 0,39 bucăţi
în muni-cipiul Focşani, urmată de comuna Vidra cu 2.88 păsări/gospodărie.
În ceea ce priveşte producţia de ouă, peste 80% din valoare este preluată de
fermele avicole Focşani şi Goleşti care asigură necesarul de consum din oraşe, restul producându-se în gospodării. Valoarea totală a producţiei în 2003 era situată la
84.898.000 bucăţi cu circa 10.000.000 bucăţi mai mult decît în 1990. Media pe locuitor a producţiei de ouă în 2003 se afla la valoarea de 471 mii ouă/locuitor, o valoare suficient de mare încât să se asigure şi comercializarea în afara gospodăriilor.
Producţia totală de carne rezultată din valorificarea efectivelor de animale din
sectoarele zootehnice analizate reprezintă principala resursă de hrană din bazinul
Putnei, valorile anuale fiind fluctuante în funcţie de necesarul de tăieri. În perioada
1990-2003, valoarea medie a producţiei de carne a fost de 20828.71 tone greutate
vie, înregistrîndu-se o scădere cu 6673 tone greutate vie în 2003 faţă de anul 1990.
Creşteri ale producţiei de carne au avut loc doar în 28,57% din unităţile administrative analizate în restul comunelor având loc o scădere generală de la valoarea
maximă de 2258 tone greutate vie în comuna Vânători la o scădere minimă de 8
tone greutate vie în comuna Broşteni.Valoarea medie pe bazin a producţiei de
carne ce revine unei gospodării este de 170.38 kg/gospodărie, peste această
valoare înscriindu-se 33% dintre unităţile administrative analizate. Valoarea
minimă este de 45.27 kg/gospodărie în oraşul Odobeşti. Valoarea medie a
producţiei de carne pe cap de locuitor la nivel de bazin în anul 2003 a fost de 66.93
kg, valoarea ma-ximă fiind în comuna Coteşti cu 216.67 kg/locuitor. Surplusul de
carne din comu-nele aflate în apropierea oraşelor este comercializat în pieţe
agoalimentare, deza-vantajate fiind comunele din sectoarele de deal şi munte unde
distanţa mare de pes-te 70 km faţă de oraşe nu permite valorificarea acestora decât
în sezoanele cu ce-rere maximă.
În concluzie, resursele de hrană din bazinul Putnei sunt suficiente pentru consumul propriu, dar insuficiente pentru valorificarea lor pe piaţa externă.
Produsele agricole sunt insuficient valorificate în cadrul industriei alimentare,
cu excepţia produselor viticole
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REPERE GEOMORFOLOGICE ŞI ISTORICE
PRIVIND BRAŢUL FOCŞĂNEAN AL MILCOVULUI
Răzvan SĂCRIERU54, Cîrnu LILIAN55
Introducere
Prezentul studiu îşi propune o reconstituire prin metode geografice şi istorice a
Milcovelului – vechiul braţ focşănean al Milcovului. Acesta apare menţionat în
mai multe documente istorice, iar în unele lucrări (Caian D, 1906; Paragină V.,
1996) este descris traseul urban al acestuia.
Pe harta elaborată de Szatmary (1864), este cartat cursul de apă desprins din
Milcov care avea şi funcţia de graniţă de stat. Nu este menţionată o denumire a acestuia. Având în vedere scara mică a hărţii, este foarte greu de urmărit traseul său
în spaţiul intravilan al oraşului Focşani.
De peste un secol şi jumătate, vechiul hotar a fost aproape integral estompat
atât din relief, cât şi din mentalul colectiv. Considerăm că o reprezentare a acestui
curs pe hărţile actuale este utilă atât pentru istorici, cât şi pentru geografi. Nu avem
cunoştinţă de existenţa unor schiţe, desene sau gravuri ale oraşului Focşani anterioare anului 1859 care să surprindă morfologia de ansamblu a acestui braţ. Unul
dintre obiectivele prezentului studiu este şi conturarea caracteristicilor
geomorfolo-gice generale ale sale. Ne propunem o analiză evolutivă a văii
Milcovului în câm-pie, delimitarea elementelor naturale şi antropice în ceea ce
priveşte Milcovelul.
Metoda de lucru
Pentru reconstituirea cursului de apă de pe hărţile vechi, s-a folosit metoda cartografierii retrospective, respectiv juxtapunerea hărţilor aduse la aceeaşi scară. Având în vedere proiecţiile cartografice diferite, s-au ales multe puncte de reper caracterizate prin stabilitate în timp (ex.: intersecţii de străzi pentru spaţiul
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intravilan). Au fost realizate observaţii privind configuraţia generală a reliefului
atât în spaţiul urban, cât şi în cel extraurban. Au fost identificate denivelări în
relief corespunzătoare fostelor maluri ale Milcovelului. Folosind un aparat GPS
Garmin e-trex vista HCX, au fost ridicate mai multe puncte de pe fostul curs de
apă. Informaţiile din teren, precum şi cele istorice, au fost completate cu date
extrase de pe hărţi topografice, geologice, hidrogeologice şi pedologice. De o reală
utilitate au fost şi informatiile obţinute din studierea diferitelor documente aflate în
custo-dia Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Vrancea.
Repere istorice şi toponimice
În lucrarea ,,Arhondologia Moldovei”, publicată de Constatntin Sion la 1850,
se menţionează că în timpul domniei lui Ştefan cel Mare a fost stabilit hotarul ţării
,,pe gârla ce au tras-o prin Focşani”. Este foarte clar pus în evidenţă caracterul antropic al acestui curs de apă. Paul de Alep, în secolul al XVII-lea, descrie oraşul ca
fiind un târg întins prin mijlocul căruia curgea un râuleţ.
Primul document veridic care certifică numele ,,Focşani” este un registru vamal de la Braşov din 1546, în care se menţionează, în săptămâna 24-31 octombrie
a acelui an, numele unui oarecare ,,Hartan de Fotschein”, se pare de origine armeană, negustor sau cărăuş din localitatea de pe Milcov. El poate fi considerat actul oficial de naştere al localităţii, aflată la stadiul de aşezare rurală. În plus, se emite ipoteza dispariţiei, către sfârşitul sec. al XVI-lea, a Târgului Putnei, locul fiind luat de Focşani, localitate care, beneficiind de statutul de punct vamal, va cunoaşte o evoluţie rapidă. Cursul Milcovelului va constitui frontiera naturală între
cele două Ţări Române, Moldova şi Muntenia, dar, simultan, şi elementul ce va separa până la 10 iulie 1862, oraşele dublete: Focşani Munteni şi Focşani
Moldoveni.
Cele mai eficiente instrumente în refacerea vechiului curs sunt reprezentate de
către documentele cartografice ale vremii, însoţite de toponimele urbane cu rol de
martori ai peisajelor anterioare.
Documentul care oferă informaţii esenţiale în acest sens este Planul Focşaniului Munteni din 1855, în care se poate surprinde clar limita nordică a oraşului şi
implicit vechiul curs al braţului râului cu rol de hotar. Mai mult, comparaţia
acestui document cu Planul Radovici, întocmit un secol mai tarziu, va scoate în
evidenţă anumite urbanonime, unele dispărute în prezent, ce reliefează anumite
carcteristici ale peisajului. Pentru perioada antebelică, se păstrază în partea de est a
oraşului de-numirea de strada Asanache, identificată anterior, în 1880, ca stra-da
Balta Asa-nache şi strada Bahne, astăzi cartier omonim al oraşului. Toponimele în
cauză se suprapun de fapt zonei aflate în vecinătatea fostei albii a Milcovelului.
Prima din-tre ele poate sugera existenţa unei foste bălţi, posibil liman fluviatil al
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râului, iar cea de-a doua semnifică un spaţiu cu caracter mlăştinos, utilizat ca loc
de iernat de către păstorii transhumanţi.
Raportat la actuala situaţie a tramei stradale, vechiul curs al Milcovului ar avea
o traiectorie meandrată (fig. 1), ce ar corespunde azi mai multor străzi. Din partea
de SV a oraşului ar porni spre Nord, din strada Patriei, s-ar continua cu capătul
străzii Alecu Russo, urmând o buclă către sud, spre strada Rodnei, cu redresare
către nord de-a lungul străzii Ovidenie şi Tăbăcari, spre strada Avântului, de unde
formează iarăşi o succesiune de trei meandre în dreptul străzilor Ştefan cel Mare,

Fig. 1. Oraşul Focşani.
Trama stradală actuală
şi reconstituirea Milcovelului după Planul Focşaniului Munteni din anul 1855
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Dimitrie Cantemir, Bulevardul Republicii. De la intersecţia cu strada Cezar Bolliac, braţul urma un curs spre sud, intersectând străzile Al. Vlahuta, Dornei, Pictor
Grigorescu, Panduri şi Bulevardul Brăilei, ultimele două situate în cartierul Bahne.
Pe baza aceluiaşi algoritm, au mai fost identificate alte două cursuri de apă, de
o importanţă mai redusă însă.
Prima este Canalul Cacaina, tras din Putna la 1847 ca sursă de apă spre a servi
oraşului devastat atât de des de incendii, dar şi pentru adăpatul animalelor. Toponimia antebelică a conservat artera de penetraţie cunoscută azi cu numele de Calea
Mărăşeşti, sub titulatura de Calea Gârlei, devenită ulterior, în perioada interbelică,
Mihail Sturza Vodă, după numele domnitorului ce a emis Hrisovul prin care se punea în aplicare respectiva măsură edilitară. Acesta pătrunde în oraş şi îl traversează
prin partea de nord a acestuia, după intersecţia cu strada Cuza Vodă, continuânduşi cursul către Sud, înspre exteriorul aşezării.
Despre al doilea curs secundar, a cărui existenţă a fost trecută sub tăcere, este
trădată de identificarea la nivelul anului 1908 a toponimului ,,Canalul Halei”, în
apropierea actualei Pieţe a Moldovei. Această stradă s-a dovedit a comunica, de
fapt, cu o gârlă care, potrivit documentelor vremii, se despărţea în dreptul fostului
Cimitir Armenesc în două braţe. Unul dintre braţe curgea spre strada Ştefan cel
Mare, ulterior cursul fiindu-i strămutat pe lângă biserica Ovidenie din Armenie şi
vechiul Templu Evreiesc, de unde ieşea înspre clădirea actuală a Tribunalului, unde se vărsa în Milcovel. Celălalt braţ trecea prin actuala Piaţă a Moldovei, aşa cum
este surprins în planul oraşului din 1932, sub forma unui canal prin actualele
străzi: Republicii, N. Iorga, Maior Şonţu, Alecu Sihleanu, Comisia Centrală,
vărsându-se în exterior, în Canalul Cacaina.
Repere geomorfologice
O analiză geomorfologică a Milcovelului nu poate să înceapă decât de la evoluţia râului Milcov în sectorul de câmpie. Aceasta din urmă este tocmai o creaţie a
Milcovului împreună cu Putna, Râmna, Râmnicu Sărat şi, nu în ultimul rând, Siret.
Aportul aluvionar al acestor râuri în decursul holocenului a fost determinant pentru
formarea câmpiei piemontane şi de subsidenţă. Analizând grosimea depozitelor de
pietrişuri şi nisipuri holocene, observăm un maxim de 20-30 m la est de Focşani.
Aceasta coincide cu axa de maximă subsidenţă care se află pe acest aliniament din
pleistocenul mediu şi superior (Necea Diana et al, 2005).
Dispariţia teraselor inferioare ale Milcovului, avale de Beciu, se explică prin
subsidenţa permanentă. Treptele de vale au fost practic îngropate în propriile
aluvi-uni. Acest fenomen poate fi observat la toate râurile din partea de nord-est a
Câm-piei Române. Râul Milcov, la ieşirea din arealul deluros, la Odobeşti, şi-a
creat două conuri aluvionare.
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Axa primului con a avut o directie VSV – ENE, către valea Putnei. Acesta din
urmă şi pârâul Şoimul (vechi curs părăsit pe dreapta al Putnei) au modelat mici
trepte de eroziune în fruntea acestui prim con aluvionar. Al doilea con aluvionar se
orientează VNV – ESE, în sensul maximei subsidenţe. Fruntea conului aluvionar
ajunge până în cartierul Gară din oraşul Focşani. Terminaţia sa mai este vizibilă şi
astăzi printr-o denivelare de aproximativ 2-3 m ce poate fi observată pe strada
Bârsei. Specific conurilor aluvionare este fenomenul de despletire a cursurilor de
apă şi apariţia de braţe secundare.
Braţul istoric al Milcovului era dezvoltat pe axa conului celui de-al doilea con
aluvionar orientat VNV – ESE. Atât de pe harta Szatmary, cât şi din surse istorice
(Muscă Valentin, 2006), aflăm că Milcovelul se desprindea din Milcov în dreptul
localităţii Pânteceşti, foarte aproape de intersecţia drumului Focsani – Odobeşti cu
cel care vine de la Câmpineanca. Punctul coincide cu vârful conului aluvionar al
Milcovului. În deschiderile naturale din malul stâng al Milcovului, a fost urmărită
extensiunea stratelor de pietrişuri pentru a putea trasa limitele conului aluvionar.
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Fig. 2. Focşani. Harta geomorfologică generală şi reconstituirea Milcovelului
În Câmpineanca, cursul Milcovelului este greu de identificat datorită extinderii
spaţiului intravilan în mai multe etape. La sud de „Hanul dintre Vii”, într-o
plantaţie de viţă-de-vie, poate fi reconstituită cu uşurinţă albia acestuia. Malurile
au înălţimi de până la 2,5-3 m, iar lăţimea este de aproximativ 10-15 m. Prezintă
câteva schimbări de direcţie care atestă caracterul sinuos. Pe harta austriacă de la
1904, încă mai exista un curs de apă desprins din Milcov care, din zona Floreşti, se
îndrepta către nordul oraşului, unindu-se cu canalul Sturza (fig. 3). Avem convingerea că, după anul 1862, Milcovelul a dispărut numai din intravilanul oraşului, iar
în Câmpineanca s-a facut o rectificare de curs.
Repere în relief ale acestui curs părăsit mai pot fi observate în partea de est a
oraşului, în cartierul Bahne. Limita sudică a cimitirului Sf. Mina corespunde unei
denivelări de aproximativ 1-1,5 m care reprezintă malul stâng al acestui braţ. Malul drept, aflat cel mai probabil la nord de strada Gheorghe Doja, este estompat.

Fig. 3. Detaliu din harta austriacă de la 1904
sursa: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/45-46.jpg

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Braţul Milcovului se vărsa printr-un liman fluviatil în Putna. Balta de la Mândresti reprezintă un rest amenajat al fostului liman fluviatil. Acesta se poziţionează
pe limita actuală dintre câmpia de subsidenţă şi cea piemontană joasă la altitudinea
absolută de 35 m.
Alături de argumentele geomorfologice şi istorice prezentate mai sus, trebuie
amintite şi cele de natură pedologică. În Focşani şi Mândreşti, au fost identificate
soluri aluviale dezvoltate pe depozite aluvionare recente. Acestea se diferenţiază
foarte clar de cernoziomurile tipice şi cele cambice situate în vecinătate (Florea,
Vespremeanu, 1999).
Discuţii şi concluzii
Referitor la acest braţ al Milcovului, se naşte o întrebare firească: este acesta
un fost curs al Milcovului? Fiind dezvoltat pe conul aluvionar al Milcovului este,
fără îndoială, o creaţie a acestuia. În decursul holocenului, Milcovul a curs pe aliniamente cu o poziţie nordică faţă de cursul actual. Ultimul con aluvial este format
din mai multe pânze de aluviuni încrucişate. Datorită subsidenţei, terasele Milcovului au fost îngropate prin aport aluvionar. Într-un profil hidrogeologic, în partea
de nord a oraşului Focşani, pe o grosime de 12 m (între cotele de 5,80 m şi 17,80
m), au fost identificate două terase îngropate (Roman Florin, 1974). Există două
serii de depozite aproape identice: în bază, pietriş cu nisip, apoi nisip fin şi mediu,
iar deasupra, un depozit loessoid.
Aluvionările masive din holocen au avut loc, cel mai probabil, în timpul unor
evenimente hidrologice extreme. Analizând climatul ultimilor 10 000 de ani, a fost
observată alternanţa unor perioade ploiase cu altele secetoase şi, de asemenea,
momente de răcire şi de încălzire. În timpul holocenului, au existat trei momente
cu precipitaţii bogate pe teritoriul României, în urmă cu 7000, 5500 şi respectiv
3500 ani (Onac et al., 2002), când s-au produs cele mai importante aluvionări.
Privind confluenţa Milcov - Putna, ea se afla la nord-vest de poziţia actuală.
Având în vedere numai dimensiunile bălţii de la Mândreşti, considerăm că aceasta
este un rest al unui liman format pe Milcov la vărsare. O analiză sedimentologică
în zonă ar putea sugera momentul formării acestui liman. Nu excludem nici ideea
că acest liman să se fi format pe un braţ secundar, şi nu pe cursul principal. Astfel,
amenajarea din urmă cu 500 de ani a urmat, în mare parte, un paleocurs.
În concluzie, variabilitatea climatică şi morfo-hidrografică din timpul holocenului, asociată cu subsidenţa, au favorizat formarea mai multor generaţii de conuri
aluvionare, braţe secundare, oferind condiţii pentru amenajarea unor canale precum Milcovelul, în perioada feudală.
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AMENAJARE NEFASTĂ
ÎNTR-O ARIE PROTEJATĂ A NATURII VRÂNCENE
Florin ROMAN, cercetător ştiinţific pr., Focşani
A. N. ROMAN, lector univ. dr., Universitatea A.I. Cuza, Iaşi
Amenajarea la care ne referim o găzduieşte Rezervaţia Naturală LACUL
NEGRU56 (sau Lacul cu Plămână) din Munţii Vrancei, situată în bazinul superior
al râului Năruja, la aproximativ 1215 m altitudine pe versantul sudic al Dealului
Negru (1548 m … 1517 m), în vecinătatea Parcului Natural Putna - Vrancea, pe teritoriul comunei Nistoreşti.
Geneza cuvetei lacustre se leagă intim de o alunecare de teren aşa-numita ,,de
stratificaţie” (sau ,,uscată”), extinsă şi cu caracter consecvent, care a angajat o masă importantă de gelifracte. Astfel, deluviul a obturat, din lateral stânga, o albie torenţială, determinând retenţia apelor cu drenaj superficial situate în bazinul văii.
Este posibil ca închiderea albiei şi stocarea apelor să fi debutat în tardiglaciar
(cu aproape un million de ani în urmă, adică la sfârşitul pleistocenului superior).
Însăşi prezenţa plantei Menyanthes trifoliata (plămâna) relict glaciar - numărată
printre valorile cele mai însemnate ale rezervaţiei - denotă originea îndepărtată a
nişei ecologice care o conservă.
Pe parcursul timpului însă, condiţiile de mediu au înlesnit instalarea şi evoluţia
cu totul particulară a unei mlaştini oligotrofe, care acoperă circa 5350 mp (40.22%
din suprafaţa totală a lacului) şi bordează întreaga zonă periferică a cuvetei. Dar
dezvoltarea ei cea mai largă (4500 mp) revine porţiunii sud-estice, fiind unitară şi
alcătuită dintr-un covor de muschi dominat de genul Sphagnum; este porţiunea cea
mai propice pentru Menyanthes trifoliata, dar şi pentru delicata Drosera rotundifolia (roua cerului) ambele, monumente ale naturii.
Aspectele enumerate şi multe altele, cât mai ales o secţiune transversală a mlaştinii57, ilustrează că aceasta are o structură hidrobiologică originală, determinată de
condiţiile morfohidroclimatice derulate pe parcursul timpului. Rezumativ, este
vor-ba de existenta a trei straturi distincte, dispuse după cum urmează:
1. Stratul superior, de muschi (,,plaurul”), cu grosime de până la 1.5 m, alcătuit
preponderent din Sphagnum.
2. Stratul intermediar, de apă liberă, gros de 1 până la 3 m în partea mediană.
56

Rezultatele cercetarilor (efectuate in 1995) au fost prezentate la o sesiune a Academiei
Române cu propunerea ca această arie protejată să devină rezervaţie ştiinţifică.
57
Date mai cuprinzătoare sunt publicate de Fl. Roman, Şt. Ciurescu, Gh. Lupaşcu şi A.N.
Roman în An. Şt. Univ. ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, tom L III, s. II – c, Geografie.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. Stratul bazal, alcătuit din turbă saprică, brună, cu grosime cuprinsă între 1 şi
cel puţin 2.8 m aşternut pe cea mai mare parte a fundului cuvetei (care fund prezintă o seamă de neregularităţi susceptibile de origini diferite).
Specialişti în domeniu apreciază că interpunerea stratului intermediar de apă liberă , faţă de ,,plaur” şi de stratul de turbă, reprezintă o trăsătură singulară pentru
mlaştinile din România, fapt ce consfinţeşte valoarea de excepţie a ariei protejate
din ,,custodia” Munţilor Vrancei.
Or, în tot lungul sectorului cel mai reprezentativ pentru unicitatea acestei ,,bijuterii” hidrobiologice (am spune şi geomorfologice) cu câţiva ani în urmă s-a amenajat - pentru vizitare şi nu numai - o pasarelă din material lemnos.

Foto 1.
Pe mlaştina Lacului Negru,
o constructie nefastă
şi în dezacord cu decorul
(A. N. Roman, 2007)

Intervenţia la care s-a recurs - inclusiv cu scopul declarat de ,,a reduce vandalismul turistic” ocazionat de recoltarea plămânei, n-a facut decât să se străpungă
ceea ce natura a creat la scara timpului geologic. Zecii de suporţi ai structurii au
perforat, deopotrivă, stratul de muşchi şi stratul de turbă. Apoi, este lesne de
imagi-nat impactul şantierului asupra ,,plaurului” tapisat cu Sphagnum şi-n care se
dez-voltă Menyathes şi Drosera; un du-te-vino pe întreaga durată a lucrărilor,
impus de aportul şi vehicularea materialului lemnos, e de necrezut să nu fi afectat
foarte seri-os acest ecosistem unic şi fragil.
De asemenea, pasarela echivalează cu o disonanţă peisagistică stresantă; este o
prezenţă aflată în dezacord total cu armonia locului, cu funcţiile şi înfăţişarea
subsistemului natural în care s-a implantat.
Cât priveşte ,,vandalismul turistic”, la vremea când s-a efectuat amenajarea, el
nu avea nici motivaţie reală, nici atâţia protagonişti cât să se definească un asemenea fenomen. Ni se pare ridicol, aberant şi insultăor.
Puţinii localnici (aflaţi la 25 - 30 km departare de Lacul Negru), câţiva ciobani
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şi unu-doi pădurari deveniţi pentru un singur ceas şi o singură dată într-un an,
cule-gători ocazionali ai plantei medicinale, plămâna, nu au veleităţi de vandali,
nici de comercianţi cu produse ale ,,farmaciei verzi”, nici nu pot fi catalogaţi
turişti.

Foto 2.
Neclintirea, demnitatea
şi tăcerea marilor valori naturale Lacul Negru
(A. N. Roman, 2007)

Foarte puţinii turişti folosesc exclusiv rutele marcate, iar ele nu sunt adiacente
Lacului Negru. Excepţie face un traseu nou - sincron construirii pasarelei; dar, datorită semnalizării necorespunzatoare şi marcajului defectuos pe tronsonul de început, el nu prea surâde abordării decât pentru temerari şi cunoscătorii locurilor.
Presupunând însă că unele grupuri descopereau lacul, ele nu erau tocmai
dispu-se să se hazardeze pe un teren mlăştinos care, în mod reflex, face loc
nesiguranţei, reţinerii, fricii - ca să nu mai vorbim că plămâna şi roua cerului ar
prezenta vreo tentaţie în lipsa recunoaşterii lor.

Foto 3.
Plămâna
(Menyanthes trifoliata),
la ea acasă...,
în mlaştina fără pereche
a Lacului Negru
(A. N. Roman, 2007)
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Reversul amenajării? Graţie facilitării accesului, de o parte şi de alta a pasarelei, la marginea şi pe întinsul luciului de apă, cutiile goale de bere, resturile de felurite ambalaje, pet-urile goale de diverse băuturi şi alte asemenea prezenţe (inexistente până curînd), demonstrează limpede că dezagreabilul este singenetic cu
respectiva amenajare; şi, cum cartea de vizită te întâmpină la primul pas, materialul lemnos neutilizat la constructie zace în dezordine la câţiva metri de calea de
acces pe mlaştină.
Mai mult decât atât, aproximativ la jumătatea ei, structura aceasta se află în
prăbuşire iminentă, iar când dislocarea se va întregi, aspectul mlaştinii va deveni
dezolant, dar şi cu mult mai dezaprobator la adresa modului cum s-a materializat
eco-protecţia Lacului Negru.
Deznodământul acesta este aproape fiindcă însuşirile biochimice ale ,,plaurului” şi turbei, împreună cu condiţiile topoclimatului şi specificul stărilor de vreme
din zona montană, grăbesc imperturbabil degradarea ireversibilă, ruinarea incontrolabilă şi finalmente, scoaterea prematură din uz a pasarelei.
Comparativ, deschiderea unei poteci riverane mlaştinii, pe latura sud-estică, ar
fi benefică, adecvată scopurilor şi o dovadă a respectului faţă de operele naturii.
Totodată, ar fi soluţia cu cele mai reduse consumuri materiale, financiare, de timp
şi energie umană. Nu în ultimul rând, s-ar preta la o întreţinere periodică simplă şi
ieftină, care sa garanteze viabilitatea căii de vizitare.
În opinia noastră, situaţia actuală impune, înainte de toate, demontarea integrală a structurii. Cu cât mai repede, cu atât mai eficient pentru conservarea valorilor
intriseci ale Lacului Negru, cât şi pentru redobândirea ambianţei peisajului; nu mai
puţin, pentru imaginea celor care şi-au atribuit elaborarea, promovarea şi acordul
pentru proiectul respectiv.
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CONTRIBUŢII
LA CUNOAŞTEREA RĂSPÂNDIRII GEOGRAFICE
A UNOR SPECII DE MAMIFERE ŞI PĂSĂRI,
ÎN JUDEŢUL BUZĂU, ÎN ANII 1937-1952
Cercetător ştiinţific principal dr. Sorin GEACU
Academia Română, Institutul de Geografie, Bucureşti
Contributions to the knowledge of the geographical distribution of
some mammal and bird species in Buzău County (1937-1952). Looking into
the fonds of the National Archives of the Buzău and Ploieşti County directions
has enabled us to select some data on 28 species (14 mammals and 14 birds).
The dynamics of both species in Buzău County over 1937-1952 was influenced
both by natural factors (the drought of 1946-1947, the increasing number of
predators) and by anthropic factors (poaching, degradation or destruction of
habitats, the Second World War and the beginning of collectivisation)
1. Introducere
Dinamica în spaţiu şi timp a lumii animale capătă o semnificaţie deosebită în
contextul cercetărilor referitoare la modificările mediului. Pentru a surprinde
repar-tiţia în teritoriu, în diferite perioade de timp a unor specii de mamifere şi
păsări, am efectuat cercetări ale arhivelor unor instituţii cu atribuţii în domeniile
silvic şi cine-getic. Din ceea ce s-a mai păstrat până azi din aceste arhive, am
selecţionat doar in-formaţiile utile scopului propus. În cazul judeţului Buzău,
pentru perioada menţio-nată, am consultat la Direcţia Buzău a Arhivelor
Naţionale, fondurile create de In-spectoratul de Vânătoare Buzău, Direcţia a IV-a
Silvică Buzău şi Societatea Vână-torilor ,,Mistreţul” Pârscov, iar la Direcţia
Ploieşti a Arhivelor Naţionale fondul creat de Direcţia Regională Silvică Ploieşti.
Judeţul Buzău în acei ani cuprindea un teritoriu de 4936 km2, din zona Munţilor Penteleu-Siriu în nord şi până în Bărăganul Ialomiţei în sud şi sud-est. În anul
1938, categoriile reprezentative de fond funciar erau terenurile arabile (210299
ha), păşunile (46336 ha), fâneţele (20021 ha) şi pădurile (116700 ha).
2. Date asupra prezenţei şi răspândirii unor specii de mamifere şi păsări
1937-1940
Societatea de vânătoare ,,Penteleul” din Nehoiu primise aprobare pentru recoltarea următoarelor specii de mamifere: 2 urşi şi 5 căpriori în 1937, 1 cerb, 2 urşi, 1
râs şi 8 căpriori în 1938, 1 cerb, 2 urşi, 1 râs şi 8 căpriori în 1939, iar în 1940 pentru jderi şi vulpi.
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1941
La 5 august, lângă satul Varlaam, s-a găsit un cerb mâncat de lupi, iar la 16 decembrie haite de lupi atacau vitele locuitorilor din Valea Muscelului (Pătârlagele).
Membrii societăţii ,,Penteleul” din Nehoiu vânaseră 2 cerbi, 2 urşi şi 10 căpriori în punctele Tehărău, Podu Calului, Lopătăreasca şi Corâiul, iar cei din Vintilă
Vodă - 2 urşi şi 3 cerbi.
În intervalul 1 aprilie 1941-31 martie 1942 pe teritoriul judeţului s-au vânat 10551 exemplare aparţinând următoarelor specii:
- 7271 mamifere (69%), din care : 6835 iepuri, 270 vulpi, 70 dihori, 18 jderi,
17 viezuri, 15 mistreţi, 13 căpriori (7 masculi şi 6 femele), 13 lupi, 7 cerbi (4 masculi şi 3 femele), 7 pisici sălbatice, 5 urşi şi 1 râs;
- 3280 păsări (31%), astfel: 1450 prepeliţe, 765 porumbei, 500 raţe sălbatice,
240 potârnichi, 184 becaţine, 65 gâşte sălbatice, 47 sitari, 26 cârstei, 3 cocori.
1942
La 5 februarie, la Vintilă Vodă, au fost semnalate cazuri în care urşii şi lupii atacaseră atât locuitorii, dar şi vitele lor. Legiunea de Jandarmi Buzău anunţa, la 18
februarie, Inspectoratul de Vânătoare Buzău de faptul că, în prima jumătate a acelei luni, în zona Varlaam, lupii mâncaseră 4 căprioare, 3 cerbi şi 1 mistreţ, solicitându-se acţiuni de combatere a acestora.
La Beilic (Săgeata) în iunie ,,haite de lupi îşi fac apariţia atât, ziua cât şi noaptea, distrugând vitele locuitorilor”.
Societatea de vânătoare ,,Penteleul” din Nehoiu primise aprobare pentru vânarea a 4 cerbi şi 2 urşi, cea din Mânzăleşti pentru 2 căpriori, iar cea din Cislău pentru 8 căpriori, 3 urşi şi 2 râşi.
Pe văile Slănicului şi Câlnăului, la Vadu Soreşti, Niculeşti şi Fundeni se vânaseră numai vulpi şi iepuri.
În noiembrie, Inspectoratul de vânătoare Buzău raporta la Minister sporirea în
judeţ a numărului de cerbi şi apariţia lor în locuri noi, dar şi reducerea numărului
de căpriori şi iepuri şi sporirea lupilor şi a vulpilor.
În tot judeţul, în intervalul 1 aprilie 1942-31 martie 1943 s-au vânat 11279 exemplare din speciile menţionate mai jos:
- 8919 mamifere (79%), din care : 8401 iepuri, 337 vulpi, 56 dihori, 41 jderi,
23 mistreţi, 21 pisici sălbatice, 20 viezuri, 10 lupi, 3 căprioare, 2 cerbi, 2 râşi, 2
nurci şi 1 urs ;
- 2360 păsări (21%), astfel : 1015 prepeliţe, 454 raţe sălbatice, 429 porumbei,
169 sitari, 124 cocoşari, 79 becaţine, 47 gâşte sălbatice, 32 cârstei, 5 pelicani, 4
egrete şi 2 cocori.
1943
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Societatea de vânătoare ,,Penteleul” din Nehoiu primise aprobare pentru vânarea a 2 cerbi, 2 urşi, 1 râs şi 13 căpriori. În Munţii Penteleu, numărul cerbilor sporise, iar în regiunea Tisău-Vipereşti-Cislău era « abundenţă de căprioare » pentru
că « Ocolul Silvic Tisău a organizat hrănirea lor ».
Pentru întreg judeţul se primiseră autorizaţii de împuşcare pentru : 15 căpriori,
4 urşi, 5 cerbi, 1 râs.
La 20 aprilie, Directorul Vânătorilor Regale solicita Inspectoratului de
Vânătoare Buzău, aprobare pentru a vâna 5 dropioi lângă Ruşeţu (Geacu, Mihăilă,
2005). La 14 mai s-au vânat dropii şi în zona Baba Ana-Amaru din sud-vestul
judeţului.
În luna iunie, în zona Siriu existau următoarele specii de mamifere mari: urşi,
mistreţi, cerbi, căprioare, vulpi şi lupi.
Lupii au distrus 11 oi la Grăjdana şi Nişcov la 18 iulie şi 1 cerb pe Bâsca la 5
septembrie. Mulţi lupi au fost semnalaţi şi în regiunea Monteoru-Istriţa.
Pagube au fost provocate de râşi la Goideşti şi Găvanu (Mânzăleşti).
Pe teritoriul judeţului, în intervalul 1 aprilie 1943-31 martie 1944 s-au vânat 8889 exemplare aparţinând următoarelor specii:
- 6073 mamifere (68%), din care : 5447 iepuri, 390 vulpi, 82 jderi, 37 mistreţi,
36 lupi, 36 dihori, 16 căpriori, 10 pisici sălbatice, 8 viezuri, 5 cerbi, 3 urşi, 2 râşi şi
1 vidră. Din acestea, 3 cerbi şi 3 urşi s-au vânat în zona Gura Teghii la 17 august;
- 2816 păsări (32%), astfel : 961 prepeliţe, 922 gâşte sălbatice, 412 porumbei,
361 sitari, 235 cocoşari, 72 cârstei, 66 becaţe, 10 ierunci, 4 fazani, 4 egrete şi 4 cocori.
În raportul anual pe intervalul menţionat trimis de Inspectoratul de Vânătoare
Buzău la Direcţia Vânătoarei din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor se mai
menţionau şi alte aspecte:
- diminuarea populaţiilor de iepuri în zona de câmpie a judeţului datorită unor
boli;
- 16 vite au fost mâncate de urşi la Goideşti, Gura Teghii, Siriu şi Lopătari;
- a sporit efectivul râşilor, care « au adus pagube serioase căprioarelor, coborând unii din ei chiar în regiunea livezilor la o altitudine de 300-400 m, unde şi-au
căutat hrana distrugând iepurii;
1944.
În februarie, în judeţ recolta de iepuri a fost ,,slabă”, însă în creştere era numărul de vulpi, urşi, lupi şi râşi.
La 5 mai s-a prins un căprior lângă Breaza. La începutul verii inspectorii judeţeni constataseră că lupii făcuseră pagube în zona de munte (Gura Teghii, Goideşti
şi Caşoca), iar raţele sălbatice la culturile de orez din câmpie.
Pentru tot judeţul se primiseră autorizaţii de împuşcare pentru: 9 căpriori, 2
urşi şi 2 cerbi.
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Inspecţiile efectuate în perioada 17-24 iunie, au apreciat că efectivul era ,,abundent” la iepuri, dropii şi ,,abundent şi în creştere” la căprioare, iar numărul cerbilor era ,,mărişor”.
În judeţ, între 1 aprilie 1944 şi 31 martie 1945 s-au vânat 6371 exemplare din
speciile:
- 5058 mamifere (79%), din care : 4724 iepuri, 303 vulpi, 8 jderi, 8 dihori, 6
viezuri, 6 lupi, 1 căprior, 1 râs şi 1 pisică sălbatică;
- 1313 păsări (21%), astfel: 444 prepeliţe, 347 porumbei, 231 raţe sălbatice,
211 sitari, 68 becaţine, 6 cârstei şi 6 gâşte sălbatice.
În raportul pe intervalul amintit al Inspectoratului de Vânătoare Buzău trimis
Direcţiei Vânătoarei din Minister erau menţionate câteva aspecte:
- cerbii din aria montană se retrăseseră în pădurile liniştite din zona Dârnău, în
restul zonei montane nici nu se auzise boncănitul lor în acel interval;
- căprioarele erau întâlnite în zonele : Tisău, Lapoş, Grăjdana, Cândeşti, Unguriu, Măgura, Vipereşti şi Tronari (Predeşti), unde se realiza o bună pază;
- arealul râsului cuprindea nordul şi nord-estul judeţului, dar unele exemplare
ajunseseră şi în zona de deal ,,distrugând căprioare şi foarte mulţi iepuri”;
- efectivul urşilor din partea nordică era apreciat la 50-60 de exemplare;
- populaţiile de mistreţ se micşoraseră din cauza lipsei de hrană (fructificaţie
slabă la ghindă şi jir), dar şi a braconajului intens din zona deluroasă;
- pagube mari vânatului util au produs înmulţirea numărului de vulpi şi lupi;
- potârnichile se împuţinaseră foarte mult astfel că ,,rar de tot se vede câte un
cârd şi acela mic de 6-10 bucăţi la 3-4 comune”;
- puii de prepeliţă au avut de suferit datorită ploilor abundente;
- multe ovine au fost distruse de lupi;
- braconajul era atunci ,,în floare”.
1945.
Pentru tot judeţul se primiseră autorizaţii de împuşcare pentru: 21 căpriori, 4
urşi, 3 râşi şi 8 cerbi.
În sezonul 1945-1946 a fost oprită vânarea potârnichilor, acestea fiind în pragul dispariţiei.
Pe întregul teritoriu analizat, în intervalul 1 aprilie 1945-31 martie 1946 s-au
vânat 3211 exemplare din speciile:
- 2753 mamifere (85%), din care: 2513 iepuri, 206 vulpi, 16 lupi, 9 jderi, 4 dihori, 3 pisici sălbatice, 1 mistreţ şi 1 vidră;
- 458 păsări (15%), astfel : 192 prepeliţe, 116 raţe sălbatice, 65 porumbei, 52
sitari, 50 cocoşari, 25 becaţine, 6 potârnichi şi 2 gâşte sălbatice.
În raportul pe intervalul menţionat al Inspectoratului Judeţean de Vânătoare
Buzău trimis Direcţiei Vânătoarei la Bucureşti erau subliniate următoarele aspecte:
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- scăderea drastică a populaţiilor speciilor utile şi creşterea numărului de răpitoare (vulpi, lupi şi râşi);
- pădurile care ,,serveau drept refugiu pentru vânat au fost în marea lor majoritate şi în special cele din regiunea de deal, brăcuite sau chiar defrişate complet şi
ce a mai rămas din ele, au fost bătute tot timpul de vitele locuitorilor care le păşunează fără nici o regulă”;
- scăzuse numărul cerbilor din zona muntoasă şi al iepurilor din cea de câmpie;
- căprioarele se întâlneau cu predilecţie în pădurile administrate de Ocoalele
Silvice Tisău şi Cislău, în restul judeţului reducerea drastică a numărului acestora
datorându-se atacurilor de lupi, râşi şi vulpi;
- efectivul de urşi se ridica la aproximativ 50; în apropierea a 4 sate ei mâncaseră 40 vite;
- numărul dropiilor de pe teritoriul judeţului era de numai 14-15;
- în perioadele de pasaj numărul de prepeliţe şi sitari era redus.
1946.
Pe muntele Penteleu, în locurile numite ,,Corâiul” şi ,,Dealul Lung” în zilele
de 15 şi 16 decembrie, vânătorii din Nehoiu au observat: 8 cerbi, 2 căprioare, 3
mis-treţi, 3 urşi, dar şi 30-40 lupi ,,care fugăresc vânatul neîncetat, zi şi noapte”.
Pentru combaterea lupilor, aceştia solicitau stricnină Inspectoratului de Vânătoare
din Bu-zău. În luna martie s-a făcut combatere la lupi în zonele Lapoş şi Jugureni.
Vânarea potârnichii a fost ,,oprită cu desăvârşire” pe teritoriul comunei Pârscov în anii 1946-1947, datorită numărului extrem de redus de exemplare.
În tot judeţul, în perioada 1 aprilie 1946-31 martie 1947 s-au vânat 1783 exemplare din următoarele specii:
- 1393 mamifere (78%), din care: 1273 iepuri, 91 vulpi, 22 pisici sălbatice, 3
dihori, 2 lupi şi 1 viezure;
- 390 păsări (22%), astfel: 144 prepeliţe, 74 porumbei, 72 raţe sălbatice, 49
gâşte sălbatice, 33 sitari, 10 fazani, 6 becaţine şi 2 cocori.
În raportul pe intervalul amintit al Inspectoratului Judeţean de Vânătoare trimis
la Minister la Bucureşti erau specificate următoarele:
- ,,situaţia vânatului a fost în continuă descreştere datorită lipsei măsurilor de
ocrotire şi mai cu seamă a secetei. Această descreştere a fost observată la toate
speciile de vânat, cu excepţia vulpilor, lupilor şi râşilor, dintre care lupii în special
şi-au făcut apariţia peste obişnuit. Împuţinarea vânatului în partea de şes se datoreşte, în afara lipsei de pază şi braconajului, mai cu seamă secetei care a ţinut un
an complet, terenurile fără nici un acoperiş vegetal, lipsind întreg puietul de vânat
de cel mai mic adăpost (…). Pe de altă parte paza vânatului este aproape inexistentă”;
- foarte rar se observaseră grupuri de potârnichi de câte 3-5 bucăţi;
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- fazanii care se găseau în pădurile de pe marginea de vest a râului Buzău aproape dispăruseră;
- numărul dropiilor era în creştere;
- căpriorii erau ,,aproape de dispariţie” datorită înmulţirii lupilor şi vulpilor;
- comparativ cu anul precedent era în creştere numărul de cerbi, urşi şi râşi;
- unele pagube au produs iepurii în livezi, înregistrându-se şi cazuri când urşii
au atacat vitele mari, lupii produseseră pagube la oi şi căprioare, iar râşii la căprioare.
1947.
Pe teritoriul plasei Pătârlagele (ce cuprindea toată zona muntoasă şi subcarpatică din nord-vestul judeţului, începând de la Vipereşti şi Cislău până dincolo de
Siriu şi Gura Teghii), a începutul acelui an, după cum se menţiona la 28 ianuarie
1947 în raportul Inspectoratului de Vânătoare al acestei plăşi înaintat la Buzău,
cerbii erau ,,abundenţi, mai mulţi ca în trecut”, urşii erau ,,foarte mulţi” astfel că în
vara anului 1946 ei au distrus foarte multe vite. Din cauza lupilor care ,,s-au
înmul-ţit într-o proporţie foarte mare” şi pentru care se solicita otravă necesară
stârpirii, căprioarele erau în pragul dispariţiei acestea fiind urmărite ,,neîncetat zi şi
noapte în timpul cât zăpada este mare şi are crustă”. Dacă în 1940-1941 râşii nu se
mai observaseră, în iarna 1946-1947 se semnalase existenţa mai multor familii.
Cârdu-rile de mistreţi numărau 10-20 exemplare, acestea ,,emigrând dintr-o
regiune în al-ta după hrană”. Efective mari aveau vulpile şi iepurii. Şi jderul era în
pragul dispa-riţiei fiind vânat ,,pe o scară întinsă cu tot felul de mijloace, în special
de către bra-conieri din cauza valoroasei lui blăni”.
În apropierea satului Sibiciu se observaseră lupi, vulpi, iepuri şi bursuci.
Societatea de vânătoare ,,Penteleul” din Nehoiu primise aprobare pentru vânarea a 3 cerbi, 3 urşi, 2 râşi şi 1 căprior.
În raportul pe perioada aprilie 1946-martie 1947 întocmit de Inspectoratul Judeţean de Vânătoare trimis la Minister la Bucureşti erau evidenţiate următoarele
aspecte:
- numărul de răpitoare (lupi, vulpi şi râşi) crescuse mult, distrugând numeroase
cervide;
- seceta, lipsa de hrană şi adăpost a afectat mult înmulţirea speciilor;
- iepurii erau ,,foarte rari”, potârnichile dispăruseră ,,aproape complet”, iar căprioarele erau ,,în număr extrem de redus”;
- iarna 1947-1948 fiind puţin friguroasă şi lipsită de zăpadă a permis menţinerea şi chiar vânarea de prepeliţe, porumbei şi sitari. De exemplu, în regiunea Pogoanele, pe 31 ianuarie 1948 s-au observat două stoluri cu 10-12 porumbei, 13-14
prepeliţe şi 1 sitar.
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1948.
În zona Gura Teghii-Siriu-Nehoiaşu-Nehoiu-Goideşti unde pădurile compacte
însumau atunci 19014 ha, mamiferele mari erau reprezentate de: urşi, cerbi, râşi,
mistreţi, lupi, căpriori şi vulpi.
Cerbi se întâlneau în acel an şi în alte areale: Lopătari, Podu Calului, Harţagu,
Caşoca, Honduru, Bâsca Mică, Munţii Poiana din Cale şi Miclăuş. Cam acelaşi era
şi arealul urşilor, la care se adăuga Ivăneţu Mic.
În aceleaşi regiuni ca şi cerbii, erau semnalaţi şi mistreţii, la care se adăugau
însă altele: Ivăneţu Mic, Păltineni-Chiojdu, Varlaam-Goideşti şi Bâsca Mică.
Arealele căpriorului în 1948 cuprindeau : Muntele Miclăuş, Ivăneţu Mic, Păltineni-Chiojdu, Mânzăleşti-Meledic-Lopătari, Bălăneşti, Bozioru, Odăile, Trestia,
Tega, Ruşavăţ, Vintilă Vodă, Unguriu, Măgura, Pietroasa, Bădeni, Brădeanca-Lapoş, Bradu-Tisău.
Dropiile se menţineau în regiunea Meteleu (Scutelnici)-Arcanu-Pogoanele-Padina.
Limita nordică a arealelor iepurilor şi potârnichilor era: Vintilă Vodă-Mânzăleşti-Meledic-Lopătari-Bozioru-Trestia.
Pentru intervalul aprilie 1948-martie 1949 judeţul Buzău primise autorizaţii de
împuşcare pentru: 7 căpriori, 15 urşi, 2 cerbi, 10 râşi şi 10 dropioi.
În urma reclamaţiilor din 19 martie (prin care se arăta faptul că lupii atacau zilnic vitele locuitorilor din Cilibia şi Cotu Ciorii) şi 1 aprilie în care se specifica că
lupii atacau în zona de câmpie şi la C. A. Rosetti, Găvăneşti, Baniţa, Poşta şi Mânzu, în ziua de 4 aprilie lângă Cilibia, s-a organizat o vânătoare împuşcându-se 4
lupi adulţi şi 10 căţei de lup.
La 20 decembrie, iepurii provocau pagube pepinierei de la Aldeni prin roaderea arbuştilor.
1952.
În acel an, arealele mamiferelor mari erau următoarele :
- pentru cerb: Bâsca Mare, Bâsca Mică, Harţagu, Chiojdu;
- pentru mistreţ: Gura Teghii, Siriu-Valea Neagră, Valea Nehoiului, Valea Largă, Pătârlagele, Găvanele, Odăile-Goideşti, Bisoca, Turburea-Bălăneşti, MiereaTisău;
- pentru căprior: Gura Teghii, Siriu-Valea Neagră, Valea Nehoiului, Găvanele,
Odăile-Ploştina (Goideşti), Breazău, Turburea, Tisău.
3. Concluzii
Documentele analizate fac referiri - pentru perioada 1937-1952 -, la 28 de specii.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dintre ele, jumătate erau mamifere: pisica sălbatică (Felis silvestris) şi râsul
(Lynx lynx) din familia Felidae, vidra (Lutra lutra), viezurele (Meles meles), jderul
de copac (Martes martes), dihorul (Putorius putorius) şi nurca (Mustela lutreola)
din familia Mustelidae, ursul (Ursus arctos) din familia Ursidae, lupul (Canis lupus) şi vulpea (Vulpes vulpes) din familia Canidae, cerbul (Cervus elaphus) şi căpriorul (Capreolus capreolus) din familia Cervidae, mistreţul (Sus scrofa) din familia Suidae şi iepurele (Lepus europaeus) din familia Leporidae.
Speciile de păsări sunt următoarele: gâsca sălbatică (Anser anser) şi raţa sălbatică (Anas platyrhynchos) din familia Anseridae, prepeliţa (Coturnix coturnix),
potârnichea (Perdix perdix) şi fazanul (Phasianus colchicus) din familia Phasianidae, cocorul (Grus grus) din familia Gruidae, cârsteiul (Rallus aquaticus) din
fami-lia Rallidae, dropia (Otis tarda) din familia Otitidae, porumbeii sălbatici
(Columba oenas, C. palumbus) din familia Columbidae, becaţina (Gallinago
gallinago) şi si-tarul (Scolopax rusticola) din familia Charadriidae, pelicanul
(Pelecanus onocro-talus) din familia Pelecanidae, egreta (Egretta alba) din familia
Ardeidae şi ierun-ca (Tetrastes bonasia) din familia Tetraonidae.
Cel mai mare număr de specii de vânate (peste 11200 de exemplare aparţinând
la 24 specii) s-a înregistrat în 1942-1943, deşi era an de război. Ulterior, varietatea
şi mărimea recoltelor a scăzut, astfel că în 1946-1947 s-au vânat numai 1780 exemplare aparţinând la 14 specii, ceea ce înseamnă o reducere - comparativ cu perioada anterior menţionată -, de 6,3 ori a mărimii recoltelor şi cu 42% a numărului
de specii.
În intervalul 1937-1952, pe teritoriul acestui judeţ dinamica populaţiilor de păsări şi mamifere din speciile amintite a fost influenţată atât de factori naturali (seceta din 1946-1947, sporirea numărului de răpitoare), dar şi antropici (braconaj,
degradări sau distrugeri ale habitatelor, cel de-al doilea război mondial şi perioada
de început a colectivizării).
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EXPEDIŢIE ROMÂNEASCĂ
Dr. ing. Teodor Gh. NEGOIŢĂ, C. S. I.
Scopul expediţiei româneşti - Groenlanda 2008, a fost ştiinţific. În echipă au
fost parte cinci cercetători: dr. Petre Popescu, ing. Petre Paraschiv - Institutul Astronomic al Academiei Române; dr. ing. Teodor Gh. Negoiţă, ing. Paul Andrei
Ior-dache, drd. ing. Mihaela Scânteie Cotarlet - Institutul Român de Cercetări
Polare.

Dr. ing. Teodor Negoiţă,
în imensitatea albului groenlandez…

Teodor Negoiţă şi Paul Andrei Iordache
într-o binemeritată pauză…

Efectele grave ale schimbărilor climatice ce vor afecta şi restul Planetei dacă
procesul continuă, cu repercursiuni serioase asupra ţărilor în curs de dezvoltare, reducerea semnificativă a calotei glaciare, au fost preocupările membrilor expediţiei.
Dezastrul schimbărilor climatice îl poţi realiza numai dacă mergi în aceste locuri să evaluezi măsura exactă a lucrurilor. „Poţi să citeşti, să te documentezi cât
vrei pe această temă, că nu vei înţelege cu adevărat ce se întâmplă şi cât de gravă
este situaţia dacă nu mergi în zona polilor”, a spus Rajendra Pachauri.
În zona arctică există cea mai bună dovadă a încălzirii globale. Afirmaţia este
susţinută şi de unul din oamenii de ştiinţă din grupul care a împărţit, în 2007, Premiul Nobel pentru Pace cu politicianul american Al Gore. Groenlanda se topeşte
de patru ori mai repede de la începutul secolului încoace, decât s-a evaluat de cercetători, confirmă Centrul Spaţial al Danemarcei. Pe de altă parte, Antarctica
pierde miliarde de tone de gheaţă în fiecare an. Repercusiunile vor aduce prejudi-
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cii în agricultură pe măsură ce schimbările climatice vor determina eroziunea
solului, creşterea nivelului mărilor şi intensificarea furtunilor.
În programul expediţiei a fost traversarea fiordului Kangia, zonă aflată sub patrimoniul UNESCO. Din păcate, acesta nu era complet îngheţat, iar marea în zona
studiată nu a mai fost acoperită cu gheaţă în perioada de iarnă de aproape 15 ani.
S-au făcut observaţii ecologice şi s-au prelevat mostre pentru studiile biotehnologice care se vor efectua în laboratoarele din ţară, în vederea utilizarii lor în
indus-tria alimentară şi farmaceutică.
Al cincilea membru al expediţiei, ing. drd. Mihaela Scanteie Cotarlet, a ectuat
o perioadă de studiu în laboratoarele Universităţii din Copenhaga, Facultatea de
Ştiinţele Vieţii, Departamentul de Genetică şi Microbiologie pentru susţinerea tezei de doctorat „Utilizarea microorganismelor polare în industrie”, un succes al
expediţiei. Institutul Român de Cercetări Polare, cu activitate privată, are legături
strânse cu această universitate; astfel, doctorandul Mihaela Scanteie Cotarlet va efectua un nou stagiu in perioada ianuarie - februarie 2009.
În cadrul programului expediţiei, s-au contactat cercetatorii americani care lucrează la staţia Sonderstrom Research Facility aflată la 15 km vest de Kangerlussuaq. Astronomii români, împreună cu Teodor Gh. Negoiţă şi şeful staţiei care
funcţionează sub auspiciile Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă a S. U. A., au discutat
posibilitatea amplasării modulului autonom românesc pentru observatii astronomice - PROTEL în vederea testării care rezistă la temperaturi de minus 40 de grade
Celsius. S-au definitivat condiţiile tehnice şi cele privind cooperarea, culegerea datelor pe perioada nopţii polare, inclusiv costuri. Protocolul a fost acceptat de Fundaţia Naţională de Ştiinţă, urmând a fi aplicat. După perioada testării în Groenlanda, în această zonă cu peste 300 de zile senine pe an, telescopul va fi instalat la
staţia română „Law-Racoviţă” din Antarctica, pe care am înfiinţat-o în anul 2006.
Ca mărturie în acest sens, sunt scrisorile primite de la australieni privind
înfiinţarea staţiei româneşti - ...That alone is a significant achievement and one
you should be very proud of. Sunt onorat să amintesc de contribuţia şi sprijinul
permanent al domnului prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu, ce a făcut parte din
comisiile noastre de avizare a rezultatelor ştiinţifice polare, o perioadă de peste 17
ani.
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Dr. ing. Teodor Negoiţă,
în căutarea
altor ,,straturi” ale cunoaşterii …

Au fost studiate preliminar condiţiile astroclimatice în perimetrul bazei, transparenţa atmosferei. În serile senine au fost achiziţionate imagini de arii stelare şi
de aurore boreale de către Paul Andrei Iordache. Informaţiile obţinute din analiza
imaginilor vor servi la ameliorarea programului de lucru al telescopului robotic, la
eficientizarea programului de observaţii astronomice.
Am prelevat o nouă serie de probe de gheaţă şi sol pentru studiul evoluţiei solurilor şi microorganismelor, sub influenţa schimbărilor climatice.
Microorganismele din aceste zone polare ne-au oferit încă din anii trecuţi o serie de rezultate pe line biotehnologică. Unele trăiesc timp de mii de ani, fără să se
modifice, iar pentru cercetători este cea mai bună bază de cercetare, care nu este
costisitoare. Din punct de vedere climatic, s-au observat că sînt diferenţe mari de
temperatură de la o săptămînă la alta. „Cînd am ajuns, pe 14 martie 2008, erau minus 27 de grade şi cînd am plecat, pe 10 aprilie, deja erau 0 grade. Au început
furtunile şi vîntul puternic bătea cu peste 120 de kilometri pe oră. La a XV-a
expediţie într-o zonă îngheţată, am reuşit să aduc cercetători tineri în aceste zone şi să
le fiu un bun ghid.”
Oamenii de ştiinţă sunt preocupaţi de soarta Polilor. Numeroase opinii au fost
exprimate în cartea „Chemarea Polilor” care va apare în ediţie bilingvă. Alături
de impresiile binecunoscuţilor Al Gore, prinţul de Monaco, Albert al II-lea, Jean
Louis Etienne, cercetători şi exploratori renumiţi, se vor regăsi şi opiniile mele.
Paştele la eschimoşi
Un corb neastâmpărat revendica parcă dreptul de a fi nemulţumit de atâta ninsoare. Un crr-crrr ţipâtor şi prelung acoperă valea care ne desparte de atelajele cu
câini încă adormite la apariţia zorilor. Acest corb de Groenlanda, mult mai mare
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decât cioara din parcurile Bucureştiului, cu ciocul masiv, încovoiat şi puternic, mă
agasează cu cârâitul lui continuu, prevestitor de lucruri rele. Ies din sacul de
dormit şi-l privesc cum îşi umflă penele în valurile de zăpadă care vin dinspre
mare.
Este a treia zi de când ninge fără întrerupere. Orizontul este închis. Culmile
dealurilor care înconjoară la nord-est localitatea de eschimoşi, abia se întrezăresc.
O atmosferă patriarhală şi o linişte aproape perfectă domneşte peste sat. Nici ţipenie de om. După un timp, un utilaj greu, venit în grabă să cureţe zăpada, tulbură liniştea acestei localităţi la 200 km de Cercul Polar de Nord.
Eschimoşii şi danezii sărbătoresc zilele acestea Paştele. Duminică, la ora zece,
la biserica situată în partea de sud a localităţii Illullisat, s-a ţinut slujba pentru eschimoşi. Sunetul clopotului care se pierdea pe crestele aisbergurilor din fiord a adunat atâta lume, peste 200 de oameni, bătrâni şi părinţi cu copii în braţe. Este surprinzător să întâlneşti atâta civilizaţie la capăt de lume. În cele două ore cât a durat
slujba, nimeni nu a deranjat cu ceva, doar câţiva copii drăgălaşi au mai părăsit băncile, revenind cuminţi la locul lor. Cuvintele preotului eschimos erau ades însoţite
de sunetul sublim al unei orgi, iar corul format din femei şi bărbaţi, în frumoase
costume tradiţionale, ofereau măreţia şi fastul unei adevărate slujbe de Paşte.
Am rămas aproape nemişcat la intrare, fotografiind sau filmând anumite momente. Cu acest eveniment am mai făcut un pas pentru liniştirea gândurilor. La
sfârşitul slujbei, eschimoşii au părăsit biserica în deplină ordine, îndreptându-se
spre casele lor, iar copiii au profitat din plin de derdeluşul de la ieşire.

Teodor Negoiţă
în ,,castelul” de gheaţă

Teodor Negoiţă,
între prietenii credincioşi…

După-amiază am plecat pe schiuri să parcurg câţiva kilometri, un antrenament
pe care mai greu îl poţi face acasă. După ce am lăsat în urmă câteva grupuri de copii la săniuş, m-am îndreptat spre portul situat într-un mic fiord, plin de ambarcaţiuni prinse între gheţuri. În dreapta observ urma unei sănii cu câini pe care o ur-
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mez până în platou. Realizez că acesta este drumul spre Rodebay, o mică localitate
de eschimoşi izolaţi în pustiul Groenlandei, situată la 26 de kilometri, drum pe
care l-am parcurs în următoarele zile. Insoţit uneori de sănii cu câini şi eschimoşi
în blă-nuri de focă şi ren, care treceau rapid pe lângă mine, m-am aventurat să
parcurg pe schiuri cei 16 km dus-întors pentru a mă verifica că aş fi în stare să
plecăm spre Rodebay în următoarea zi.
Aventura noastră în Groenlanda a fost captivantă. Am reîntâlnit eschimoşii,
copiii lor, dar şi săniile cu câini, renii, boii moscaţi, vulpile polare şi păsările. Nu
ne-au ocolit frigul, vântul sau ninsorile abundente. Deseori, eforturile noastre, al
meu şi al lui Andrei, ne-au epuizat în dorinţa noastră de a vedea cât mai multe lucruri într-un tărâm spectaculos. Din alimentaţie nu ne-a lipsit carnea de balenă, de
focă şi cantităţi mari de peşte din apele cele mai curate din lume.
Primele aurore, poate cel mai interesant fenomen care poate fi văzut iarna în
Groenlanda, au apărut după miezul unei nopţi cu cer senin, plin de stele şi la temperaturi de -30°C…

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC,
ultima ,,redută” împotriva imbecilizării poporului nostru,
VA FI ÎNVINS?!
Ion Gr. CHERCIU, profesor-ziarist, Liceul de Arte ,,Gh. Tattarescu”, Focşani
N-am trăit şi nu trăim obsesia ori ipohondria ,,scenaritelor”. Dar gândirea logică
asupra vremurilor pe care le parcurgem (sau, mai exact, ne parcurg!) nu ne învoieşte a ne ascunde capul în nici un chip în nisipul danubiano-pontic care deşertifică
tot mai îndrăzneţ şi solul românesc mănos, dar şi sufletul neamului nostru.
Se observă desluşit că, de două decenii încoace, în patria noastră, se crede că sa dat o lovitură decisivă comunismului, dar ea a fost dată românismului, ca şi cum
cele două realităţi ar fi identificabile. Dintr-odată, tot ce era ori ce este românesc a
fost şi este socotit învechit, caduc, stupid, insignifiant… Tonul demolărilor pare să
fi pornit de la celebra expresie… pedro-roman-eană (,,Industria românească e un
morman de fiare vechi!...”). Apoi, încet, încet, dar sigur şi metodic, românii au rămas fără industrie şi fără muncitori, fără agricultură şi fără ţărani, fără silvicultură,
fără construcţii, fără transporturi, fără comerţ, fără…, fără…, fără… Tot ceea ce
era solid şi articulat (dovedit în timp!) a fost furat, distrus, demolat, risipit, vândut
sau pus pe tavă străinilor ori, în cel mai bun caz, înlocuit prin fel de fel de surogate ieftine şi tertipuri ,,de tranziţie”.
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Dar nu ne propunem configurarea un tablou general al demolării româneşti şi
nici o perspectivă asupra demolării învăţământului nostru, - dacă nu renumit, cel
puţin respectat cândva, prin numeroasele premii cucerite de şcolarii români la olimpiadele europene şi mondiale. Toate recentele schimbări în rău au fost ,,dictate”
şi duse la împlinire prin sugestii străine şi cu ajutorul ,,cozilor de topor” neaoşe,
care şi-au dat toată osârdia să slujească marele proces al imbecilizării poporului
român, în noi conjuncturi europene şi mondiale globale.
Explozia acestui flagel - imbecilizarea neamului nostru -, a cuprins principalele
direcţii ale sevei româneşti: istoria naţională, credinţa strămoşească, limba, armata română, tradiţiile şi obiceiurile, morala, trăirile şi simţirile noastre etc.
Trebuie să recunoaştem că, împotriva fenomenului bidecenal de imbecilizare a
poporului nostru, învăţământul românesc s-a străduit să fie o adevărată pavăză şi,
până acum, în general, a şi reuşit, deşi victoriile în acest sens nu sunt
considerabile.
Ce au de făcut dascălii, în extremă urgenţă, de a stăvili acest distructiv proces?
Încercăm o succintă şi modestă sistematizare a direcţiilor şi a mijloacelor de acţiune care ar sprijini învăţământul să-şi împlinească menirea - corelative şi conjunctive cu altele, specifice unor domenii de muncă adiacente (biserica, morala,
economia, armata, sănătatea, cultura, turismul etc.):
● Preşedinţia să iubească învăţământul şi, în discursurile inaugurale de ani şcolari (ori
cu alte ocazii!), să nu mai pomenească elevilor că nu s-a prea omorât cu cartea. Viitorul pachet de legi privind învăţământul să aibă şi lapte (pentru îndepărtarea tuturor acelor ,,papălapte” din sistemul educaţional!), dar şi corn (pentru… îndreptarea neavizaţilor care coordonează sistemul instructiv-educativ pe căile drepte ale reconsiderării şcolii româneşti!).
● Partidele politice chiar uită că învăţământul trebuie să-i ridice pe români,
prin lumina cărţii? Ele chiar vor să-şi treacă în programe şi în proclamaţii că vor
să guverneze o ţară de proşti? Chiar până a-colo să fi ajuns decăderea lor morală
şi politică? Este posibil ca, într-o ţară membră a Uniunii Europene, analfabetismul
şi abandonul şcolar să aibă cote alarmante, aproape la fel de mari ca cele de la
sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial? E… drept ca dreptul la învăţătură să
fie încălcat cu atâta dispreţ şi cu atâta lipsă de răspundere şi de implicare?...
● Parlamentul să pună mai bine şi mai susţinut în valoare pe dascălii-senatori şi pe
dascălii-deputaţi, care să fie obligaţi să vină cu soluţii corecte în formularea articolelor de lege, fără să mai copieze felurite nebunii legislative eşuate demult în alte ţări ce-şi zic ,,democratice” şi ,,progresiste”, dar unde învăţământul nu-i nici de cei doi bani din punguţa
cucoşu-lui din povestea lui Ion Creangă.
● Guvernul să aibă mai multă consideraţie pentru învăţământ şi să curme
acest lung şi penibil proces al demolării lui. Pachetul de legi privind
învăţământul, dat Parlamentului spre legiferare, să nu-l mai… împacheteze până la
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sufocare (pentru cine ştie câte decenii!), să nu mai permită ministrului său de
învăţământ şi de edu-caţie să neantizeze ceea ce, (de bine, de rău!) s-a făcut bine în
guvernări anterioare.
Salarizarea dascălilor ar fi bine să le măsoare munca, nu pretenţiile; dar nici să
nu fie mai mică decât a altor profesii care, vrând-nevrând, au un câmp de luptă cu
flagelul imbecilizării poporului român mai redus, aflat în alarmantă ascensiune
etc.
● Ministerul Educaţiei să dovedească mai mult profesionalism, poate, şi prin reconfigurarea structurii şi a resurselor sale umane, dar şi prin cunoaşterea mai profundă a realităţilor româneşti şi a dinamicii acestora, pentru realizarea unui raport de echilibru între cerinţele curente ale societăţii româneşti şi cerinţele ei fundamentale pe durată scurtă, medie
şi îndelungată, dar şi între posibilităţile de acum şi cele de mâine.
Ar fi momentul să nu se mai umble cu fel de fel de cârpăceli (de pe o zi pe alta, de pe un
an şcolar pe altul), să nu mai împrumutăm idei şi principii din fel de fel de legislaţii şcolare
europene şi noneuropene care n-au nimic comun cu cerinţele, cu potenţele, cu istoria şi cu
tradiţiile noastre şcolare. Ar trebui stopate nenumăratele, obositoarele şi inutilele experienţe
şi experimente didactice făcute pe seama şcolarilor, a părinţilor, a dascălilor şi a comunităţilor locale, numai de dragul de a fi ,,marcate puncte” politice şi electorale menite a zvârli cu
praf în ochii naivilor.
● Curriculum-ul şcolar preuniversitar să fie unitar, flexibil şi coerent, făcând
corect trecerea de la o treaptă la alta, într-o continuă legătură cu viaţa şi cu practica
de fiecare zi. Să fie un raport echitabil între disciplinele obligatorii şi cele opţionale (care să nu cuprindă titluri şi teme care mai de care mai ciudate!).
Să se renunţe la ,,moda” includerii unor discipline de studiu care se doresc a fi
pe placul unor ,,curţi” externe ori care exprimă halucinaţii ale unor cugete înfierbântate, aflate în căutare de senzaţional ieftin.
● Regulamentul şcolar să impună exigenţe mari şi foarte mari, dar potrivite fiecărei
trepte de vârstă, prin implicarea şi mai mare a părinţilor şi a comunităţilor locale - spre a se
diminua şi, mai apoi, a se eradica abandonul şcolar, delincvenţa, drogurile, conflictele intra
şi extraşcolare, abuzurile fizice şi sexuale, promiscuitatea şi altele.
Regulamentul şcolar trebuie să fie o adevărată ,,cartă a şcolii”, cu drepturi bine
precizate şi motivate, dar şi cu drepte şi aspre pedepse, fără prevederi permisive, doar de
dragul u-nei false ,,democraţii” şcolare - , dăunătoare, în fond.
● Manualele şcolare să nu fie indescifrabile şi intraductibile, de parcă ar fi capitole rupte din mari tratate şi puse apoi cap la cap. Ele trebuie să-i îndemne pe
copii la studiu, să-i ajute a se deprinde cu munca independentă, să le ofere deschideri dinamice în înţelegerea vieţii, a realităţii, a muncii, a responsabilităţii.
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Manualele alternative să nu mai fie ,,alternative” ale unor abateri de la calea
normală, slujind interese financiare meschine ale unor potentaţi ai momentului, ci
să fie reale mijloace auxiliare de studiu şcolar.
● Instituţia de învăţământ să fie respectată, măcar la nivelul la care a fost respectată
odinioară. Prea mulţi neavizaţi (scribi ai jurnalelor, ,,teleaşti”, funcţionari etc.) devin ,,judecători” ai şcolii, privind-o adesea cu dispreţ şi cu ură, ca şi cum ar fi uitat că şi ei s-au bucurat
de serviciile sale, trudind, realmente, la demolarea ei definitivă.
Autonomia locală nu trebuie să devină cadrul nefast în care noi ,,politruci” să dispună,
după bunul lor plac, de soarta instituţiilor de învăţământ preuniversitar din subordine.
● Mass-media să renunţe la zugrăvirea învăţământului preuniversitar prin culori sumbre, defăimătoare, calomniind deopotrivă pe dascăli, pe elevi, părinţi, foruri şcolare etc., scotocind senzaţionalul în fapte mărunte, nerelevante, nespecifice,
doar din plăcerea efectiv sadică de a terfeli un domeniu de activitate care ar trebui
să devină sacru în spiritualitatea românească.
Dacă de toate acestea s-ar ţine seama, ca şi de altele multe, fenomenul imbecilizării poporului român ar putea fi stăvilit măcar în faţa acestei ,,ultime redute” care trebuie să fie şi să rămână învăţământul românesc. Să nu uităm că avem o ţară frumoasă şi bogată spre care mulţi de peste fruntarii jinduiesc. Trebuie să pregătim slugi care să-i argăţească sau proşti care să-i aplaude chiar şi atunci când ne sfidează cu neruşinare, făţiş? Trebuie să ne gândim serios şi definitiv dacă chiar astea ni le dorim.
Aşadar, care mai este acum rolul dascălului? Să-şi aducă obolul său de apostol în
stoparea imbecilizării naţionale - prin lumina cărţii, prin dăruirea sufletească, prin exemplul, modelul său şi, adeseori, prin jertfirea sa în acest context neprielnic şcolii...
Învăţământul nostru trebuie să fie ceea ce a fost cândva, dar şi mai mult de atât!

CULTURA
UN TEMEI ÎN DEFINIREA GEOGRAFIEI CULTURALE
Nicolae DAMIAN, prof. drd. Şcoala Pufeşti (Vrancea)
În definirea geografiei culturale, disciplină distinctă din cadrul ştiinţelor geografice, ţinem seama de factori ce îi condiţionează existenţa. Unul dintre aceştia
este cultura, realitate ce tinde spre o anumită autonomie şi care cunoaşte nenumărate accepţiuni Un moment preliminar în explicitarea modului de a fi al geografiei
culturale îl reprezintă potrivit opiniei noastre cunoaşterea sensurilor culturii.
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În literatura de specialitate, cultura este percepută în modalităţi diferite deoarece creatorul acesteia – omul şi-a constituit sistemul de valori în urma unor experienţe de viaţă diferite. Ne propunem să prezentăm şi să analizăm mai multe definiţii
consacrate ale termenului de cultură aparţinând unor cercetători străini şi români, o
cercetare exhaustivă fiind mai puţin plauzibilă. Cu certitudine, vom lua în calcul şi
modul în care geografii români se raportează la termenul de cultură pentru a avea
posibilitatea mai apoi să venim cu propria noastră perspectivă asupra acestui univers ce tinde spre o anumită autonomie în cadrul mediului existenţial uman.
„Cultura (sau civilizaţia) constă în modele (paterns) explicite şi implicite de şi
pentru comportare, dobândite şi transmise prin simboluri, constituind o realizare
caracteristică a grupelor umane, inclusiv întruparea lor în obiecte (artifax); miezul esenţial al culturii constă din idei tradiţionale (adică derivate şi selecţionate
istoric), în special de valorile legate de ele; sistemele de cultură pot fi considerate,
pe de o parte, ca produse ale altor acţiuni”. 58
Definiţia citată mai sus realizează o identitate semantică între cultură şi civilizaţie şi de aceea apreciem că, în loc să clarifice în ce constă specificul fiecăreia,
cultivă mai degrabă ubicuitatea. Se ştie că în istorie au existat culturi mari, dar civilizaţii mici după cum au existat şi există civilizaţii mari, însă culturi de mai mică
amploare, aşa cum credem că este şi cazul S.U.A.
Potrivit opiniei personale, cultura aparţine prin excelenţă umanităţii şi de
aceea considerăm lipsită de relevanţă precizarea conform căreia cultura este o
caracte-ristică a grupelor umane. Omul s-a detaşat de biosferă, nu mai este un
simplu ele-ment al acesteia; devine creatorul unui nou înveliş geosferic antroposfera.
Autorii consideră cultura o entitate ce a fost creată cândva şi de aceea dispune
un miez tradiţional. Considerăm că miezul cultural se modelează în timp, tradiţia
devenind mai degrabă inovatoare. Omenirea se raportează mereu la un set de valori, iar la un moment dat atributele culturale ale ei devin perene; din acest motiv
nu trebuie să rămânem doar la accepţiunile ce argumentează întâietatea tradiţiei.
O a doua definiţie, „Cultura este ... ansamblul de practici şi credinţe moştenite
social, care determină textura vieţii noastre”59, are similitudini cu sensurile celei
dintâi. Observăm că autorul supraestimează impactul trecutului asupra omului recent; acesta devine într-un anumit sens prizonierul propriului său trecut. Schimbă58

A, L., Kroeber and Clyde Kluckhohn (with the assistance of Wayne Unterainer and
Appendice by Alfred G. Meyer), Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions
(Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Etnology), Harvard University,
vol. XLVII, Nr. 1, Cambridge, Mass, 1952. p. 181; New York, Vintage Books, 1963.
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Edward Sapir, Language, New York, Harcourt, Brace and World, 1921; Selected
Writings of Edward Sapir, ed. by David D. Mandelbaum, Berkeley, University of California
Press, 1949.
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rile de esenţă nu mai sunt posibile şi, în consecinţă, comunităţile umane, condamnate la stagnare, nu cunosc progresul.
„O cultură este modul de viaţă al unui popor; în timp ce o societate este agregatul organizat al indivizilor care urmează un anumit mod de viaţă. În termeni
mai simpli, o societate este compusă din oameni; modul în care aceştia se
comportă este cultura lor”. 60 Definiţia are meritul de a identifica modul de viaţă
al unui po-por cu un set de valori asumate. A doua parte a enunţului accentuează
disproporţi-onat factorii comportamentali, de aceea suntem tentaţi să apreciem că
autorul a fost influenţat în elaborarea perspectivei sale aupra culturii de şcoala
behavioristă.
„Aspectul cultural al universului supraorganic constă din înţelesuri, valori,
norme, din interacţiunea şi relaţiile lor, din grupurile lor integrate sau neintegrate
(sisteme şi mulţimi), aşa cum sunt obiectivate prin acţiuni deschise şi alte căi în universul socio-cultural empiric”.61 Sociologul Sorokin pune pe tapet sensul termenului de cultură printr-o precizare clară a conţinutului acesteia; pune şi accent pe
creaţia continuă a culturii, sugerând evoluţia, modelarea şi continua transformare.
Orice comunitate trăieşte într-un spaţiu social care se suprapune pe un spaţiu teritorial-geografic. Comunităţile umane ce se identifică prin atribute culturale realizează schimbarea unor valori şi în funcţie de experienţele cotidiene; asistăm astfel
la o interrelare a valorilor perene cu cele care promovează schimbarea, noul.
„Cultura (sau civilizaţia) este „suma acomodărilor oamenilor la condiţiile lor
de viaţă”.62 Definiţia anterioară suprapune termenii de cultură şi civilizaţie, neprivindu-i ca produse distincte. Potrivit opiniei noastre, cultura nu este doar o acomodare la un mediu de viaţă, ci este mai mult: un produs. Din această definiţie tragem concluzia că orice element biotic prin adaptările sale la un mediu de viaţă este
generator de cultură, însă acest lucru este rezervat numai elementului uman.
„Cultura este suma globală a tot ce este artificial. Ea este echipamentul complet de unelte şi deprinderi de viaţă inventate de om şi trecute apoi de la o generaţie la alta”.63 Definiţia fundamentează rolul exclusiv al omului ca şi creator de cultură, realizând o distincţie între mediul natural şi artificial, acesta din urmă este o
creaţie umană. Mediul artificial (antropic, antropizat) nu se identifică în integralitatea sa cu sensul de cultură. În următoarea definiţie se pune accent pe rolul culturii, de a modela caracterul umanităţii, conferindu-i trăsături axiologice. Stabileşte
în mod clar rolul acesteia ca factor de modelare şi o percepe ca pe o realizare co60
Melvile J., Herskovits, Man and His Works, New York, Kropf, 1949; traducere în
franceză: Les bases de l´antropologie culturelle, Paris, Payot, 1967.
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lectivă; de multe ori însă grupurile umane preiau concepţiile unor formatori de
opinie, se identifică cu aceştia. Cultura este înţeleasă şi ca un agent de curăţare a
grupurilor umane de elemente perturbatoare precum fenomenele anomice (acte de
violenţă, promiscuitatea etc.) ş.a. Se propune trecerea la o treaptă superioară în care omul se identifică prin cultură cu un anumit grad de civilizaţie. Totuşi accepţiunea potrivit căreia societatea se organizeză numai din punct de vedere productiv
este una limitată. Producţia economică crează un fond material ce susţine actul
creativ. Iată definiţia: „Am definit cultura ca un proces de umanizare, caracterizat
prin efortul colectiv de a apăra existenţa omului, de a satisface lupta pentru existenţă sau de a ţine sub control, de a întări organizarea productivă a societăţii, de
a dezvolta capacităţile spirituale ale omului, de a micşora şi sublinia agresiunile,
violenţa şi mizeria”. 64
Cultura este acel „termen care desemnează credinţe, obiceiuri, instituţii, artă,
unelte, etc., pe care le posedă orice popor”.65 Cultura apreciem noi, trebuie
privită nu ca un termen ci ca un ansmblu, ca un summum şi nu trebuie să rămână
apanajul unui popor, ci trebuie să se impună ca un factor de globalizare sau să-şi
păstreze identitatea altfel riscând să fie inclusă, modelată, să dispară.
„Cultura este un set de modele, din şi pentru comportament, dominante la un
grup de fiinţe umane într-o anumită perioadă”.66 Nu se priveşte cultura ca o
evolu-ţie continuă şi se subliniază caracterul limitativ în spaţiul temporal. Se
evidenţiază rolul de dominanţă al anumitor valori culturale.
„O cultură este configuraţia comportamentelor învăţate şi a rezultatelor lor,
ale căror elemente componente sunt împărtăşite şi transmise de către membrii unei societăţi date”. 67 Se pune accentul pe rolul de a transmite ce s-a conturat în
timp ca şi cultură, dar cu o singură condiţie - ca elementele componente ale
culturii să fie şi acceptate de către membrii unor grupuri umane. În momentul în
care ele au devenit acceptate, sunt viabile, dar există şi posibilitatea ca, într-un
viitor apro-piat sau îndepărtat, să fie recuzate.
O altă definiţie pune accent pe constituirea unui set de valori, pe rolul exclusivist al omului în crearea culturii. Este luat în discuţie atât rolul fiecărui individ şi
rolul grupului uman, propunându-se termenii de cultură individuală şi cultură a unei societăţi. „Cultura este ansamblul a ceea ce omul nu va putea de acum înainte
să uite (Margaret Mead), este aspectul intelectual al mediului artificial pe care şi64
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67
Ralph Linton, The Cultural background of Personality, „Appleton – Century – Crafts”,
New York, 1959 (tradusă „Fundamentul cultural al personalităţii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1968), (p. 72).
65

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

l creează omul în decursul vieţii sale sociale. Termenul de cultură cuprinde
ansam-blul elemnetelor intelectuale ale unui spirit dat (cultură individuală) sau
ale unui ansamblu de spirite care definesc un grup social (cultura unei
societăţi)”.68
Considerăm că se impune să dezbatem şi acele definiţii oferite în unele dicţionare, deoarece se adresează specialiştilor geografi, dornici să aceeseze informaţia
cu celeritate. Din acest motiv, considerăm că definiţiile următoare tind să fie cât
mai clare şi cuprinzătoare.
Cultură - 1. orice complex care include cunoştinţele, credinţele religioase, arta,
morala, dreptul, obiceiurile şi toate capacităţile şi obişnuinţele pe care omul le dobândeşte în calitate de membru al societăţii (G. Taylor). 2. ansamblul modalităţilor
de a gândi, simţi şi acţiona, mai mult sau mai puâin formalizate, care fiind însuşite
şi comune mai multor persoane, folosesc, într-un mod în acelaşi timp simbolic şi
subiectiv, la constituirea unor colectivităţi sociale ( G. Racher).69
Rămânând la definiţiile de dicţionar, propunem şi pe cea dată de Brian
Goodall70: Cultura este văzută în antropologia culturală din două puncte de vedere
- ca un cod cultural sau ca o structură socială. În primul caz cultura este privită ca
un cod cu transmitere istorică pentru a dobândi credinţe care suplimentează
comporta-mentele instinctive în existenţa omului; instanţiază totodată modele
pentru înţele-suri, fără sfârşit copiate şi permanent refăcute, prin care populaţia în
mod direct îşi dezvoltă cunoştinţele sale despre viaţă şi atitudinile faţă de aceasta.
Cultura se pre-zintă, potrivit cercetătorului amintit ca o reţea sau ca un sistem al
relaţiilor sociale. Conceptele de cultură, în special, sunt interpretate ca şi coduri
culturale, ce deţin un loc central în cadrul muncii.
Geografie culturală - teme, evoluţii şi perspective are meritul de a fi prima abordare de acest gen în literatura geografică din România. Cercetătorii timişoreni
de la Departamentul de geografie a Facultăţii de Ştiinţe analizează în ea şi termenul de cultură; fără a face o inventariere a unor definiţii (a celor pe care le consideră reprezentative, elaborate fiind de personalităţi marcante) propun propria
viziune: „Cultura reprezintă o moştenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de
comuni-caţie specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul, desenul şi artele,
mass me-dia (presa, radioul şi televiziunea), media interactivă (telefonul). În
acelaşi fel se transmit gesturile, ritualurile, cunoştinţele teoretice, nor-mele
abstracte, religia. Cultura poate fi însuşită prin diverse forme ale memoriei
68
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subiective (reflexe, cu-vinte, imagini), dar şi prin intermediul memoriei obiective
(obiecte, peisaje, cărţi, numere, reguli etc).”71 E o abordare dintr-o perspectivă
limitată, dar nu reducţionis-tă, cultura nefiind doar o moştenire; din moment ce se
transmite în prezent, aşa cum precizează autorii, înseamnă că se autocrează şi
devine o moştenire.
Desluşirea semnificaţiilor conceptului de cultură reprezintă opreocupare şi
pentru Don Mitchell 72 care o consideră un „cuvânt incredibil de complex”.
Autorul face diferenţa între cultură înaltă („high culture”) şi cultura populară
(„popular culture”). Primul sens îl identifică prin artă, muzică simfonică. A doua
accepţiune - cultura populară, dar nu în sensul unor moşteniri tradiţionale, definind
- o prin te-leviziune, staruri rock sau cărţi de comedie. De asemenea, găseşte şi
include în sensul larg al culturii populare şi alte forme precum: cultura tinerilor, a
negrilor, a homosexualilor, a clasei muncitoare etc. La această multitudine de
tipuri de culturi se mai adogă şi cultura politică („cultural politics”)73. În viziunea
lui Don Mitchell, cultura este progresul înregistrat de omenire („total way of
life”), totalitatea lim-bilor vorbite, a hainelor, a mâncării, a muzicii, a stilului
arhitectonic, religiilor, structurii familiilor şi cel mai important a valorilor. La toate
acestea cercetătorul de la Universitatea Syracuse adaugă „în mod cert”: lucrările
de artă, producţiile mu-zicale, taoate obiectele din muzeele de artă, precum şi
atmosfera din sălile de con-certe sau în versiunea populară a tuturor lucrurilor ce
apar la TV, cinema, în clu-buri sau stadioane. Am observat că nu sunt luate în
vedere aspectele tradiţionale, ce ţin de etnografie, de acele elemente de cultură
populară74. Autorul are în obser-vaţie şi analiză aspecte ce ţin de viaţa socială a
unor minorităţi sexuale (homose-xualii), a unor grupuri rasiale (negri), a unor
grupuri marginale ce se identifică prin muzică şi totuşi conştientizează cultura ca
un set de valori („values”) pe care a şi încercat să le enumere.
Oricât ar încerca să cuprindă sensul termenului de cultură, cercetătorul conchide că el reprezintă printr-o multitudine de lucruri („....culture is a lot of things...”),
71
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iar pentru a contura şi mai bine sensul termenului cultură se opreşte la cinci
nuanţări.75 Prima prin care afirmă că este opusul naturii, ceea ce oamenii fac să fie
uman („It what makes humans human”). Prin afirmaţia autorului înţelegem că
asistăm la o transformare a naturii în lucruri palpabile. Primele produse culturale
ale umanităţii au fost uneltele de vânat, desenele rupestre şi odată cu trecerea timpului ajungându-se la o transformare deplină a naturii, la antropizare. A doua afirmaţie este cea prin care vede cultura în stadiul actual ca modele ce diferenţiază popoarele şi dă ca exemple cultura aborigenilor, cultura germanilor. Este adevărat că
există o diferenţere a popoarelor lumii, dar nu precizează care sunt aceste modele,
dacă ele sunt pozitive sau negative şi ce înţelege prin aceste sensuri, care este
siste-mul de valorizare aplicat de popor. Şi totuşi cercetătorul precizează clar că
aceste modele evoluează, cultura nu este un produs mort, finit, ci într-o continuă
dinami-că, prin care elementele de identificare culturală - modelele se dezvoltă
(„patterns developed”); este al treilea sens, cultura crează cultură („culture
making culture”). Următorul sens prin care se individualizează cultura este:
totalitatea particularităţi-lor prin care un popor se individualizează de un altul şi
prin care se indică aparten-enţa la un grup sau altul. Spre final cultura este văzută
ca totalitatea modelelor, a proceselor, a particularităţilor, apoi propune ierarhizarea
acesteia, a tututror proce-selor, activităţilor, progreselor şi a produselor culturale.
Don Mitchell76 aderă la definiţia culturii dată de Nelson et al.77 Formulată
astfel: „înţelegerea precum şi progresele vieţii cuprinzând idei, atitudini, limbaje,
praxi-suri, instituţii şi structuri ale puterii precum şi întregul rol al practicilor
culturale, marcate prin: forme artistice, texte, canoane, arhitectură şi bunuri
obţinute de populaţie ce contribuie la îmbunătăţirea confortului zilnic.” Toate
elementele a-mintite, autorul le vede în prezent, dar şi în perspectivă.
Altă definiţie a culturii acceptată de Don Mitchell78 aparţine lui Raymond
Williams79, cultura exprimând relaţiile dintre dezvoltarea generală a umanităţii şi
particularităţile progresului înregistrat în decursul existenţei, cât şi între stilurile de
muncă pentru a obţine arta şi inteligenţa.
William Norton80 propune 12 definiţii ale culturii pe care le analizează; dintre
ele ne vom opri la câteva. Analiza definiţiilot debutează cu cele oferite de părintele
geografiei culturale, Sauer. Astfel, prima definiţie dată culturii de profesorul nord
75
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american datează din anul 192581: „Cultura este ceea ce munca oamenilor se imprimă într-un teritoriu.” Se relevă puterea omului de a transforma un mediu natural într-un mediu antropizat. Deducem că tot ce creează omul, toate transformările
pe care le imprimă mediului natural reprezintă cultură, ceea ce credem că este fals.
Omenirea transformă mediul natural nu doar în sens pozitiv, ci şi într-unul negativ,
acestea din urmă aspecte neputând fi încadrate ca atribute ale culturii. Profesorul
Norton William priveşte definiţia în acord cu profesorul Sauer care vede cultura
drept o cauză a peisajului. Deşi ideea se include în teoria determinismului geografic, suntem de acord cu ea. Într-adevăr, întâi este transformat, modelat, mediul
geo-grafic, apoi apar elemente de identificare culturală şi, în final, un peisaj
cultural, a-dică un mediu fie antropizat, fie antropic. Este la fel de adevărat că
omul, prin pu-terea sa, dată de pregătirea profesională, prin identitatea culturală ce
o deţine, poate transforma mediul şi îi poate conferi identitatea sa culturală. Avem
de a face nu cu o impunere a mediului geografic asupra omului şi a modului în
care acesta crează cultura, ci cu o dominare a omului asupra întregului sistem
terestru. Dacă, la înce-puturile civilizaţiei sale, omul îşi crea doar uneltele de
vânătoare, operele sale ar-tistice fiind reprezentate prin desene rupestre, impuse de
mediul în care trăia, astăzi omul crează insule, scoate de sub ape pământ, îşi
dezvoltă spaţiul de locuit pe verticală, practic a reuşit să-şi creeze o cultură a unui
ele-ment natural dominator. Omul zilelor noastre nu mai este un element
component al mediului, ci un creator, un dominator, astfel crează peisajul cultural
- „cultural landscape”; suntem în faţa şcolii create de profesorul nord-american
Carl O. Sauer. Tot în aceeaşi linie teore-tică, în anul 194182, este oferită o nouă
definiţie a culturii, şi anume: „toate învăţă-mintele şi activităţile convenţionale ale
unui grup ce a ocupat un teritoriu”. Apare o precizare mai clară a sensului de
cultură. În definiţie, cuvântul „convenţional” indică sensul prin care cultura este
modul de a fi al unui grup, o trăsătură comună.
Profesorul Norton mai propune şi definiţii ale culturii, din care reiese că este
un rezultat al unor comportamente; distingem astfel că este vorba de o moştenire.
În acest sens, Spencer şi Thomas83 consideră cultura ca suma tuturor
comportamen-telor învăţate şi modul prin care se înfăptuiesc gândurile. Cultura
este inventată 84, transmisă şi uşor modificată de oamenii ce trăiesc şi muncesc în
81
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grupuri şi care o-cupă o regiune particulară a Terrei şi îşi dezvoltă propriul sistem
cultural. O a doua definiţie este dată de Wagner prin cultură înţelegând într-o
măsură semnifica-tivă acele comportamente învăţate. Propunerea sa nu precizează
care sunt acele comportamente. Spre deosebire de aceasta, definiţia propusă de
Spencer şi Thomas pune accent pe noţiunea de grup. Cultura este creată de un
grup, individul este cre-ator de cultură însă produsul său trebuie să fie agreat de
grup; individul creează nu doar pentru el ci şi pentru alţii, socializează, ne putând
trăi în izolare.
O altă definiţie, din prisma cercetării sociologice, dar şi a relaţiei cu mediul natural, prin modificarea şi crearea peisajului cultural, este a lui Mc Dowell85:
„Cultu-ra este un set de idei, obiceiuri şi credinţe modelate de oameni,
producerea arte-factelor materiale, incluzând peisajul şi construirea mediului.
Cultura este definită social şi interpretată social.Ideile culturale sunt expresii în
viaţa grupurilor socia-le ce rostesc, exprimă şi provoacă seturi de idei, valori, ce
sunt temporar şi spaţial specifice.” Se precizează clar rolul sociologic al culturii
prin apartenenţa acesteia la un grup, crearea de către un acesta, evoluţia în timp şi
spaţiu. De asemenea s–a evidenţiat conţinutul culturii: „seturi..., valori”. Multe
din definiţiile date culturii de şcoala nord americană - de altfel ca şi temele de
studiu ale geografiei culturale - înţeleg cultura ca un conţinut complex, incluzând
orice manifestare umană, indife-rent de conţinutul său axiologic sau nonaxiologic.
Abordarea, ca şi aspecte cultura-le ale unor manifestări pe care le au grupurile
sociale marginale, le considerăm a fi deplasate; mai degrabă se încadrează în stadii
incipiente de creaţie, de exprimare, de evidenţiere, fără un conţinut valoric profund
sau lipsit de acesta. Până la urmă, orice creaţie a unui grup şi acceptarea ei de către
întreg grupul pot defini termenul de cultură; însă, când încercăm să definim
cultura, ne propunem să o definim la ni-vel global, avem ca ţel întreaga
umanitate, formarea unei culturi universale.
Norton William86 propune şi alte definiţii87 ale culturii, pe care nu le-am interpretat, deoarece nu ne-am propus o abordare exhaustivă, fapt imposibil. Scopul a
fost acela de a evidenţia pe cele mai expresive şi de a le comenta. În final, autorul
W.G. Haag. Geoscience and Man 5: 133- 42. Baton Rouge: Louisiana State University,
Department of Geography and Antropology, Geoscience Publications.
85
McDowell, L., (1994), The transformation of Cultural Geography. In Human
Geography: Society, Space and Social Science, edited by D. Gregory, R. Martin, and G. Smith,
146 – 73. New York: MacMillan.
86
Norton, W., Cultural geography…Op. cit. p. 16 – 17.
87
JordanT., G., Domosh, M., and Rowntree, L., (1997), The Human Mosaic: A Thematic
Introduction to Cultural Geography, 7th edn. New York: Harper and Row; Jakson, P., Smith,
S., J., (1984),Exploring Social Geography, London: Allen and Unwin ; Gritzner,C.,F., (1966),
The Scope of Cultural Geography. Journal of Geography; Zelinsky,W., (1973), The Cultural
Geography of United States. Englewood cliffs, NJ: Prentince Hall.
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mai sus citat conchide prin a scrie despre cultură că este un „concept alunecos”88,
este „eluzivă”89 şi propune accepţiuni proprii. El crede că definirea culturii este
greu de realizat fără a lua în calcul societatea, economia şi politica, fapt cu care
suntem parţial de acord, deoarece cultura este o moştenire, iar în trecut cele două
elemente amintite (politica şi economia) influenţau parţial actul cultural. În Ţara
Vrancei, zonă izolată, limitată din perspectiva comunicării, a economicului, populaţia s-a manifestat preponderent prin acte culturale. Cercetătorul continuă să ne
ui-mească prin afirmaţia conform căreia cultura este specifică umanităţii, de aceea
oamenii au puterea de a conserva speciile în acvarii şi la zoo. Nu credem că alte
elemente biotice sunt capabile să creeze cultură. Autorul ne propune un conţinut
diferit al culturii de la un grup la altul, situat în spaţii diferite şi în timpuri istorice
diferite. Asistăm la o evidenţiere a culturii pe baza unei etapizări geospaţiale şi
spaţio-temporale, cu care suntem de acord; aşa cum am afirmat mai sus, trebuie să
avem în vedere o definiţie a culturii într-o accepţiune a întregii umanităţi.
Concluzii:
În urma demersului interpretativ realizat încercăm să ne plasăm într-o perspectivă sintetică pentru a avea propria opinie asupra culturii. Aceasta trebuie să fie o
moştenire formată dintr-un ansamblu de valori ce se transmite în timp; se
modifică, modelându-se continuu, astfel anumite caracteristici constituiente ale
ansamblului cultural în timp îşi pot pierde valoarea. Cultura este creată de un
individ sau de un grup, dar trebuie să fie accepţiunea întregului grup, pentru a
căpăta o valoare uni-versală trebuie să fie cunoscute şi aprobate de întreaga
umanitate. În acest sens, considerăm că elementele culturale specifice „Ţării
Vrancei” contribuie la crearea unei zestre culturale globale. Aceasta rămâne o
preocupare pe care ne-o asumăm şi pe care o vom demonstra într-un viitor
apropiat. Şi cercetarea termenului de cul-tură, precum şi definirea sa rămâne un
deziderat, deoarece spiritul ştiinţifice străin de orice atitudini dogmatice.
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cureşti; republ. în ,,Civilizaţie şi cultură”, Ed. Junimea, Iaşi, 1986; civilizaţie şi cultură. Concepte, definiţii, rezonanţe, Ed. Trei, Bucureşti, 1999. ♦ Mittchell, D., (2003),
Cultural Geography - a critical introduction, Blackwell Publishing. ♦ Norton, W.,
(2005), Cultural Geography - themes, concepts, analyses, Oxford University Press. ♦
Valega, A., (2007), Geografia culturale - luoghi, spazi, simboli, Utet Libreria.

ZIUA PĂMÂNTULUI - 2008
EDIŢIA A III –A
Începând din 2005, prin purtarea de grijă a Primăriei Mărăşeşti şi cu sprijinul Casei de
Cultură „Emanoil Petruţ” din oraşul omonim, pe baza unor strategii manageriale de proiect
realizate de prof. drd. Damian Nicolae, se organizează o manifestare de înaltă ţinută
ştiinţifică ce marchează ziua de 22 aprilie, dedicată Pământului. Ne facem datoria de a
consemna acest eveniment prin prisma unei colaborări fructuoase a instituţiilor amintite, cu
Asociaţia Personalului Didactic „Simion Mehedinţi” Focşani, organizaţie care a sponsorizat
manifestarea şi care prin editarea revistei ,,Milcovia” contribuie la publicarea materialelor
susţinute în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice. Ediţia de anul acesta s-a axat nu doar
pe aspectele de ordin ştiinţific, ci şi pe unele ce vizeză educaţia pentru dezvoltarea durabilă, a unor aspecte ce ţin de didactica ştiinţelor pământului – biologia, geografia, turismul. Au
fost prezentate cărţi şi lucrări ştiinţifice, reviste, au fost vernisate microexpoziţii.
Practic, „Zilei Pământului” nu i-a fost alocată o zi, ci manifestrările s-au desfăşurat pe
parcursul mai multor zile, constituind un regal dedicat planetei Pământ, printre puţinele manifestări pe plan naţional dedicate acestei tematici.
A fost vizitată Hidrocentrala Călimăneşti – Siret de membri ai Cercul Şcolar Geografic
„Simion Mehedinţi”; participarea la realizarea şi expunerea unor desene pe teme de mediu
de către elevii Liceului „Gh. Tatarescu” Focşani, acţiune coordonată de prof. univ. drd. Răzvan Săcrieru şi premiată de rev. ,,Terra Magazin”, ,,România Turistică”. Realizarea unor desene pe asfalt de către preşcolarii grădiniţei nr. 15, sub îndrumarea doamnei înv. Flori Sima. A fost inaugurat un miniparc dendrologic la Pufeşti, ce ar fi urmat să primească numele
unei personalităţi ştiinţifice, născută în localitate – prof. univ. dr. Alexandru Grosu. Parcul a
fost sponsorizat de firma Scorpion Exim srl, dealer Volswagen, şi se dorea etichetarea
speciilor, crearea de alei, a unui spaţiu de joacă, care să devină spaţiu de utilitate publică.
Prin temele expuse la sesiunea de comunicări s-a realizat o simbioză între cercetători,
cadre universitare de top din România, consacrate pe plan internaţional şi tineri cercetători,
profesori vrânceni. Au participat la această sesiune cu diverse titluri: prof .univ. dr. doc Petre Gâştescu, prof. univ. dr. Vasile S. Cucu, cercet. şt. pp. dr. ing. Theodor Negoiţă, cercet.
şt. pp. dr. Octavian Mândruţ, cercet. şt. Florică Roman, lector univ. dr. Nicolae Roman, prof.
drd. Răzvan Săcrieru, prof. drd. Alexandra Tătaru, asist. univ. drd. Dumitra Răducanu, ing.
N. Militaru - Parcul Naţional Putna (Munţii Vrancei), prof. drd. Nicolae Damian.
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Sesiunea de comunicări a fost moderată de prof. drd. Nicolae Damian, iar secretariatul
sesiunii a fost asigurat de prof. univ. drd. Alexandra Tataru.
Şi această acţiune se înscrie în seria celor dedicate amplului proces de educaţie şi de
acţiune ecologică.
N. D.

PROF. UNIV. DR.

VALERIA-AMALIA V E L C E A
IN MEMORIAM

Cu regret, anunţăm dispariţia prof. univ.
dr. Valeria-Amalia VELCEA, membru de
onoare în colegiul redacţional al revistei
,,Milcovia” - seria a III-a.
Debutează în cariera ştiinţifică şi didactică, încă de pe băncile facultăţii, în 1952, când
a fost numită preparator.
În 1959, a obţinut titlul de doctor, cu teza
„Masivul Bucegi - studiu geomorfologic”,
sub coordonarea ştiinţifică a prof. dr. doc. Tiberiu Morariu. Perfecţionarea continuă a fost
desăvârşită prin unele specializări efectuate
în Polonia, Cehia, Slovacia.
Pe parcursul a peste 45 de ani de activitate, a deţinut diverse funcţii, de la
şef de catedră, la cea de prodecan şi decan.
Prof. univ. dr. Valeria-Amalia VELCEA a publicat peste 100 de lucrări de
specialitate din domeniul geomorfologiei carpatice (glaciaţiune, carst, văi
trans-versale, relief structural, suprafeţe de nivelare), dar şi din domeniul
morfolo-giei văilor (evoluţie, captări, racordări geomorfologice etc.), a
morfologiei pie-montane, a depresiunilor şi a proceslor de versant, a
morfologiei câmpiilor, la care se adaogă tratarea şi elaborarea unor concepte de
ordin metodologic şi de geografie aplicată. Dintre ele, prezentăm câteva, care
au devenit de referinţă în literatura geografică: „Principii şi metode de
cercetare în Geografia fizică (1971), „Cartografierea fizico-geografică (1975),
„Geografia României” (vol. I şi II, 1983/1987), ,,Enciclopedia geografică a
României, Geografia Carpaţi-lor şi Subcarpaţilor” (1982), ,,Geografia fizică a
României” (2001).
Ca o înaltă preţuire profesională, este şi laureată a premiului „Gheorghe
Murgoci”, acordat în 1988, de Academia Republicii Socialiste România.
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Prof. univ. dr. Valeria-Amalia VELCEA a participat la simpozioane internaţionale: Varşovia, Cracovia, Verona, Trieste, Barcelona, Paris, Liverpool etc.
Prof. univ. dr. Valeria-Amalia VELCEA a fost membră în mai multe comisii de specialitate, iar din 1970 a devenit conducător ştiinţific de doctoranzi,
în specialitatea geografie fizică, la Universitatea din Bucureşti.
Dumnezeu să vă aibă în pacea Sa!

LA DISPARIŢIA UNUI MARE PROFESOR
Prof. univ. dr., Grigore POSEA
Facultatea de Geografie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Pe 30 aprilie (2 mai) 2008 a plecat dintre noi, unul din marii profesori universitari ai geografiei româneşti, în special ai geografiei bucureştene şi ai „geografiei
turismului” din Sibiu, şi anume Doamna prof. univ. dr. Valeria Velcea.
Poate puţine cadre didactice universitare de azi ştiu, sau nu mai vor să ştie, că
Prof. univ. dr. Valeria Velcea (Micalevich) a făcut parte din generaţia absolvenţilor anilor 1951–1952, cei care, ajunşi cadre universitare, au readus, cam după
1960, geografia bucureşteană, atât ca predare şi nivel ştiinţific, cât şi ca cercetare,
la nivelul lăsat de urmaşii lui Simion Mehedinţi, profesorii de elită ca Vintilă Mihăilescu, Nicolae Alexandru Rădulescu, Ion Conea ş.a., care fuseseră excluşi din
învăţământ şi înlocuiţi cu profesori din învăţământul preuniversitar, slab pregătiţi,
dar cu carnet de partid. Generaţia amintită mai sus, a Doamnei Valeria Velcea, a
urmat cursurile ambelor categorii de profesori şi au putut face cu uşurinţă diferenţa, dar s-au şi gândit mereu şi la ce trebuie făcut. Au fost ajutaţi, în direcţia
redresă-rii geografiei bucureştene, de prof. univ. dr. doc. Tiberiu Morariu din Cluj,
care i-a primit, pe rând, la doctorat, dar care, venind des la Bucureşti, era mereu
căutat şi întâmpinat de aceşti tineri, cărora le dădea şi alte sfaturi în afara celor
ştiinţifice.
Doamna Valeria Velcea a fost printre fruntaşii acestei generaţii care au pornit
pe noul drum al redresării geografiei bucureştene. Provenea dintr-o familie modestă din Ploieşti, dar o familie strâns unită şi de o înaltă moralitate. A făcut aproape continuu, ca studentă, naveta Ploieşti-Bucureşti, dar nu părea niciodată obosită; era continuu dornică de muncă, de învăţătură, aplicaţii practice şi mai ales
de teren, dar alăturându-se des şi grupurilor mai vesele ale studenţilor din anul său.
În studenţie, a trebuit să depăşească o stavilă; avea cetăţenie italiană, preluată de la
tatăl său şi, un anume „ordin” al ministerului de resort, prevedea excluderea din facultate a celor care nu aveau cetăţenie română. Cu ajutorul colegilor săi, care au
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solicitat decanului de atunci să amâne această excludere, Valy Micalevich a trecut
acest hop, luând cetăţenia română, deşi era de mult o româncă adevărată.
Terminând facultatea cu brio, a fost oprită, împreună cu alţi câţiva colegi (Lucian Badea, Maria Chiţu, Gheorghe Dragu, Grigore Posea, Ion Velcea), preparator,
ajungând apoi asistent universitar. În această nouă postură, a depus eforturi deosebite pentru pregătirea unor seminarii şi lucrări practice de nivel tot mai înalt, aşa
cum se făcuseră pe vremea lui Vintilă Mihăilescu sau Nicolae Alexandru Rădulescu, dar cu grijă, ca să nu observe şi să se simtă inferiori, şefii ei de atunci. S-a
înscris de timpuriu la doctorat, fără frecvenţă, la Prof. Tiberiu Morariu, de la Cluj,
care păstra ştacheta înaltă a concepţiei lui Simion Mehedinţi şi George Vâlsan (al
cărui student fusese) şi a şcolilor geografice franco-germane, care pe atunci erau în
vârful geografiei mondiale.
Nu era uşor să faci navetă la Cluj pentru examene, referate şi, în final, pentru
susţinerea tezei. A făcut şi aceste sacrificii, ba chiar se bucura, de la un timp, de
venirile la Cluj; reuşise să se impună, prin cunoştinţe şi comportament, fiind agreată de colegii clujeni, care o înconjurau cu prietenia lor. Ea făcea acelaşi lucru
cu clujenii care, eventual, mai veneau pe la Bucureşti şi mai ales, cu profesorul
Morariu, pe care îl căuta şi cu care discuta pe larg probleme geografice, dar şi problemele (negative) ale geografiei bucureştene.
După terminarea doctoratului (subiect, Munţii Bucegi) a urcat repede – tot prin
muncă, cercetări de teren şi publicaţii – treptele de conferenţiar şi profesor, mai apoi, şef de catedră, decan, conducător de doctorat. Prin atingerea acestor trepte academice, Doamna Valeria Velcea a mai spart o barieră privind mentalitatea, încă
la modă pe atunci, conform căreia, profesor universitar de înalt nivel, şi în special
la geografie, nu putea ajunge decât un bărbat.
Doamna Velcea Valeria şi-a dedicat cu totul, aproape întreaga viaţă, geografiei. A ţinut cursuri de înalt nivel, a scris şi a cercetat până în pragul acestui an al
dispariţiei fizice, căci spiritual a rămas. A fost devotată, însă, total şi familiei sale
prime (tata - papa, mamă şi soră), dar şi soţului, geograf şi coleg, cu care s-a
comp-letat şi în cercetare, unul fizician, celălalt economist. O deplină completare
şi co-operare au realizat-o, însă, prin înfiinţarea şi conducerea Facultăţii de
Geografia Turismului de la Sibiu, în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir”.
Activitatea ştiinţifică pe care ne-o lasă azi, Doamna Valeria Velcea este grandioasă; despre aceasta am scris cu altă ocazie (2004, Semicentenarul activităţilor
didactice şi ştiinţifice ale profesorilor universitari dr. Valeria Velcea şi Ion
Velcea, revista Geo-Carpathica, anul IV, nr. 4, Sibiu).
Azi, şi în încheiere, doresc să subliniez exemplul oferit şi rămas de la Doamna
Valeria Velcea, către generaţiile mai tinere, către cei îndrumaţi de dânsa, către cei
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care au fost sau nu au fost, în ultima zi, să-şi ia „rămas bun” cu pioşenie de la dânsa, aşa cum o făcea când ea era în viaţă şi le era „şefă”.
S-o păstrăm în memorie şi în istoria geografiei româneşti.
Să-i fie ţărâna uşoară.
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