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Argument 
Într-o societate în care sunt promovate  falsele valori, într-o lume în care visele 

copiilor noştri nu devin reale, într-o fugă perpetuă după bani şi fericire prezentă, uităm să 

privim în adâncul sufletelor noastre pentru a ne regăsi şi pentru a putea merge mai 

departe. Nu auzim strigătul disperat al personalităţilor brăilene care ne veghează în 

permanenţă şi ne ocrotesc spiritele însetate de cultură, adevăr, frumos şi reuşită. 

Le suntem datori cu inima, cu sufletul, cu dragostea noastră. Le vrem binele 

pentru noi, pentru oamenii din noi, pentru urmaşii noştri. Vrem să construim o altă lume, 

de fapt lumea noastră. 

Brăila este generoasă în astfel de valori. Important e să ştim să îi apreciem atunci 

când sunt cu noi, să îi rememorăm când ne părăsesc, să îi iubim când sunt părăsiţi de toţi, 

să îi apărăm când sunt condamnaţi la uitare. 

A sosit vremea să privim cu mândrie la galeria oamenilor de cultură şi nu numai, 

de ieri, de azi şi, de ce nu, de mâine. 

 

Obiective 
1) Re/Descoperirea valorilor culturale brăilene şi nu numai; 

2) Promovarea şi popularizarea operelor/activităţilor/domeniilor de activitate ale 

acestora; 

3) Încurajarea spiritului de creativitate şi de competitivitate în rândul participanţilor; 

4) Identificarea adevăratelor modele pentru societatea contemporană; 

5) Valorificarea abilităţilor de comunicare. 

 

Scopul Simpozionului judeţean  

„Personalităţi brăilene de ieri şi de azi” 
Simpozionul îşi propune să re/aducă în centrul atenţiei adevăratele valori brăilene 

de ieri, de azi şi de mâine pe care să le promoveze în beneficiul întregii comunităţi locale. 

Este şi o oportunitate pentru toate cadrele didactice participante să facă un schimb util de 

experienţă în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului creator al acestora.  
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File din istoria oraşului Brăila 

Prof. Raluca - Violeta Marica 

Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Viteazul” Brăila 

 

Dunărea, unul din marile fluvii europene, a avut un rol deosebit în istoria 

popoarelor Europei, începând din antichitate şi până în zilele noastre. Dunărea a constituit 

şi constituit una din principalele căi de comunicaţie ale Europei şi ea reprezintă punctul 

de legătură al Occidentului cu Orientul. 

 În istoria poporului român Dunărea a avut un rol important, atât din punct de 

vedere economic, politic cât şi militar. 

 Acest fluviu cu o lungime de 2850 km este al doilea ca debit de apă după Volga şi 

primul fluviu din Europa în privinţa legăturilor economice dintre popoare. Dintre toate 

statele străbătute de Dunăre, România este statul cu cel mai lung traseu în lungime de 

1075 km. 

 România s-a folosit de acest fluviu în comerţul cu alte ţări, transportul pe apă 

fiind mult mai ieftin decât cel terestru ori aerian (care s-a dezvoltat mult mai târziu). 

Produsele româneşti, în special cerealele, erau exportate în întregime pe Dunăre. 

 Pentru ţările din vestul Europei şi în special pentru Marile Puteri, Dunărea a 

prezentat o mare importanţă. Însemnătatea politică, economică şi militară explică lupta 

politică dintre Marile Puteri de a reglementa regimul navigaţiei pe Dunăre, fiecare în 

favoarea ei. 

Locuitorii antici ai teritoriului care formează astăzi oraşul Brăila au avut legături 

economice cu grecii din coloniile întemeiate prin descoperirea, pe teritoriul Brăilei, a 

unor fragmente de ceramică fină greacă şi a unor monede greceşti de argint aurit. Astfel, 

se demonstrează vechimea tradiţiei comerciale pe acest teritoriu. 

 Teritoriul  de azi al oraşului Brăila era inclus în provincia romană Moesia 

Inferioară. Influenţa romană a fost mult mai mare decât cea greacă, deoarece aria 

brăileană se afla supusă din toate părţile influenţei romane. Locuitorii ariei brăilene, 

daco-geţii, au învăţat şi ei, ca şi restul populaţiei dacice, limba latină, deci s-au romanizat. 
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 După  retragerea aureliană şi aria de locuire brăileană a fost supusă atacurilor 

popoarelor migratoare. Locuitorii viitorului oraş, Brăila, se ocupau cu îndeletniciri 

specifice zonei geografice: pescuit, păstorit, cultivarea plantelor, dar plăteau tribut şi 

prestau munci în folosul migratorilor. 

 Locuitorii ariei brăilene, la fel ca toţi autohtonii de la Dunăre, au avut legături cu 

Imperiul roman şi după retragerea aureliană. Aceste legături sunt demonstrate prin 

existenţa monedelor de aur, numite hiperperi, pe care bizantinii le plăteau localnicilor 

pentru corăbiile cu peşte pe care le încărcau de aici. 

 Brăila, „poartă spre lume a ţării”, aşezată între cele două regiuni producătoare de 

mari bogăţii, balta şi Bărăganul; Brăila reprezenta şi portul prin care întreg ţinutul a 

respirat şi a trăit secole de-a rândul. O deosebită importanţă economică a avut portul care 

constituia elementul motor al Brăilei, factorul de căpetenie al dezvoltării ei. La Brăila 

(km 170) Dunărea se strânge într-o singură albie; şenalul cu adâncime de 19 m la etiaj şi 

400 m la etiaj. Portul Brăila este un port terminal al Dunării maritime. 

 Brăila, înconjurată din toate direcţiile de drumuri de apă şi de uscat, a avut în 

toate timpurile un impuls pentru stabilirea unor noi orizonturi de viaţă. Este legată prin 

Dunăre de Marea Neagră şi de Europa Centrală. Drumurile de apă s-au înnodat cu 

drumurile de uscat ce veneau de la Braşov, Sibiu, dinspre Bărăgan, drumul Râmnicului şi 

al Focşanilor, cu mare varietate de bogăţii, precum şi drumul moldovenesc al Siretului. 

Drumurile acestea, ce se îndreptau către răscrucea Brăilei, au adus acestui oraş o 

circulaţie intensă de mărfuri şi călători în toate timpurile. 

 Cea dintâi menţiune documentară certă a Brăilei a fost în privilegiul de negoţ dat 

de Vlaicu Vodă braşovenilor, la data de 20 ianuarie 1368. În acest privilegiu se afirmă 

existenţa Brăilei ca aşezare comercială, dar şi rolul pe care îl avea în comerţul ţării. Din 

textul privilegiului reiese intenţia domnitorului „de a ridica Brăila în dauna altor vaduri, 

căci numai pe acest drum mărfurile sunt scutite de darea intrării, rămânând a fi supuse 

plăţii numai la întoarcere şi aceasta, numai pentru mărfurile ce vor veni din Răsărit”. Se 

poate deduce din acest privilegiu importanţa comercială pe care o dădea domnitorul 

Vladislav Vlaicu, portului Brăila, prin ceea ce  primeau cei care exportau prin Brăila. 

 Până la cucerirea sa de către turci, în 1540, Brăila a fost cel mai important port 

comercial al Dunării de Jos.  
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 Prin portul Brăila se făcea comerţ cu peşte, dar prin el se tranzitau şi mărfurile 

Braşovului, ale Flandrei şi ale oraşelor germane care luau calea spre Bizanţ şi ţările 

Levantului şi invers. Episcopul Bandinus, la 1646, spunea că oraşul Brăila este portul 

tuturor mărfurilor care ancorează venind din Marea Neagră. Din această afirmaţie şi din 

alte documente istorice, reiese faptul că Brăila nu şi-a încetat activitatea comercială în 

perioada cât a fost raia turcească. În perioada stăpânirii turceşti, toate veniturile de la 

pescari şi vamă erau însuşite de visteria sultanului. 

 Eliberarea de sub dominaţia otomană a fost consfinţită prin Tratatul de la 

Adrianopol (2/14 septembrie 1829). Acest tratat prevedea: înapoierea către Ţara 

Românească a cetăţilor turceşti de pe malul stâng al Dunării, stabilirea hotarului faţă de 

Imperiul otoman pe talvegul Dunării, abolirea monopolului comercial otoman (mărfurile 

Brăilei puteau fi vândute celor care ofereau preţurile cele mai bune), dreptul de navigaţie 

pe Dunăre cu vase proprii. A sporit considerabil numărul vaselor de orice fel, intrate în 

portul Brăila. Aceasta a fost dovada concludentă a dezvoltării remarcabile a acestui 

centru, precum şi a întregii ţări. Numărul vaselor care au intrat în Brăila a fost de 111 în 

1831; 449 în 1837; în 1847 numărul vaselor s-a ridicat la 1383, din care 418 erau 

engleze; s-a înregistrat astfel o creştere de 1200% în interval de 17 ani. 

 La 13 ianuarie 1836 a fost decretat pentru oraşul Brăila regimul de porto – franco, 

de către domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica. Prin acest act, care introducea 

regimul de porto – franco, se stabilea: 

„I. Tot oraşul Brăila cu portul său, apa Dunării şi până în şanţurile ce-l ocolescu se va 

socoti şi va fi loc de antrepozit. 

II. Oricâte mărfuri şi producturi din cele slobode vor intra în ţară ori peste graniţă, ori 

pentru consumaţia locuitorilor dintr-acest ocol, sau să se importeze iară pe Dunăre, vor fi 

slăbite de orice taxă vamală”.   

 Brăila devenea astfel antrepozit pentru întreaga regiune dintre Carpaţi şi Balcani, 

sute de vase venind în fiecare an, încărcând grâu, orz, sare, miere, piei de vită, lână, seu, 

lemn de construcţii, cânepă, in, fasole şi aducând pânzeturi şi stofe de bumbac, de 

mătase, in şi lână, porţelanuri, bijuterii, coloniale, medicamente. Un avantaj era şi pentru 

cetăţenii oraşului în cumpărarea unor produse „oricâte produse din cele cu slobodă intrare 

vor intra în ţară de peste graniţă, prin acest port, pentru consumul locuitorilor din acest 
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ocol, să fie slobode de orice plată de vamă”. Acest regim înceta atunci când „mărfurile şi 

produsele venite de peste graniţă, câte vor trece linia ocolului acestui oraş ducându-se în 

interiorul ţării, vor fi supuse la plata legitimei vămi”. 

 Exista şi un dezavantaj în regimul de porto – franco: acela al contrabandei – se 

scoteau mărfurile pe furiş din oraş şi se vindeau în restul ţării – ceea ce ducea la scăderea 

veniturilor pentru visterie. Desfiinţarea completă a regimului de porto – franco în oraşele 

Brăila, Galaţi, Constanţa se poate considera definitivă prin legea de la 3 februarie 1883 

pentru înfiinţarea de antrepozite în aceste oraşe, iar prelungirea până la 1 ianuarie 1890 a 

fost numai „pe hârtie” şi fără efect comercial. 

 Cu ocazia Tratatului de la Paris, încheiat la Congresul de pace (1856) şi a 

Tratatului de la Berlin adoptat la Congresul de pace (1878), Marile Puteri au luat decizii 

importante pentru statutul fluviului Dunărea. Aceste decizii, privind libertatea navigaţiei 

pe Dunăre, au avut un efect benefic pentru dezvoltarea portului Brăila. 

 Tratatul de la Paris din 30 martie 1856 a prevăzut extinderea principiului de 

navigaţie pe fluviile mari europene instituit la Viena (1815) şi asupra Dunării şi a creat 

Comisia Europeană a Dunării cu sediul la Galaţi. Acest moment a marcat începutul unei 

noi etape în efortul de integrare a economiei româneşti în cea europeană. 

 Înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării a înlăturat una din piedicile care se 

opuneau dezvoltării portului Brăila, ca şi a celorlalte porturi dunărene. 

 Înainte de 1856, nu puteau pătrunde prin gurile Dunării decât vase cu un tonaj 

maxim de 300 t. Comisia Europeană a Dunării era compusă la început din reprezentanţii 

Franţei, Angliei, Rusiei, Prusiei, Sardiniei şi Turciei la care s-a adăugat şi reprezentantul 

României în 1878. Prin măsurile luate de comisie a fost degajată gura Sulinei de 

bancurile de nisip şi a fost făcut prin braţul Sulina un canal navigabil care a permis 

vaselor de mare tonaj să vină până la Brăila. Lucrările acestea au contribuit, în mare 

măsură, la o intensificare a relaţiilor Brăilei cu străinătatea şi la sporirea enormă a 

activităţilor economice şi comerciale a portului ei. 

 În afară de determinarea şi executarea lucrărilor necesare pentru a degaja gurile 

Dunării, Comisia Europeană a Dunării se ocupa şi de asigurarea libertăţii navigaţiei prin 

intermediul unor taxe plătite de vasele ce intrau şi ieşeau din fluviu şi de a observa 

regulamentele generale de navigaţie.  
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 Pe 26 noiembrie 1878 a avut loc în prezenţa domnitorului Carol I, comandantul 

armatei române în războiul pentru independenţă şi a primului ministru,  defilarea trupelor 

revenite din război în oraşul Brăila, după aceea coborârea lor în port şi trecerea Dunării la 

Ghecet. 

 O consecinţă importantă a obţinerii independenţei României a fost dezvoltarea 

portului Brăila în perioada 1878-1916.   

 După primul război mondial şi după încheierea Sistemului tratatelor de la 

Versailles, au apărut modificări pe harta Europei. Noua configuraţie politică a Europei 

postbelice a despărţit prin noi graniţe pieţele de desfacere a cerealelor din centrele lor de 

aprovizionare, schimbându-se astfel căile exportului. 

 Marea Unire din 1918 a determinat o nouă configuraţie pentru România în cadrul 

căreia Brăila avea o poziţie excentrică faţă de poziţia centrală pe care o avea în interiorul 

Vechiului Regat. Astfel, multe transporturi de cereale ocoleau portul Brăila. Deputatul 

brăilean, Leonte Moldovan, susţinea „că nu mai poate fi vorba de o readucere în Brăila a 

vechii capacităţi de comerţ; noua configuraţie geografică a ţării a răpit Brăilei 20% din 

totalul exportului ce se făcea până în 1919; această pierdere e fatală şi cu nici un chip nu 

vom mai putea readuce această cotă în patrimoniul Brăilei”. Pe când în perioada dinainte 

de război, ieşirea produselor agricole româneşti se efectua aproape numai pe un singur 

drum: Dunărea maritimă - de la Brăila la Sulina – totul fiind concentrat la Brăila, 

postbelic o bună parte din exportul de cereale al ţării lua calea uscatului sau a Dunării, în 

sus către Austria şi Cehoslovacia. 

 În perioada interbelică, la  Brăila a scăzut exportul de cereale româneşti şi a 

crescut sub raportul industrializării. O  ascensiune importantă a avut şi viaţa culturală a 

oraşului.  În această perioadă, la Brăila, a crescut numărul şcolilor, a sporit numărul 

elevilor şi al studenţilor brăileni, a apărut o revistă cu profil ştiinţific care a avut o 

existenţă de 12 ani, s-au înfiinţat instituţii artistice şi sportive.  

 Crearea statului naţional unitar român si adoptarea reformelor social-economice – 

votul universal şi reforma agrară din 1921- au avut consecinţe pozitive asupra dezvoltării 

culturale a oraşului. 

 Studenţii brăileni, al căror număr era în creştere la Bucureşti, au înfiinţat primul 

cămin studenţesc judeţean, Căminul studenţesc brăilean. În cadrul acestui cămin s-a emis 
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ideea creării unei mişcări de studii şi cercetări la Brăila, idee care s-a materializat prin 

crearea, în 1926, a unui cerc de studii şi cercetări locale al oraşului şi ţinutului Brăila. 

Ideea a aparţinut unui membru al Căminului studenţesc brăilean, Gh. T. Marinescu, care 

a devenit inginer. Apariţia acestui cerc a contribuit la înfiinţarea revistei „Analele 

Brăilei”, în care s-au publicat studiile realizate în cadrul cercului. Revista a apărut în 

perioada 1929-1940 şi a fost condusă de inginerul Gh. T. Marinescu. Sub  egida  acestei 

reviste s-a organizat aniversarea unui secol de la eliberarea oraşului Brăila. Sărbătoarea a 

fost organizată la 15 decembrie 1929 în prezenţa a patru reprezentanţi ai guvernului 

României. Sub auspiciile sale au fost organizate şi alte aniversări, s-a dezvoltat o 

strălucită activitate de editare a lucrărilor consacrate Brăilei, au fost desfăşurate o serie de 

conferinţe privind viaţa oraşului, o adevărată mişcare culturală, ştiinţifică, artistică şi 

turistică privind Brăila. 

 O nouă creaţie a fost Societatea filarmonică „Lyra” ale cărei baze s-au pus în anul 

1919. Preşedinte al societăţii a fost cunoscutul cântăreţ Gh. Cavadia, autorul unor 

romanţe foarte apreciate înainte de primul război mondial. 

 În această perioadă, numărul brăilenilor care s-au manifestat creator în diverse 

domenii a fost în continuă creştere. Exemple în acest sens sunt: prof. Gh. Murgoci – în 

domeniul geologiei, de asemenea, în acelaşi domeniu a activat şi Ion Băncilă, Victor 

Vâlcovici a profesat în domeniul matematicii, I.D.Ştefănescu era cunoscut în istoria artei 

româneşti, Bazil Munteanu  activa în domeniul literaturii române şi franceze; Marius 

Georgescu şi Mina Minovici erau activi în medicină, iar G. K. Constantinescu în 

domeniul zootehniei. Aceste personalităţi au fost profesori ai Universităţii din Bucureşti. 

 În literatură a apărut dramaturgul de mare talent Mihail Sebastian, fost elev al 

Liceului „Nicolae Bălcescu”. 

 Multe personalităţi ale oraşului Brăila au devenit repere în domeniul cultural şi 

ştiinţific al României, altele  s-au stabilit peste hotare şi au reprezentat cu cinste atât 

oraşul natal, cât şi România.  
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Aspecte culturale brăilene din secolul al XIX- lea  

Prof. Carmen-Elena Guşatu 

Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” Brăila 

 

Pentru satisfacerea aspiraţiilor culturale s-au ivit în oraşul nostru oameni care s-au 

dedicat cu o nobilă pasiune ideilor de muncă şi de progres  care, pentru noi cei de azi, 

stârnesc emoţie şi admiraţie.  

Din trecutul cultural al oraşului nostru se desprinde figura lui Ion Penescu, primul 

dascăl „care a alungat sălbăticiunea şi a înlăturat pustietatea din locurile brăilene". Ion 

Penescu şi-a înscris numele în istoria învăţământului românesc ca un pionier venit aici să 

desţelenească, prin energie şi patriotism, un teren aspru şi necultivat. El a pus bazele 

învăţământului  public la Brăila prin deschiderea primei şcoli naţionale în 1833, ianuarie, 

28 şi a activat la Brăila până in 1844, când s-a mutat la Bucureşti. 

Prima „şcoală naţională", din Brăila, a rezistat în ciuda ameninţărilor cu 

desfiinţarea şi a concurenţei pe care i-o făceau şcolile de limbă greacă şi slavonă care 

funcţionau în primii ani de viaţă românească. Ion Penescu a înfăptuit o mare operă de 

interes naţional, în condiţii foarte grele. „Şcoala naţională publică" era denumită şi 

„Şcoala normală" pentru pregătirea învăţătorilor şi „Şcoala centrală", pentru că devenise 

centrul cultural al Brăilei. Prin acţiunea lui energică, limba română a fost aşezată in 

fruntea obiectelor de studiu, deşi învăţământul de pe acea vreme era dominat de limbile 

greacă şi slavonă. Ion Penescu, prin iniţiativele şi prin viziunea lui, era un om modern, un 

discipol spiritual al lui Gh. Lazăr. învăţătorul neamului românesc. Activitatea lui Penescu 

s-a extins de la catedră la tipar şi la gazetărie, mijloace prin care îşi completa misiunea lui 

de învăţător şi de educator. Cu bani personali şi de împrumut a înfiinţat în 1838, o 

tipografie pe care o numea „Tipografia oraşului", în care s-a tipărit la 18 decembrie 1839 

primul ziar din Brăila „Mercur journal comertial al portului Brăilei". „Mercur" este cea 

dintâi publicaţie cu caracter exclusiv economic din Principate, care a apărut şi în limba 

italiană până în 1841. Între 1839 -1840, în aceeaşi tipografie, Penescu tipărea 

săptămânalul „Econoama Română - primul periodic din ţara noastră care se adresa 

gospodinelor. Intenţia lui era să publice în limba franceză „L'Eclaireur politic, literar, 

ştiinţific şi filologic". Entuziast şi erudit, în afară de periodicele menţionate a făcut şi 
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câteva lucrări personale şi traduceri din limba franceză. Prima lucrare, considerată şi cea 

mai veche tipăritură brăileană este „Cuvântul la sfinţirea bisericii Sfântului Nicolae din 

Oraşul Brăila — spus de D. Ioan Penescu, profesorul Şcoalei Normale".  

Entuziasmul acestui inimos dascăl, figură proeminentă a culturii oraşului Brăila la 

începuturile ei de modernizare, s-a lovit de neînţelegerea contemporanilor. El a fost constrâns să 

abandoneze continuarea activităţii aşa de frumos începute, după cum reiese din emoţionanta sa 

cerere de demisie: „abia mi-a ajuns să-mi ţin hrana de toate zilele, când am avut însă 

îmbrăcăminte, iar când n-am avut îmbrăcăminte, a trebuit să primesc făgăduiala vreunui făcător 

de bine, că mă va hrăni un curs de vreme, ca să-i pot întrebuinţa la îmbrăcăminte". Dorinţa de 

învăţătură se manifestă intens din partea unui mare număr de copii şi se simte nevoia ca pe lângă 

şcoala publică să funcţioneze şcoli de un nivel mai ridicat. De aceea şcoala înfiinţată de I. 

Penescu s-a transformat şi s-a adaptat nevoilor, iar în toamna anului 1863 din ea se desprinde o 

mlădiţă nouă şi viguroasă sub numele „Şcoala rea1ă" care va deveni mai târziu Liceul ,,N. 

Bălcescu", cea mai veche şcoală superioară din Brăila. 

Bunele intenţii ale lui I. Penescu au deschis perspective însemnate pentru 

destinele culturii brăilene. A apărut în oraşul nostru un mare număr de tipografii şi 

publicaţii, mărturie puternică a unei intense vieţi culturale. În 1855, în tipografia lui 

Dimitrie Samollada s-a tipărit un „Calendar pregnostic cuprinzând şi varietăţi şi poezii 

diverse", între care şi versuri de A. Pann, iar R. S. Campiniu tipăreşte în 1857, o 

prelucrare a romanului popular „Filerot şi Antusa". Preotul Anastasie R. Brăileanu 

tipăreşte în propria lui tipografie în peste 200 de pagini, „Prudenţa şi omul", un fel de 

eseu cu caracter moral religios. Acelaşi preot Brăileanu publică în 1859 versiunea în 

româneşte „Teatru lumii tradusă din franţuzeşte de un iubitoru de instrucţie publică ; 

după M. Richer". Ideea lui I. Penescu de a da atenţie problemelor economice este reluată 

după un lung timp de publicaţia ”Tromba mercantile, ziar economic", iar în 1865 apare 

săptămânalul „Anunţătorul Comerciale, foaie mercantilă şi industrială", redactată de 

Pericle Pestemalgioglul. Pestemalgiogul se adaptează ritmului cultural al vremii şi 

continuă activitatea tipografică a preotului Brăileanu. În această tipografie apar lucrările 

lui Cristache Suliotti: „Compendium de philosophie" — 1867, traducerea primei cărţi din 

„Iliada" lui Homer 1876, Nicolae Vîlcu publică „Dicţionar geografic al Judeţului Brăila", 

însoţit de o hartă a oraşului şi a judeţului. 
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Cea mai veche bibliotecă din Brăila, „Biblioteca publică", s-a înfiinţat în ianuarie 

1881 din iniţiativa profesorilor Gimnaziului real şi achiziţionase in 1906, un număr de 

5.000 de volume. În 1906 ea a devenit „Biblioteca comunală". 

Prin 1896 un grup de elevi ai Liceului „N. Bălcescu" în frunte cu Petre Armence 

au înfiinţat o bibliotecă aparţinând Societăţii „Avântul". Multă vreme biblioteca a purtat 

numele fondatorului ei. Din 1908 devenise bibliotecă publică.  

Un însemnat număr de societăţi culturale a animat viaţa culturală a oraşului Brăila 

între 1879-1916. 

În martie 1888 s-a înfiinţat „Ateneul" sub preşedinţia scriitorului Th. Şerbănescu, 

unde se ţineau conferinţe pentru marele public.  

Pe aceleaşi coordonate ale iubirii de patrie şi ale cunoaşterii vieţii complexe 

sociale se înscrie şi activitatea Societăţii ,,Avântul". Avântenii erau oameni cu o serioasă 

pregătire intelectuală, militanţi energici ai cunoaşterii tradiţiilor şi specificului judeţului, 

animatori pentru ideea de unitate naţională. 

În 1898 profesorul I. Ursu de la Liceul „N. Bălcescu" a înfiinţat „Societatea de 

lectură" unde se citeau şi se discutau cu elevii opere literare curente. Brăila s-a remarcat 

ca un oraş generos, a încurajat şi a acordat ospitalitate oricăror iniţiative care urmăreau 

progresul, lupta pentru libertate, dezvoltarea culturii. Aşa se explică faptul că aici s-au 

înfiinţat societăţi culturale, academii ale popoarelor vecine a căror situaţie politică nu 

îngăduia pe acea vreme astfel de instituţii pe pământul ţării lor. Albanezii aşezaţi la 

Brăila au înfiinţat Societatea „Drita" şi un ziar cu acelaşi nume, iar un fruntaş albanez din 

Brăila, Naum Petru Vechilhargi, de profesie avocat, a inventat alfabetul albanez şi a 

redactat un abecedar albanez. 

Tot la Brăila s-au pus bazele „Academiei" bulgare şi s-au redactat ziare în limba 

bulgară. Aici şi-au petrecut o vreme viaţa şi au activat poeţii Ivan Vazo şi Hristo Botev. 

Asociaţia corală „Armonia" înfiinţată în anii 1871 şi-a câştigat renumele prin 

concertele ei. Bunele tradiţii muzicale ale .„Armoniei" sunt continuate astăzi de corul 

bărbătesc „Armonia" numit „Orga brăileană". 

În domeniul artei Anastase Simu, pasionat colecţionar, iniţiază o pinacotecă 

locală, iar mai târziu, la Bucureşti, întemeiază Fundaţia A .Simu şi Muzeul Simu în care 

se găsesc multe comori artistice. Anastase Simu a fost un  mare colecţionar şi donator de 
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opere de artă, ctitor al unui lăcaş de cultură - "Pinacoteca Simu”. Născut în Brăila la 25 

martie 1854, Anastase Simu a absolvit şcoala primară şi gimnaziul real în oraşul de 

baştină, după care şi-a continuat studiile la Viena şi Paris, încheindu-le cu doctoratul în 

ştiinţe politice şi administrative susţinut la Universitatea din Bruxelles. A adunat o 

impresionantă colecţie de artă cu unicul scop de a o pune la dispoziţia marelui public, 

astfel că în anul 1910, înfiinţează la Bucureşti muzeul care-i va purta numele, construit în 

stilul unui templu ionic. Ca un corolar al activităţii sale de om de cultură şi patriot, în 

anul 1927 donează statului român acest muzeu, una din cele mai mari pinacoteci ale ţării, 

în care se aflau expuse 1182 de opere de pictură, sculptură, gravură şi desen ale unor mari 

artişti români  şi străini. În actul de donaţie se menţiona: "în dorinţa mea nestrămutată de 

a servi ţara şi a putea contribui în domeniul manifestării frumosului, declar în mod 

solemn că atât terenul ce am cumpărat în 1904, cât şi clădirea «Muzeului Simu» ce am 

construit pe el, precum şi toate operele de artă aflate în el.. .ie închin cu dragoste 

României reunite şi le fac danie în veci naţiunii." 

 Între mânuitorii talentaţi ai condeiului cităm numele tânărului, ajutor de judecător 

la Brăila, N. D. Cocea care denunţa în violente pamflete exploatarea şi tendinţele de 

înăbuşire a luptei pentru libertate a muncitorilor din portul Brăila, prin 1910. 

   Poetul Panait Cerna  nu s-a născut la Brăila, dar şi-a făcut studiile la Brăila. Lira 

lui poetică a vibrat pe când era eminentul elev al Liceului “N. Bălcescu”. Brăilenii 

totdeauna 1-au considerat al lor. Pasionat pentru literatură şi filozofie, disciplină în care a 

obţinut titlul de doctor la Universitatea din Leipzig, Cerna pătrunsese în rândurile 

intelectualilor cu cea mai bună pregătire din generaţia lui. Arta lui este expresia bucuriei 

şi a dorului de viaţă, a unui umanism şi optimism sincer care au atras atenţia marilor 

scriitori : I. L. Caragiale, T. Arghezi etc. 

În  acelaşi mediu al oraşului Brăila s-a format şi poetul Ştefan Petică care a 

studiat la Liceul „N. Bălcescu". Originar din Buceştii Tecucilor, Petică a fost un talent 

deosebit  care a devenit cel mai înzestrat creator în arta simbolistă. În anii adolescenţei, 

ca elev al liceului a frecventat conferinţele clubului socialist din Brăila. Versurile lui se 

remarcau prin lirismul bogat şi muzical, prin forţa sugestiei, prin tehnica artei simboliste 

pe care şi-o însuşise. 
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Iuliu Cezar Săvescu, contemporan cu Petică, şi-a făcut studiile la Liceu1 ”N. 

Bălcescu", a murit la 37 ani în efervescenţa tinereţii, ca şi Cerna şi Petică. El a 

reprezentat poezia modernistă. Versurile lui se bucurau de aprecierile lui Macedonski şi 

numele său era rostit cu respect de conducătorul „Literatorului". 

De aceeaşi admiraţie s-a bucurat printre brăileni şi poetul Theodor Şerbănescu 

care şi-a petrecut o bună parte din viaţă la Brăila, unde şi este înmormântat. Autor al 

multor poezii romantice, a încîntat generaţii multe datorită aşezării lor pe note de 

cântăreţul George Cavadia, Th. Şerbănescu a fost membru activ al „Junimii" şi s-a 

bucurat de multe onoruri literare. Titu Maiorescu îl aprecia ca pe un talent deosebit în 

studiul său- „Direcţia nouă în poezia şi proza română". A fost membru corespondent al 

Academiei Române, a colaborat la Revista „Convorbiri literare" şi a publicat câteva 

volume de versuri în limba română şi franceză.  

Dintre poeţii pe care i-a dat Brăila, George Baronzi are o activitate foarte bogată 

şi variată. Contemporan cu V. Alecsandri, el a trăit între 1815-1896. Baronzi poseda o 

întinsă cultură, era o minte înzestrată cu o fecundă imaginaţie, avea atâtea cunoştinţe 

încât se clasifica între oamenii cei mai culţi ai timpului. El ne-a transmis o bogată 

moştenire culturală confirmată de cele 45 de volume, o activitate neobişnuită prin 

dimensiunile ei până atunci. În 1909, într-o conferinţă „Atmosferă brăileană", ţinută la 

Brăila, savantul N. Iorga caracteriza personalitatea lui Baronzi ca pe un mare talent, 

depăşind, în unele privinţe, chiar pe cel mai popular poet : „În prelucrarea poeziilor 

populare dovedeşte mai înaltă înţelegere a sufletului popular decât Alecsandri". A 

cultivat cu o mare pasiune literatura: poezia lirică, epică, dramaturgia şi proza, nuvela şi 

romanul, drama şi comedia, balada şi legenda, satira, folclorul, traducerile. Subliniem în 

mod deosebit orientarea democratică a acestui scriitor. El socotea literatura folclorică 

expresia psihologiei maselor populare. Multipla şi variata lui activitate urmărea să 

contribuie la formarea gustului public pentru literatură, să mobilizeze conştiinţa publică 

pentru realizarea marilor idealuri de unitate şi libertate naţională. Baronzi a fost precursor 

al romanului românesc prin opera sa „Misterele Bucureştiului", publicat între 1861 — 

1864, tocmai atunci când N. Filimon îşi publica şi el „Ciocoii vechi şi noi". Presa era 

pentru Baronzi mijlocul eficient de vehiculare a ideilor moderne. În  1866, a condus la 

Brăila ziarele „Moş Ion", nume sugestiv pentru caracterul lui democratic şi „Presa 
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Română". Neobosit gazetar, a editat la Galaţi, între 1873 — 1886, ziarul „Vocea 

Covurluiului". Baronzi  a fost un înaintaş demn, un animator al culturii naţionale, a cărui 

prezenţă a fost totdeauna inspirată de idealurile înalte ale patriei şi ale poporului. El ar 

merita o monografie. 

 În a doua jumătate a secolului trecut s-a afirmat în publicistica vremii Anton 

Bacalbaşa. Talentat gazetar, reprezentant al pamfletului corosiv, articolele sale cucereau 

interesul cititorilor prin curajul, verva şi sinceritatea atitudinii. De pe băncile Liceului „N. 

Bălcescu" a dovedit o uimitoare mobilitate spirituală şi o fantezie bogată. Militant 

socialist al clasei muncitoare, talentatul publicist era foarte activ în paginile 

„Contemporanului", „Literatură şi ştiinţă", în „Moftul Român", dar mai ales în „Adevărul 

literar" întemeiat de el. Consacrat în literatură prin eruptiva povestire „Moş Teacă", 

Bacalbaşa a detestat cu dispreţ dar şi cu umor orgoliul şi incultura cazonă, prostia şi falsa 

pretenţie. Ca orator, A. Bacalbaşa impresiona prin verva lui clocotitoare, fiind comparat 

cu un „bolid" care ardea tot ce întâlnea în cale. Ibrăileanu îl numea „unul din cei mai buni 

oratori ai socialismului de altădată". Poseda calităţile marelui luptător energia oratorică, 

sarcasmul pamfletarului, talentul gazetarului, ceea ce 1-a făcut pe savantul Hasdeu — 

unul dintre cei mai aprigi adversari ai lui Bacalbaşa — să-l aprecieze prin aceste cuvinte : 

„Avem în ţara românească un singur gazetar, pe Bacalbaşa". A publicat şi traduceri în 

Ziarul „Emanciparea" din „Capitalul" lui Marx, sub pseudonimul Batony, într-o vreme 

când literatura marxistă abia începuse să fie cunoscută la noi.  

 În aceste pagini  am evocat doar  câteva momente mai importante din istoria 

culturii brăilene, numele unor oameni care şi-au dăruit cu entuziasm inteligenţa pentru 

progres şi am subliniat totodată contribuţia oraşului şi judeţului Brăila la dezvoltarea 

culturii naţionale şi universale. Ei au făurit o nobilă tradiţie de muncă şi demnitate 

naţională şi oferă un exemplu puternic pentru generaţia actuală şi pentru viitor.  

Despre oraşul Brăila, oameni de cultură români aveau numai cuvinte de preţuire: 

Nicolae Iorga numea oraşul Brăila „o podoabă a Dunării muntene, aducătoare de 

bogăţie"; scriitorul Al. Vlahuţă despre vorbea despre pătrunderea formelor moderne de 

viaţă, a ideilor noi  care au avut ca reflex conturarea caracterului citadin al Brăilei „unul 

din cele mai frumoase oraşe ale ţării noastre". 
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Prezenţe  brăilene  în  spiritualitatea  românească 

Înv. Florica Mihai – Stanciu  &  Înv. Gica Grigore 

Şcoala cu clasele I-VIII ”Mihai Viteazul” Brăila 

 

     Este un miracol ca într-un oraş de provincie, într-un interval de circa un deceniu, 

să se nască acei care vor fi, respectiv: romancierul  roman  cel mai citit  din  ţară  şi  din 

străinătate, cel mai influent gânditor român, cel mai de  seamă logician român şi un 

remarcabil  poet  româno-francez. Ne  referim la  Panait  Istrati (1884-1935), Nae 

Ionescu(1890-1940), Anton Dumitriu(1905-1992), Ilarie Voronca(1903-1946). 

     De fapt, nu este vorba de  un miracol ci de ambianţa culturală deosebită ce s-a 

realizat în acest port dunărean, descris cu multă vervă şi culoare de Victor Eftimiu care îl 

cunoştea datorită soţiei  sale, tot  brăileancă. 

     Este necesar şi fiecare dintre noi are  datoria fundamentală de a-şi cunoaşte  

trecutul,    rădăcinile. 

     Mult  timp Brăila a fost  un port în care aspectele culturale nu sunt  înregistrate; a 

fost sălaş  pentru multe grupuri etnice-greci, turci, ruşi, bulgari, evrei, armeni –care 

trăiesc în pace şi înţelegere. Tradiţiile, obiceiurile şi credinţele acestora au fost integrate 

în viaţa culturală şi spirituală a oraşului. Panait Istrati, Panait Cerna, Fraţii Minovici, 

Maria Filotti, Ana  Aslan, Mihail Sebastian, D.P.Perpessicius sunt doar câteva din 

personalităţile marcante ale ştiinţei şi culturii, de renume mondial, care au dus renumele 

oraşului şi sunt mândria locuitorilor  lui.  Şi  iată că, înainte ca secolul  al  XIX-lea  să  se 

împlinească, în “acest oraş cu salcâmi” după cum îl denumea romancierul Mihail 

Sebastian, se năşteau personalităţi de seamă ale culturii româneşti şi universale. 

     Ne-a fost greu să alegem un singur domeniu, o singură  personalitate, constatând 

cu uimire şi încântare  că, practic, nu este domeniu al culturii –fie că este vorba de 

gândirea  abstractă a filozofului sau a matematicianului, fie de artele plastice sau 

interpretative, de literatură, de sport sau  medicină -   în  care Brăila să nu fie prezentă cu 

valori de primă mărime.  De aceea, vom face o incursiune  prin câteva domenii cu 

personalităţi reprezentative care şi-au pus amprenta asupra oraşului nostru, asupra zonei 

Bărăganului, cu scuzele de rigoare faţă de cei pe care doar  i-am reamintit sau omis, 

numărul domniilor lor fiind mult prea mare pentru o lucrare atât de modestă ca aceasta. 
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     În oraşul vechi te simţi atras de nostalgie şi de emoţii intelectuale. Pe Strada 

Cetăţii, la numărul 70, a locuit Perpessicius  “cel tăbăcit cu suferinţă “, marele editor al  

poetului nostru naţional Mihai Eminescu. În Grădina Mare, şi-au dat  întâlnire  amintirile 

lui Istrati şi etnografia zonei care nu mai este “o pată albă”cum se credea. 

     Vechi şi  mari  umbre de titani se proiectează pe marele ecran al culturii. Ele au 

ieşit din firida  patrimoniului  brăilean,  intrând în  galeria naţională şi universală. La cei 

pe care i-am enumerat se alătură  mulţi  alţii  aproape  imposibil de  consemnat  

exhaustiv: Petre Andei, Mina Minovici, C. Hepites,  Ana Aslan, Petre Ştefănescu 

Goangă,  Cătălina Buzoianu, Ştefan Mihăilescu Brăila, Ileana Cernat, George Grigoriu, 

Anton Bacalbaşa, Nicu Alifantis  etc. 

     Fiul lui Neagu şi al Paraschivei, ţărani din inima Bărăganului, Fănuş Neagu,” un 

frumos  nebun al marilor oraşe” după cum îi spunea Eugen Simion, a rămas  un mare  

prozator, un magician al verbului trecut prin vămile poeziei, un  râu de metafore pline de 

frumuseţe şi de lirism, de  simţire, de vitalitate. A debutat ca scriitor cu povestirea 

“Duşman cu lumea”, iar ca actor în  propria piesă “Casa de la miezul nopţii”. 

     Era drăguţ cu cei tineri, era patern, plin de voinţă, era un maistru de stil acceptat   

şi respectat. Avea umor care îl ajuta să  treacă  peste oboselile  veacului. Era om întreg la 

minte  şi  simţiri. 

    “Acolo la Grădiştea, în miazănoaptea  Bărăganului pluteşte  pe ape şi–n ierburi  

copilăria mea”… 

    “Acolo la Grădiştea  am  ţinut în palme steaua magilor, acolo Dumnezeu şi 

oamenii locului, întăriţi de vifore şi arşiţe, au turnat în mine steaua de aur a speranţei. De 

acolo am pornit  eu  pe  cărări de lună.  Acolo  îmi  place  să  mă  întorc  mereu, „fie  

numai şi cu gândul”, spunea scriitorul. 

     Fănuş  Neagu a îmbogăţit limba română cu pagini de poezie.  ”De la  Tudor 

Arghezi şi Eugen Barbu, nu a mai existat poet mai mare “spunea Dinu Săraru. 

     Dintre  cărţile  publicate  menţionăm: ”Ningea în Bărăgan”,”Somnul de la 

amiază”, “Dincolo de nisipuri”, ”Vara buimacă”, ”Caii albi din oraşul Bucureşti”, 

“Îngerul a strigat”, ”Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, “Insomnii de mătase” , “Poveşti 

din drumul Brăilei”, etc . A  fost  distins  cu  Premiul  Uniunii Scriitorilor  din  România  



 23 

pe  anii 1968, 1970, 1971 şi 1976 şi Premiul “Panait Istrati” al Uniunii Scriitorilor din 

România în 1987.  

     În satul Grădiştea, casa  părintească, transformată  în muzeu odată cu trecerea  sa  

în nefiinţă, îşi deschide larg porţile spre cultură, spre informarea tinerei generaţii şi nu 

numai. 

    Autodidact, Panait Istrati îşi petrece copilăria în cartierele zgomotoase ale 

pitorescului port al Brăilei pe care l-a făcut să reînvie cu atâta forţă în nuvelele sale. 

    După un prim an de jurnalism brăilean în 1911, Istrati iniţiază seria peregrinărilor 

sale în căutare de cunoştinţe şi de experienţă umană. Materialul uman acumulat în timpul 

acestui “vagabondaj”: Turcia , Grecia , Palestina, Egipt, Italia, Elveţia, Franţa l-a incitat 

să scrie mai întâi în franceză redacţional un capitol din Kira Kiralina, pe care l-a trimis lui 

Romain Rolland care vede cu acest prilej  în Panait Istrati un nou Maxim Gorki, ”un 

povestitor înnăscut. “Era gloria care niciodată nu mai avea să-l părăsească în tot timpul 

vieţii sale, consacrate unei opere vaste. Aceasta era compusă din două mari cicluri, 

fiecare de patru nuvele: primul reprezentat de “Kira Kiralina”, “Unchiul Anghel”, 

“Haiducii”, “Prinţesa din Snagov”, iar din al doilea făcând parte alte patru nuvele 

publicate în limba franceză. 

    În afară de acestea, a publicat alte nuvele care nu au fost incluse în aceste cicluri: 

”Codin”, “Mihail”, “Nerantsula”, şi “Ciulinii Bărăganului”etc. 

     Opera literară  a  lui Panait Istrati, scrisă  în  limba franceză şi tradusă în  

româneşte  parţial de scriitorul însuşi, cuprinde povestirile  cu  elemente  autobiografice, 

impregnate  de atmosfera românească a locurilor natale, el integrând “geografiei 

spirituale a hărţii româneşti un comportament nou –cel al Bărăganului - tot astfel cum 

regatul  bălţilor Dunării şi magnifica lor trecere în nemurirea slovei tot lui se 

cuvine”(Camil Baltazar). 

“Poate  să fie cineva scriitor, dacă nu are un spirit inventiv? ”spunea el .”Apreciez 

orice fărâmă de adevăr care arde ca fierul înroşit inima mea instabilă. Sunt un foc care 

arde de dorinţe, pământul şi viaţa nu vor fi niciodată prea mari pentru ceea ce eu pot să 

simt. O cârtiţă incandescentă-în definitiv, iată ce sunt”. 
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“Ciulinii Bărăganului”, apărut în 1928, este considerat  romanul care prezintă  prima 

viziune istorică a răscoalei din 1907, Panait Istrati dovedindu-se a fi un scriitor obiectiv, 

romanul încheindu-se cu aceeaşi imagine a ciulinilor, simbol al durităţii vieţii. 

     Opera  lui  Panait Istrati a intrat în literatura universală. Cât priveşte literatura 

română, Perpessicius îl revendica cu putere,  deoarece ”opera sa, vine să completeze  

peisajul literaturii  noastre  alături  de  Rebreanu  şi  Sadoveanu”. 

    Născută  la  Brăila, la 10 iunie 1860, într-o familie cu rădăcini elene, celebra  

cântăreaţă  de operă, ”simbol al triumfului  românesc  peste hotare, imagine sonoră a 

frumuseţii, a graţiei, a  cântecului, ridicată  pe scutul înflorit al unei  epoci  unice  în 

istoria  lumii, sinteză  definitivă  a gloriei de scenă “(N.Carandino), Hariclea Darclee este  

prezentă şi astăzi în viaţa brăilenilor prin Concursul Internaţional de Canto şi Festivalul  

ce-i poartă  numele. Această  manifestare marca ( în 2010 ) un secol şi jumătate de la 

naşterea legendarei soprane şi 15 ani de la crearea evenimentelor muzicale dedicate 

memoriei sale, strângând nu mai  puţin de peste 1700 de talente din peste 47 de ţări şi 

cinci continente  care s-au întrecut pe sine în contextul manifestărilor de la Brăila, înainte 

de a se afirma pe scenele naţionale şi internaţionale. 

       Hariclea  Darclee reprezintă  un reper pentru toţi cei care doresc să urce pe cea 

mai înaltă treaptă a podiumului  interpretativ şi  vor să  rămână  în inimile  publicului . 

     “Prezenţa la manifestările culturale de acest tip a cât mai multor concurenţi din 

cât mai multe ţări ne arată că misiunea începută în 1997, de a readuce în conştiinţa 

publică numele marii  artiste, cunoaşte un succes  deplin” spunea Mariana Nicolesco. 

     De ce nu am aminti aici şi numele  unui alt brăilean, Ionel Voineag, mare  artist  

liric, una din valorile importante ale scenei actuale, ce “continuă o exemplară  tradiţie a 

şcolii de canto” spunea Grigore Constantinescu . 

     Născută în comuna Batogu din judeţul Brăila,  numele Maria Filotti,  actriţă,  

artistă  a poporului, stea  de primă  mărime a  scenei  teatrale   româneşti,   dăinuie  pe  

buzele brăilenilor  atunci când rostesc numele Teatrului brăilean”Maria Filotti”, teatru pe 

a cărui scenă a debutat ca elevă în 1974 o altă brăileancă de renume, Catrinel Dumitrescu, 

cea care avea să  devină  actriţă de teatru şi film de primă mărime a scenei româneşti. 

     “Anii vin şi trec, depinde  de noi ce facem cu ei: îi  contabilizăm cronologic  sau  

îi încărcăm cu poveşti”… 
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     În anii 1980, România a  avut  două  săritoare în  lungime de  cea  mai  înaltă 

valoare:  Anişoara Cuşmir Stanciu  şi Vali Ionescu. La majoritatea concursurilor  de înalt 

nivel de peste hotare  lupta se ducea  între ele  două. 

     Anişoara Cuşmir s-a născut la Brăila, la 28 iunie 1962. A practicat atletismul de 

înaltă performanţă, iar la doar 20 de ani  reuşea la Campionatele Naţionale ale României 

din august 1982 să  bată recordul mondial. Era pentru a doua oară  când o româncă 

dobora recordul mondial, prima fiind Viorica Viscopoleanu în 1968.  

   “Atletismul a fost destinul meu “ spunea cu mândrie sportiva. ”Un Bob Beamon 

printre fete“ au  exclamat la  unison  reprezentanţii  agenţiilor de presă  internaţională  

după senzaţionalul ”zbor “ de la Internaţionalele de atletism ale  României al  Anişoarei 

Cuşmir. Uluitorul record  mondial  al  probei  de  lungime 7,43 m avea să prefaţeze un alt 

rezultat  de excepţie al brăilencei - aurul  olimpic  de la Los  Angeles  din 1984. 

    “Brăila  copilăriei şi  adolescenţei  mele  era un oraş ideal pentru   promenadă, nu 

doar vara, ci şi iarna când se aşternea o superbă mantie albă,  iar pe Dunăre curgeau 

necontenit sloiuri de gheaţă. E Brăila unui alt timp, cu oameni calzi şi  binevoitori, e 

Brăila în care îi regăsesc pe părinţii mei care nu mai sunt dar şi pe prietenii mei dragi. Pe 

atunci  toată lumea era prietenă cu toată lumea” mărturiseşte sportiva. 

     Anişoara Cuşmir Stanciu, Adelina Gavrilă, Gina Panait, Ionuţ Pungă, Doru Oprea 

sunt doar câteva nume din pleiada de campioni ai atletismului românesc şi mondial pe 

care i-a dat Brăila de-a lungul timpului.  

    Aceştia sunt o minusculă parte din oamenii Brăilei pentru că, aşa cum spunea cel 

care a fost logicianul şi gânditorul profund Anton Dumitriu, “nu Brăila este a noastră ci 

noi, oamenii Brăilei suntem ai ei”. 

     Bine  ar fi să  preţuim mai  mult  oamenii de spirit, oamenii de suflet, oamenii  de 

cultură. Cultura  poate  face  mult mai   mult   decât ne putem  noi închipui. 
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Alexandru Popovici  - Comisarul Portului Brăila  

în timpul primului război mondial 

Prof. Mihai-Liviu Negoiţă 

Şcoala cu clasele I-VIII “Aurel Vlaicu” Brăila 

 

România a intrat în primul război mondial (războiul pentru întregirea naţională)  

la 15 august 1916. Campania  armatei României în  1916 a constat în ofensiva în 

Transilvania şi defensiva pe linia Dunării. Armata inamică germano-bulgară a rupt 

defensiva românească pe Jiu, astfel că Oltenia şi Muntenia au intrat sub ocupaţie. Regele, 

guvernul şi parlamentul s-au retras în Moldova, singurul teritoriu românesc liber, în 1916. 

Războiul a schimbat cu totul situaţia  ţării şi, implicit, a oraşului Brăila. 

Brăila a avut mult de suferit în timpul ocupaţiei germane. Primele detaşamente de 

germani au sosit în oraş la 23 decembrie 1916, când un grup de ofiţeri, formând statul 

major sub comanda generalului von Goltz, s-a prezentat la primărie pentru a impune 

autorităţilor locale noua stare de lucruri. Din acel moment, Brăila a intrat în regim de 

ocupaţie şi pentru judeţ aveau să înceapă zile grele de încercări.  

S-au introdus, de la început, cartele pentru pâine, făină, mălai, pentru sare, pentru 

mazăre, pentru fasole, pentru săpun, pentru zahăr şi pentru combustibili. Populaţia Brăilei 

a avut de suferit restricţii în ceea ce priveşte lumina, apa şi frecventarea localurilor 

publice. La 5 ianuarie 1918, s-a publicat ordonanţa comandaturii de ocupaţie prin care se 

hotărâse că „lumina se va stinge la ora 11.00 în loc de 12.00, că sunt admise 4 lămpi – 

becuri – de locuinţă”. În ceea ce priveşte apa, aceasta „se închidea între orele 2.00 şi 4.00 

după-amiază şi de la 9.00 seara până la 5.00 dimineaţa”. Pe 9 februarie 1918 a fost dată o 

altă ordonanţă care impunea închiderea restaurantelor şi a cafenelelor la ora 8.00 seara. 

Patronii localurilor publice care nu respectau prevederile ordonanţei erau amendaţi cu 

3000 lei, iar localurile erau închise.  

Măsurile erau foarte dure, dar brăilenii au suportat cu bărbăţie regimul ocupaţiei. 

La 22 februarie 1917 consulul local austro-ungar trimitea o adresă superiorului 

său din Bucureşti, prin care cerea „pentru motive politice şi militare”, internarea a 41 de 

fruntaşi brăileni ostili Puterilor Centrale. Cei mai mulţi dintre ei erau din punct de vedere 

al  ocupaţiei: comercianţi, agricultori, avocaţi, farmacişti, foşti senatori şi directorul 
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Băncii Naţionale. Anterior adresei din 22 februarie 1917 fuseseră internaţi deja o serie de 

brăileni din ordinul comisariatului militar german local. 

Mulţi locuitorii ai oraşului şi ai satelor vecine, Islazu şi Piscu, au adăpostit ofiţeri 

şi soldaţi români prizonieri fugiţi din lagăre şi care voiau să treacă în Moldova (singurul 

teritoriu liber din România). Autorităţile de ocupaţie au descoperit aceste fapte, iar 

respectivii au fost condamnaţi la închisoare, condamnaţi la deportare sau chiar la moarte. 

Au fost condamnaţi 38 de locuitori ai Brăilei care au adăpostit ofiţeri sau soldaţi 

prizonieri. 

Un loc foarte important din Brăila, din punct de vedere economic şi social înainte 

de impunerea ocupaţiei germane, a fost Portul Brăila. În  continuare, voi prezenta câteva 

aspecte privind situaţia Portului Brăila în perioada ocupaţiei germane.   

Portul Brăila în momentul ocupaţiei era arhiîncărcat cu cereale. Toată producţia 

ţării nemaiputându-se exporta pe apă, se găseau în ţară trei recolte înmagazinate (1914, 

1915, 1916) şi totuşi populaţia suferea din cauza lipsei mijloacelor de transport. 

Dificultăţile exportului în timpul neutralităţii erau enorme, iar transportul 

cerealelor la vămile dinspre Austro – Ungaria se făcea în mare parte cu care, deoarece 

vagoanele pe C.F.R. se obţineau cu greutate. 

Din cauza acestor dificultăţi, comercianţii ca şi proprietarii au preferat să-şi pună 

mărfurile în magazii şi să aştepte încetarea războiului. Aşa se explică că la data ocupării 

Brăilei, magaziile erau pline cu cereale. 

Proprietarii mărfurilor din magaziile Portului Brăila, în mare majoritate erau 

exportatori străini sau case străine; dacă aparţineau Puterilor Centrale şi se mai găseau la 

Brăila, în momentul intrării României în război (15/28 august 1916) ei au fost izolaţi, iar 

magaziile lor cu produse închise şi sigilate. 

După pacea de la Bucureşti, relaţiile între Moldova şi teritoriul ocupat s-au mai 

îmbunătăţit, începând o activitate timidă şi în Portul Brăila, dar lipseau muncitorii. În 

aceste condiţii, prefectul judeţului Brăila, Filip Apostol, cu aprobarea Comandamentului 

german, a făcut la 21 iunie 1918 un apel către toţi muncitorii să se prezinte pentru a-şi 

relua activitatea. Muncitorilor din port li se oferea 9-10 lei pe zi pentru munci uşoare, 12 

lei pe zi pentru munci grele. 
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Populaţia civilă nu avea dreptul să viziteze portul. Această situaţie era determinată 

de faptul că germanii se temeau de spionaj, în port existând depozitele de muniţie şi de 

aprovizionare ale armatei germane. Asupra acestora se aruncaseră câteva bombe de 

aeroplanele româneşti dar fără succes. 

Portul Brăila întotdeauna a avut o organizaţie poliţienească aparte; de aceea avea 

o Poliţie, iar conducătorul, deşi avea grad de comisar, se intitula poliţai al Portului. 

Serviciul Poliţiei Portului a fost înfiinţat la 1 noiembrie 1913, pe baza deciziei 

Ministerului de Interne. Acest serviciu era cel mai delicat în raport cu celelalte secţii de 

poliţie, deoarece aici se aflau casele străine de import şi export cu mare activitate 

comercială, numeroşi străini cu diferite interese, muncitori oricând gata de greve şi 

răzvrătiri, jefuitorii vagoanelor şi magaziilor. 

Alexandru Popovici (născut în 1862), poliţaiul Portului în perioada ocupaţiei 

germane, a avut la început autorizaţia de a intra în port zilnic pentru a verifica starea 

depozitelor şi  a magaziilor care erau supraîncărcate. De aceea, el ştia foarte bine 

mişcările inamicului în portul Brăila. Popovici a scris pe o hârtie situaţia militară a 

inamicului, a introdus hârtia într-o sticlă goală, a astupat-o bine şi a aruncat-o în Dunăre, 

în speranţa că va ajunge la Galaţi, la trupele româneşti. Sticla a fost descoperită de 

germani.  

 

Prin sentinţa din 2 august 1917, 

Tribunalul de Război l-a condamnat la moarte 

pe Comisarul Portului, Alexandru Popovici, 

pentru spionaj făcut în serviciul ruşilor. 

Alexandru Popovici crease în port o reţea de 

informare a soldaţilor români din Moldova. În 

afară de Alexandru Popovici au mai  fost 

executaţi şi alţi bărbaţi acuzaţi de spionaj. 

Plecarea ultimilor unităţi germane a 

avut loc în octombrie  1918, când au intrat şi 

primele unităţi româneşti în Brăila. Aceasta a 

marcat eliberarea Brăilei de sub ocupaţie şi 
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restabilirea autorităţilor româneşti. După zbuciumaţii ani ai ocupaţiei străine, oraşul şi 

portul au intrat în regimul de refacere. 

Portul Brăila, aşezat la una dintre principalele artere de comunicaţie ale ţării, a 

fost reanimat într-un timp relativ scurt. S-a început repararea magaziilor, efectuându-se 

lucrări care au necesitat mari cheltuieli mai ales pentru faptul că cele vechi erau într-o 

stare deplorabilă. 

După război, Brăila a intrat într-o fază nouă, pentru că s-a schimbat complet 

ansamblul factorilor interni şi ai celor internaţionali. 

La 27 mai 1993 a fost inaugurat monumentul închinat acestui erou, avansat totodată 

post-mortem la gradul de general de brigadă. La ceremonie a participat şi ministrul de Interne 

George Ioan Dănescu. 

 

 

Bibliografie 

 

1. C. C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 

2. N. Mocioiu, Monografia judeţului Brăila,  Brăila. 

3. N. Mocioiu, Brăila file de istorie. Documente privind istoria oraşului 1919-1944, 

vol.II, Editura Întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918”, Bucureşti, 1989. 

4. N. Mocioiu, Dezvoltarea economică şi socială a portului şi oraşului Brăila 1829-

1921, în Istros, vol. 2-3, 1981-1983. 

5. N. Petrovici, Brăila sub ocupaţiune, Brăila,  Editura  Tipografia  Românească, 

1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Constantin Sandu Aldea  

Viaţa şi activitatea (1874-1927) 

Prof. Lucia Miron 

Şcoala cu clasele I-VIII „C.S. Aldea” Brăila 

 

Motto:”Eu sunt născut şi   

crescut în Bărăgan, sunt copilul 

acestui pustiu bogat şi recunoscut, 

nemărginit şi amăgitor”.  

 

I. Viaţa şi activitatea în date  

 

 1874 – 14 noiembrie, în comuna Tichileşti, judeţul Brăila, s-a născut Constantin 

Sandu Aldea, ca fiu al unor ţărani „cojani” cum spunea el însuşi, Petrea şi Tudora Sandu 

(Aldea este un pseudonim literar). 

 1880 – micul Constantin s-a mutat cu părinţii la Brăila. 

 1885 – a terminat şcoala primară la Şcoala de băieţi Nr. 12, situată pe strada 

„Călăraşilor”. 

 1886 – s-a înscris în clasa I a Gimnaziului real din Brăila, actualul Colegiu 

Naţional „Nicolae Bălcescu”. 

 1892 – 25 august, tânărul Constantin Sandu Aldea s-a înscris la Şcoala Supremă 

de Agricultură şi Silvicultură ce funcţiona la Herăstrău, reuşind să intre ca bursier în 

urma examenului susţinut cu succes. 

 1896 – a susţinut examenul de diplomă, fiind al doilea din cei reuşiţi, dar nu a 

practicat meseria de agronom, deoarece a urmat imediat perioada armatei pe care a 

petrecut-o la Focşani ( Regimentul de artilerie grea Nr. 1 Cetate). 

 1901-1903- Constantin Sandu Aldea a fost ajutat de un alt brăilean, Nicolae 

Filipescu, ajuns Ministru al Agriculturii şi a obţinut o bursă de studii, în Franţa, la 

Montpellier. La reîntoarcere a fost numit conferenţiar la ferma model Laza, din judeţul 

Vaslui, unde şi-a dedicat o parte din timp muncii de cercetare. 



 32 

 1905 – s-a căsătorit cu Joiţa, din comuna Cioroiu, judeţul Ialomiţa; imediat după 

nuntă a plecat în Germania,  unde în 1906, soţia lui a născut o fetiţă, Viorica, pe care a 

botezat-o la Biserica Rusă din Berlin. 

 1905-1907- a urmat cursurile unui Institut de Înalte Studii Agronomice, la Berlin, 

a revenit apoi la postul de conferenţiar, şa ferma de la Laza şi a obţinut Diploma de 

Doctor în Ştiinţe Agrotehnice. 

 1908 – a fost numit conferenţiar şi apoi director la Şcoala Herăstrău, unde îşi 

făcuse studiile. 

 1913 – a luat parte la Campania din Bulgaria în al doilea război balcanic. 

 1914-1918 – pe toată perioada primului război mondial locotenentul  Constantin 

Sandu Aldea s-a aflat pe front. 

 1919- a devenit membru corespondent al Academiei Române, secţia literară, la 

propunerea lui Ion Bianu. 

 1927 – 21 martie, a murit Constantin Sandu Aldea, om de ştiinţă, cercetător, 

ziarist şi scriitor  a fost înmormântat la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti, urmat fiind 

de familie, prieteni, elevi şi autorităţi. 

 

II. Opera literară 

 

 Debutul în literatură l-a făcut cu o traducere din H. Heine şi o poezie originală, la 

vârsta de 21 de ani, în revista „Viaţa” ( nr. 36, 21 ianuarie 1896) a lui Alexandru Vlahuţă, 

prin intermediul prietenului său Şt. O. Iosif. Înzestrat cu o evidentă structură lirică, 

Constantin Sandu Aldea nu a avut totuşi contribuţii remarcabile ale geniului, opera sa 

poetică, presărată în diverse reviste, reducându-se doar la 29 de poezii.  

 După această experienţă lirică datorată mai mult unei explozii juvenile, influenţat 

de câţiva prieteni, poeţi, scriitorul s-a îndreptat hotărât către proză, semnând adesea în 

revistele literare, cu predilecţie în „Semănătorul”, revistă reprezentativă a curentului la 

care a aderat prin natura sa afectivă. 

 Astfel, Sandu Aldea care socotea condeiul ca „unealtă sfântă” şi având menirea 

„să prindă în şiruri de mărgăritare simţirea şi adâncul sufletului unui popor”dă la lumina 

tiparului: un volum de note de călătorie „Drum şi popas” (1904); 5 volume de nuvele şi 
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povestiri „În urma plugului”, „Pe drumul Bărăganului”, „Ape mari”, „Pe Mărgineanca”, 

„Călugărenii” şi un roman „Două neamuri”. 

 Fiu al câmpiei dunărene, scriitorul a creat o operă cu adânci rădăcini în pământul 

autohton, despre care Pompiliu Constantinescu spunea că: „răzbate o lumină caldă, 

aproape fizică pentru solul natal, fertil în germinaţia lui primitivă, mângâietor prin jocul 

metalic al undelor danubiene şi prin nostalgia prin care zarea toridă a Bărăganului o 

încheagă şi o destramă cu amăgiri de  „fata morgană”. 

 Un alt critic literar Garabet Ibrăileanu, caracteriza proza lui Sandu Aldea drept 

„expresia vieţii şi a sufletului unei regiuni a ţării noastre, câmpia de întinderi necunoscute 

care prelungeşte Bărăganul spre răsărit, până la schela cea mare a Brăilei”.  

 Consecvenţa scriitorului în descrierea Brăilei cu vigoare şi farmec îl determină pe 

Eugen Lovinescu, în ciuda sentimentelor sale antisemănătoriste, să facă următoarea 

remarcă: „după cum prin Sadoveanu a intrat în literatura noastră peisajul moldovenesc 

şesul Siretului şi ale Moldovei, tot astfel au intrat prin Sandu Aldea şesul Bărăganului, 

bălţile Dunării, cu un  peisaj atât de variat şi nu numai prin  pitoresc, ci şi printr-o 

atitudine activă de dragoste pentru ţărână, pentru holde, pentru tot misterul şi fenomenele 

germinaţiei.  

 Atât în romanul „Două neamuri”, cât şi în povestirile şi nuvelele sale, Sandu 

Aldea dovedeşte o simpatie deosebită pentru clasa obidită a ţărănimii, lumea eroilor săi 

având o bază obiectivă prin ceea ce reprezintă: o lume aparte, aceea a „cojanilor” câmpiei 

dunărene din arealul Brăilei care constituie un tip uman caracteristic ce se bucură de 

afinităţile autorului. 

 

III. Activitatea ştiinţifică 

 

 În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, de remarcat că Sandu Aldea este, în ţara 

noastră, fondatorul cercetărilor la ameliorarea plantelor agricole şi iniţiatorul 

cercetării de agrotehnică experimentală. Printre lucrările de specialitate care îi aparţin 

menţionăm: Selecţiunea metodică a cerealelor şi bazele ştiinţifice ale selecţionării, 1907 

– prima carte în literatura agricolă românească cu acest subiect; Ameliorarea plantelor 
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agricole, 1915 – cel dintâi tratat de genetică şi de ştiinţa ameliorării plantelor care a pus 

bazele ştiinţifice în lucrările de selecţionare şi îmbunătăţire a plantelor în ţara noastră. 

 Neuitându-şi originea de ţăran şi iubind pe cei din mijlocul cărora s-a ridicat, 

Sandu Aldea a promovat ştiinţa agricolă, împărtăşind sătenilor   din cunoştinţele sale prin 

intermediul unor cărticele scrise special pentru ei: Scrisori către plugari, Cărticica 

plugarului, Sfaturile unui plugar luminat, Cubajuri agricole, Despre semănături. Pentru 

elevii şcolilor inferioare de agricultură a realizat în 1911 un manual: Cunoştinţe de 

botanică agricolă care este în acelaşi timp o agreabilă carte pentru plugarii dornici de a 

pătrunde în tainele vieţii plantelor. 

 Brăilenii ar trebui să fie mândri de acest „cojan” din câmpie, pildă rară de cinste, 

energie, modestie şi dragoste amicală, toate puse în slujba binelui , adevărului şi 

frumosului. 
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Panait Istrati  şi „Ciulinii Bărăganului” 

Prof. Gabriela Caragaţă 

Şcoala cu clasele I – VIII „Fănuş Neagu” Brăila 

 

În domeniul literaturii, Brăila este reprezentată de mari nume de scriitori, între 

care, la loc de cinste, se află Panait Istrati, Fănuş Neagu ş.a. Rândurile următoare încearcă 

să sintetizeze, pe de o parte aspecte din viaţa şi opera lui Panait Istrati, iar pe de altă parte 

să surprindă câteva particularităţi ale romanului „Ciulinii Bărăganului”. 

Născut în Brăila, la data de 10 august 1884, Panait Istrati a avut o existenţă 

modestă, mama sa fiind spălătoreasă, iar mai târziu el însuşi trecând prin diferite ocupaţii 

la fel de simple: băiat de prăvălie, plăcintar etc. De fapt, întreaga sa viaţă a fost plină de 

lipsuri materiale, de privaţiuni, marcate şi de boală şi  de singurătate. Dar copilul sărac 

începe să citească mult şi autodidact, Istrati va face să reînvie cu atâta forţă în nuvelele 

sale zgomotosul şi pitorescul port al Brăilei unde şi-a petrecut copilăria..  

Totuşi, în ciuda condiţiei sale, el va reuşi să devină un talentat scriitor român de 

limbă română şi franceză. Primele încercări literare ale lui Panait Istrati datează din anul 

1907, cu preponderenţă făcând publicistică în presa muncitorească din România, debutul 

fiindu-i articolul “Hotel Regina” în revista “România muncitoare”, unde va publica 

primele sale povestiri.  

Istrati iniţiază în 1911 seria peregrinărilor sale, în căutare de cunoştinţe şi de 

experienţă umană. Începe acum o viaţă agitată, de etern vagabondaj, de lungi călătorii: 

Turcia, Grecia, Palestina, Egipt, Italia, Africa de Nord, Elveţia, Franţa. Materialul uman 

acumulat în timpul acestui vagabondaj reiniţiat la nesfârşit, împreună cu geniul propriu, l-

au incitat să scrie; a făcut-o în franceză, redactând un capitol din “Kira Kiralina”, pe care 

l-a trimis lui Romain Rolland, care nu a ezitat nicio clipă în a recunoaşte în acest anonim 

obscur un mare scriitor şi a publicat proza sa cu elogii, în revista “Europe” din August 

1923. Un an mai târziu, acelaşi Rolland edita în volum “Kira Kiralina” cu o prefaţă în 

care, nu mai puţin entuziasmat, vedea în autodidactul Panait Istrati un nou Máximo 

Gorki, un “povestitor înnăscut” al cărui volum de debut revela “un tumult de genio”. 

Aceste afirmaţii, datorită autorităţii unui Romain Rolland, şi-au produs imediat efectul şi 

Istrati a devenit celebru de pe o zi pe alta. Era gloria care niciodată nu mai avea să-l 
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părăsească tot timpul vieţii sale, consacrate unei opere vaste. 

Beneficiind de liantul unui personaj-martor care îndeplineşte, pe rând, rolurile de 

narator, protagonist sau simplu ascultător, povestirile se iscă, firesc, unele din altele, în 

cea mai bună tradiţie a marilor povestitori.  

Deşi multă vreme Panait Istrati a fost apropiat de cercurile socialiste, mai târziu, 

atitudinea lui de independenţă, expusă în eseul “L’homme qui n’adhère à rien”, îi atrage, 

atât în ţară, cât şi peste hotare, vehemente contestări. În schimb, exceptând unele reacţii 

violent negatoare din presa românească, opera „vagabondului-scriitor" revendicat de 

două literaturi marchează, după expresia lui Romain Rolland, „un succes universal". 

Prozele şi romanele sale descriu lumea proletariatului pe care a avut ocazia să o 

cunoască de aproape, mirificele ţinuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, un amestec de 

rase şi religii şi diverse orăşele din Europa prin care a trecut de-a lungul vieţii.  

Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză şi română, a fost tradusă în peste 

30 de limbi. Opera lui Panait Istrati este compusă în mod esenţial din două mari cicluri, 

fiecare de patru nuvele; primul este reprezentat de: “Kira Kiralina”, “Unchiul Anghel”, 

“Haiducii” şi “Domniţa de Snagov”; din cel de al doilea fac parte: “Casa Thüringer”, 

“Escritório de colocações”, “Nascer do sol sobre o Mediterrâneo” şi “Pôr-do-sol sobre o 

Mediterrâneo”. În afară de acestea, a publicat alte nuvele care nu au fost incluse în aceste 

cicluri: “Codin”, “Mihail”, “Nerantsula” şi “Ciulinii Bărăganului”. Cele două cicluri se 

intitulează, respectiv, “Povestirile lui Adrian Zograffi” şi “Copilăria lui Adrian Zograffi”. 

Acest personaj nu este altceva decât alter-ego-ul autorului, ale cărui cărţi sunt 

fragmentele unei emoţionante biografii. “Nerantsula” şi “Mihail” sunt poemul Brăilei, în 

timp ce “Ciulinii Bărăganului” este resuscitarea revoltei agrare din 1907. Despre această 

operă vom vorbi mai detaliat în rândurile următoare. 

Panait Istrati se revelează, între toţi scriitorii români care au ales ca temă revolta 

ţăranilor, cel mai îndepărtat în măsura posibilului de concepţia de “roman social”, aşa 

cum a fost înteles şi realizat, pe acelaşi subiect, de către Liviu Rebreanu în “Răscoala” şi 

Cezar Petrescu în “1907”. La Istrati, aceste mişcări sociale sunt reduse la expresia lor cea 

mai simplă, pentru că aceasta este singura care se potrivea cu talentul scriitorului – un 

introspectiv – şi cu viziunea acestui roman – operă de atmosferă şi nu de substanţă epică. 

“Ciulinii Bărăganului” sunt mai degrabă – după definiţia criticului Perpessicius – poemul 
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singurătăţilor, orizonturilor infinte, împărăţiei ciulinilor, purtaţi către alte lumi împreună 

cu nord-estul care îi urmăreşte ca pe suflete condamnate. 

Acest roman este unul din cele mai bune din toată opera sa datorită atmosferei 

dense de nostalgie care cuprinde întinsele câmpii ale Bărăganului şi hoinărelilor 

sufletului istratian; stilul său ajunsese deja la acea simplitate patetică care lasă să se 

ghicească perfecţiunea la care acest scriitor ar fi ajuns într-o viaţă mai puţin furtunoasă şi 

mai lungă. 

Romanul este cartea unui călător neobosit, cu care Panait Istrati se identifică, 

însetat de zări necuprinse, de libertate şi de prietenie, care închide în povestea ciulinilor 

alungaţi din urmă de furia Crivăţului însăşi povestea sufletelor mânate în lume de puteri 

supranaturale, însăşi povestea vieţii lui. Este o scriere despre căutarea identităţii 

personale în spaţiul arid al Bărăganului. Călătoria pe Bărăgan devine pentru Panait Istrati 

un pretext de poezie simbolică, de confesiune indirectă. 

Pe un număr mare de pagini, romanul descrie această poezie a pustietăţii 

Bărăganului. Cartea chiar se deschide cu prezentarea acestui spaţiu al suferinţei şi al 

pustietăţii totale: 

“Întins, de când lumea, peste toate ţarinile pe care le arde soarele, între 

duioasa Ialomiţă şi Dunărea ursuză, Bărăganul se află, cât ţine primăvara şi vara, în 

luptă vicleană cu omul harnic, pe care nu-l iubeşte şi căruia îi refuză orice bunăstare, 

afară doar de aceea de a hoinări şi de-a urla în toată voia. (...) Bărăganul e singuratec. 

Pe spinarea lui, niciun copac!”  

Cel care locuieşte acest spaţiu – “ialomiţeanul, e o fiinţă oarecum tăcută. Şi cu 

toate că ştie să glumească şi să facă haz când i se dă prilej, îi place mai mult să asculte 

cuviincios.” Se remarcă aici faptul că spaţiul împrumută locuitorilor săi ceva din 

pustietatea care îl caracterizează, însă omul nu se lasă copleşit, ci păstrează o permanentă 

speranţă că va reuşi să domine vreodată “îndărătnicul Bărăgan” care îi refuză în primul 

rând hrana necesară. 

Treptat, pe măsură ce facem cunoştinţă cu Bărăganul, naratorul introduce în  

acest context, marca specifică a acestei zone – ciulinii - pe care vântul îi plimbă în imense 

ghemotoace. Pagini întregi sunt dedicate descrierii lor din momentul în care aceştia apar 

şi până la constituirea lor în adevăraţi “munţi” de ciulini: 
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“Nu e vorba de acei scaieţi care cresc ca păpuşoiul şi fac o frumoasă floare 

liliachie, ca un pămătuf, al cărui pufuşor fetele îl tund în seara de Sfântu Toader 

(...)Ciulinii de care vorbesc aici apar de îndată ce se topeşte zăpada, sub forma unei 

ciuperci, un zbârciog. În mai puţin de o săptămână, dacă e cald, ei năpădesc pământul. 

Asta e tot ce Bărăganul poate să îndure pe spinarea lui. Mai îndură şi turmele de oi, care 

sunt lacome de acest ciulin şi îl pasc aprig. Dar cu cât îl pasc, cu-atât creşte, se 

rotunjeşte mereu şi ajunge să atingă dimensiunile unei damigene mari. Atunci oile nu-l 

mai pasc, îl lasă în pace, căci înţeapă groaznic. (...)” 

Descrierea Bărăganului oferă imaginea unui spaţiu care nu are prin ce să atragă, 

să impresioneze, totuşi, chiar aşa, lipsit de orice frumuseţe şi prosperitate, el are un alt rol 

– acela de a-l invita pe om la o reculegere, la o căutare a sensului existenţei şi identităţii 

sale: 

“Bărăganul nu e interesant. Nu e un loc de vizitat. E sucit, ca o femeie 

îmbrăcată în zdrenţe, ca o mahalagioaică împodobită cu diamante. Pământul n-a fost dat 

omului nu mai cu scopul să-i umple burta cu mălai. Mai sunt şi colţuri hărăzite 

reculegerii. Ăsta e Bărăganul.” 

Ciulinii sunt laitmotivul descrierii, devin o imagine obsedantă, ei se constituie 

chiar într-o împărăţie a scaieţilor porniţi spre zări necuprinse odată cu crivăţul care îi 

spulberă, îi poartă şi îi alungă, ca pe tot atâtea suflete neliniştite: “nu mai vezi decât 

ciulini, nenumăratul norod al ciulinilor. Plini, stufoşi, ai zice că-s nişte oi cu lâna de oţel. 

Numai spini şi sămânţă. Sămânţă răspândită pe pământ, ca să crească ciulini, numai 

ciulini”.  

Se poate stabili o asemănare între povestea zbuciumată a ciulinilor şi cea a 

familiei naratorului şi chiar a lui însuşi, dar şi o similitudine între ciulini şi destinul tragic 

al poporului român. "Dar ciulinii? Ei îşi continuă povestea. E o poveste cum nu s-a mai 

pomenit, pentru că-i a pământului nostru românesc.” Astfel, asemeni ciulinilor rătăcitori, 

şi părinţii naratorului, “olteni amândoi, săraci ca Iov, au plecat în lume când aveam 

numai doi anişori. (...) După nesfârşite pribegii prin nu ştiu câte judeţe, îşi aruncară 

dăsagii şi pe mine, care eram cât o ciubotă, în cătunul ăsta, care se oglindeşte-n 

Borcea.” 
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Atunci când tatăl său se hotărăşte să-l ia cu el în Bărăgan pentru a vinde peşte, 

naratorul-personaj consemnează încântarea sa la auzul acestei veşti, pentru că  era saturat 

de existenţa banală marcată de peşte şi apă (aceasta din urmă apărând ca un element 

devorator care-i descompunea existenţa). Visul acesta i se va împlini, dar va aduce cu el 

şi o mare suferinţă: pierderea bunurilor, moartea mamei, despărţirea copilului de tată şi 

de aici viaţa lui se va afla sub semnul unei căutări, a unei alergări nepotolite, asemenea 

ciulinilor. 

Întâlnirea copilului cu ciulinii este fascinantă, pentru că în ei el a găsit o cutie de 

rezonanţă asupra frământărilor, revoltelor şi nemulţumirilor privind soarta lui. Ciulinii îl 

îndeamnă să viseze, ei îl încurajează să caute altceva pe lume, chiar de s-ar dovedi mai 

rău: “Ah, cât aş fi vrut să stau de vorbă cu unul care să-mi povestească aiureli, să mă 

mintă, dar să-mi dea ghes la visat, la cutezat! Şi ciulinii nu erau decât vis şi îndrăzneală, 

invitaţie la a schimba ceea ce ai pe ceea ce-ai putea avea, fie şi tot ce-i mai rău, pentru 

că, celor cărora le e dragă lumea-ntreagă, nimic nu-i mai rău decât statul pe loc. (...) 

Mărturisesc că nu visam la nici o mărire. Visam, atât. Mă revolta peştele împuţit, 

toropeala bălţilor nămoloase şi chiar şi părinţii mei mă revoltau, pentru că aveau aerul 

că vor să-mi lase moştenire soarta lor amărâtă. Alta mai jalnică nici nu ştiam”.  

În această nouă lumină, copilul ar vrea să hoinărească nestingherit. O chemare a 

depărtărilor dincolo de care se află poate o viaţă mai bună îl ademeneşte. Dar cine să-l 

ducă până acolo? Mohorât şi taciturn, tatăl păseşte alături, nepăsător la strălucirea 

peisajului. Numai clipirea diamantină a ciulinilor pare să-i înţeleagă dorul de libertate. Ei 

“nu erau decât vis şi îndrăzneală, invitaţie să schimbi ceea ce ai cu ce ai putea să ai...” 

În acea clipă de izbucnire solară încolţeşte în mintea copilului gândul fugii. Nenorocirea 

îi ajunge de altfel din urmă: negăsind cumpărători, peştele e abandonat pe drum; calul, 

istovit, se prăpădeşte.  

Astfel, lupta cu Bărăganul nesfârşit şi potrivnic — “unde totu-i vitejie şi 

primejdii” — îi va învinge pe cei doi. Chemarea Bărăganului continuă cu mai multă 

putere după tot dezastrul pe care l-a trăit copilul: “Bărăganul care mă chema, mă voia, 

îmi făgăduia tot ce nu puteam găsi nici la tata, nici la Gavrilă, a căror muţenie îmi dădea 

ameţeli.” Va ajunge apoi, împreună cu tatăl său pe malurile Ialomiţei, unde vor poposi la 

un conac dărăpănat al unei duduci care se trăgea dintr-o familie foarte bogată, dar 
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dezmoştenită de părinţii. Şi duduca iubea Bărăganului, deoarece trăise în copilărie 

bucuria alergării după ciulini, alături de prietenul ei, Tudorache, care murise. 

Odată cu venirea zilelor aspre de toamnă, copiii încep în jurul conacului goana 

după ciulini ca după o altă fată morgana. Aşa începe a doua şi adevărata peripeţie a 

cărţii... Cartea devine povestea plină de mirajele vârstei a doi copilandri: eroul 

autobiografic (Matache) şi prietenul său, Ionel, poreclit Ştirbu, care fug de acasă pentru a 

cutreira Bărăganul alergând după ciulini. Pregătirea fugii, noaptea petrecută în mijlocul 

pustietăţii ameninţătoare, lumina albă a zorilor dezvăluind copilandrilor nu numai 

frumuseţea peisajului răvăşit de toamnă dar şi cruzimea omului: în acel loc depărtat de 

privirea sătenilor, jandarmii execută un ţăran, apoi se depărtează nepăsători după ce s-au 

convins că flăcăul murise. 

Eroul autobiografic, pornit în lume, întâi în tovărăşia tatălui său şi apoi în 

expediţia fantastică a ciulinilor alături de prietenul său, cunoaşte în două rânduri câte 

ceva din aşezările şi injustiţiile sociale care au precedat răzmeriţa de la 1907. Această 

călătorie este plină de peripeţii, suferinţe şi neajunsuri, dar se aşază apoi la un frate mai 

mare, în Vlaşca, revoltat de această “povestea ciulinilor” care sunt de altă natură, ei sunt 

boierii: “Toată ţara, de la Dorohoi la Vârciorova, nu-i decât un Bărăgan pe care se 

plimbă, cu biciu-n mână, ciulini veninoşi, da-n alt fel. Ăia-s ciulinii pe care trebuie să-i 

stârpim, dacă nu vrem să ne vedem, printre alte nenorociri, copiii plecând de-acasă şi 

pornind în lume!. 

 Aici cei doi copii aveau să simtă prezenţa altor “ciulini”, cei boiereşti, şi să 

trăiască izbucnirea mâniei populare de la 1907.  

“— Asta-i povestea ciulinilor a’ adevărată! Ciulinii-ciocoi, ciulinii-călăi... !” 

Începe răscoala ţăranilor din 1907 caracterizată de către unul dintre personaje, 

Costache, astfel: “— O să fie lată... A-nceput Bărăganul să dea foc ciulinilor!” Cei doi 

copii asistă la multe scene terifiante ale răscoalei în care mulţi ţărani au fost omorâţi, iar 

Costache, “rămas cu Ionel şi cu mine, puse caii la căruţă după ce mai întâi vârâse într-

un sac ceva de-ale gurii şi puţinii bani care mai rămăseseră. 

- Să-ncercăm, măi băieţi, făcu el trist. Dacă izbutim, ne ducem la Hagieni. Dar 

o să fie greu, pentru că-acuma fug ciulinii după noi. Şi încă aprinşi... Cu-atât mai rău!” 
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Dar “povestea asta a ciulinilor! Credeam, acuma, că se sfârşise. Da’ de unde!”, 

mărturiseşte eroul şi au parte de alte neajunsuri, iar dialogul scurt dintre el şi Ionel care 

încheie scrierea exprimă tocmai dorinţa omului de a lupta pentru găsirea identităţii. După 

înecarea în sânge a răzmeriţei, scăpaţi de dezastru, cei doi o pornesc din nou “în lume”, la 

întâmplare, cu ciulinii după ei... 

“- Încotro mergem, Ionele? 

  - În lume, Matache, cu ciulinii după noi!”  

Titlul romanului este unul simbolic, “ciulinii” având o multiplă valoare de simbol: 

simbol vegetal, spiritual; simbolul mişcării asupra inerţiei; simbol protestatar al 

rememorării amintirilor, simbol al nemărginitei, sălbaticei libertăţi şi insingurări a 

Bărăganului.  

Ciulinii sunt un simbol vegetal, deoarece ei reprezintă singura manifestare a 

fecundităţii ("dacă e cald, ei năpădesc pământul") într-un teritoriu secetos şi infecund. Un 

al doilea simbol este acela spiritual: oile pasc cu lăcomie numai puieţii de ciulin; când 

plantele cresc şi ating "dimensiunile unei damigene mari", capătă nişte ţepi ascuţiţi ca 

suliţele şi nu mai pot fi atinse; pe un ton ironic, prozatorul avertizează că aşa cum 

"buruiana dracului" ştie să se protejeze de vieţile agresive, există şi oameni-ciulini-

vătămători şi inutili, însă eficienţi în apărarea şi în răspândirea răului.  

Pentru că activitatea cvasinemişcată a pescuitului nu i-a dat nicio satisfacţie, 

băieţandrul plin de neastâmpăr o înlocuieşte cu deplasarea alertă în ritmul alunecării 

buruienilor smulse de vânt. Aşadar, al treilea simbol, ar putea fi frenezia mişcării 

împotriva inerţiei stării pe loc. Un al patrulea înţeles simbolic al ciulinilor este unul 

protestator ce îi identifică cu boierii lacomi care-i batjocoresc pe truditorii pământului şi-i 

determină pe copiii "cojanilor" să-şi ia lumea în cap. 

S-a spus, în treacăt, că Ciulinii Bărăganului este romanul revoluţiei agrare de la 

1907. Însă Panait Istrati este cel mai străin cu putinţă dintre scriitorii noştri de concepţia 

romanului social. În plus, răscoalele sunt tratate episodic în roman, fiind reduse la cea 

mai simplă expresie, singura ce se împacă şi cu talentul scriitorului şi cu viziunea acestui 

roman de atmosferă şi nu de substanţă epică. Scrierea este,de fapt, poemul pustietăţilor, al 

zărilor necuprinse, al împărăţiei scaieţilor, porniţi în lume odată cu crivăţul care-i alungă 
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ca pe tot atâtea suflete neliniştite. Este, aici, un Bărăgan altul decât cel clasic, cum ni l-a 

transmis Odobescu. 

Aşadar, “Ciulinii Bărăganului” nu poate fi considerat un roman social, pentru că 

Panait Istrati n-a urmărit un studiu al aşezărilor agrare şi al condiţiilor ce aveau să ducă, 

în mod fatal, la răscoale. Cartea este un roman simbolic, aşa cum sunt mai toate cărţile lui 

Panait Istrati, o expresie adâncă a căutării şi definirii identităţii. 
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,,Un Gorki balcanic” 

Prof. Marioara Popa 

Şcoala cu clasele I-VIII ,,Ion Băncilă” Brăila 

 

Revendicat de Mihail Sadoveanu un frate al meu şi fiu al acestui pământ şi 

apreciat de H. Barbuse una din acele minţi şi unul din acei artişti care aparţin omenirii 

întregi, Panait Istrati (pseud. lui Gherasim Istrate) cucereşte, prin harul său creator,  

universalitatea.  A debutat în publicistică şi a colaborat la: Lumea nouă, Adevărul, 

Adevărul literar şi artistic, Ancheta, Azi, Curentul, Facla, Lupta, Omul liber, Pagini 

libere, Rampa, Tribuna transporturilor, Universul, Viaţa românească, Vremea etc. A 

început să scrie literatură la îndemnul lui Romain Rolland care îi prefaţează călduros 

prima opera, Chira Chiralina. 

             Destinul literar al lui Panait Istrati este legat indiscutabil de Chira Chiralina, 

opera care i-a adus celebritatea şi l-a impus fără rezerve literaturii universale. Prezent 

până în 1923 doar ca publicist – excepţie făcând schiţa Nicolai Tzigannou-, în special ca 

susţinător al mişcării muncitoreşti, Panait Istrati a pătruns neaşteptat şi foarte rapid în 

lumea literară, cu o ,,recomandare” de răsunet: Un Gorki balcanic de Romain Rolland. 

             Chira Chiralina, un succes deplin, a stârnit, la apariţie, o avalanşă de aprecieri 

entuziaste: ,,Toată intelectualitatea Franţei, de la Romain Rolland la Leon Daudet, m-a 

salutat cu o dragoste umană, care mi-a dezmorţit oasele îngheţate de gerul siberian al 

vieţii mele de câine huiduit. Şi doar veneam şi eu cu o franţuzească de contrabandă, un 

vocabular extrem de redus, o sintaxă barbară, dar Franţa rămâne tot...Franţa! Posed 

scrisori autografe de la Georg Brandes care a scris şi lui Rolland admiraţia sa (…) 

Renumiţi critici de artă din Franţa, din Italia, Suedia şi alte ţări îmi trimit studiile lor, 

unde pretind că repet în Franţa, cazul lui Joseph Conrad în Anglia.” 

              După anii de mare succes în lumea literelor din Franţa, cunoscând din nou 

lipsurile şi nesiguranţa, se întoarce definitiv în patrie în 1930. Opera literară a lui Panait 

Istrati scrisă în limba franceză şi tradusă în româneşte, parţial de scriitor însuşi, cuprinde 

povestirile cu elemente autobiografice, impregnate de atmosfera românească a locurilor 

natale, el integrând geografiei spirituale a hărţii româneşti un compartiment nou – cel al 

Bărăganului – tot astfel cum regatul bălţilor Dunării şi magnifica lor trecere în nemurirea 
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slovei tot lui i se cuvine (Camil Baltazar). Pentru cinstirea memoriei marelui scriitor, în 

Franţa a luat fiinţă Asociaţia ,,Les amis de Panait Istrati” (ce editează trimestrial Les 

Cahiers des Amis de Panait Istrati), iar la Brăila, Cenaclul literar ,,Panait Istrati” al 

Uniunii Scriitorilor din România, care uniune a instituit şi Premiul ,,Panait Istrati”. 

                Romanele Chira Chiralina, Ciulinii Bărăganului şi Codin sunt ecranizate. 

Opera lui, tradusă în 26 de limbi ale lumii, se bucură şi astăzi de un succes necontestat: 

Structural, arăta Mircea Iorgulescu, Panait Istrati nu este un povestitor în sensul clasic al 

temperamentului şi cu atât mai puţin unul <oriental>: e un om care vine din infern şi 

scrie pentru a depune mărturie. Vrea să zguduie , nu să placă. 

              Cu Chira Chiralina a început lungul drum al întoarcerii către sine. Se pot 

distinge în ansamblul operei lui Panait Istrati două nuvele. Unul este acela al 

evenimentelor care se succed şi formează ceea ce autorul numeşte Viaţa lui Adrian 

Zografi. La acesta se adaugă acea parte a operei în care Adrian Zografi se relevă în 

calitate de narator. Cel de-al doilea nivel este reprezentat de modul în care autorul Panait 

Istrati îşi percepe propriul personaj, ca şi evenimentele – acţiunile – în care acesta este 

implicat. În mod obişnuit, am putea delimita între un el, prezent în planul acţiunilor 

(histoire), şi un eu, identificabil în discurs. Dar, în cazul lui Panait Istrati, raportul dintre 

el (Adrian Zografi) şi eu (Panait Istrati) – altfel spus raportul dintre desfăşurarea 

evenimentelor şi desfăşurarea discursului narativ – prezintă o serie de particularităţi a 

căror analiză poate oferi nuanţări importante la punctele de vedere exprimate până acum. 

                Mai întâi, Adrian Zografi este un alter-ego al scriitorului: ,,Arta lui Adrian al 

meu va fi adevărul meu, dorinţa mea de dreptate. Documentul, - eu, cuvântul meu. 

(Prefaţă la Adrian Zografi) 

                Un adept al luptei, al disputei, în viaţa obişnuită Panait Istrati nu poate renunţa 

în scris la o astfel de atitudine. În tensiunile care se creează între tinereţea lui Adrian 

Zografi şi experienţa, maturitatea naratorului, scriitorul caută adevărul – adevărul propriei 

persoane. 

                Este acesta un mod de obiectivare. Panait Istrati evită naraţiunea la persoana 

întâi care ar fi dat o tonalitate discursului narativ, eul devine un dublu el – personaj şi 

narator. 
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                Subiectivismul acestora îşi găseşte justificare în universul interior al operei. 

Panait Istrati le observă detaşat evoluţia, observându-se în acelaşi timp. Pentru că, 

dincolo de speranţele introduse de scindările menţionate, povestind despre el, autorul 

povesteşte despre sine:,,Scriu din ce în ce mai mult numai pentru mine însumi(...) Port în 

străfundurile mele un EU care mă cotropeşte (...) Mă eliberez de povara acestui EU de 

care sunt iarăşi şi iarăşi opresat...Creez. Iată întreaga raţiune a operei mele”. 

                Înainte de a fi o sursă de epic, viaţa lui Adrian Zografi este o privire în oglindă, 

o căutare de sine. Adesea Panait Istrati a ţinut să sublinieze că rostul său în literatură este 

acela de a povesti. Povestitorul ,,e sufletul opresat de ceea ce are de spus”, ,,e numai 

destăinuire.” Ar mai fi de adăugat celor de până acum încă o precizare a scriitorului: eroii 

săi n-au fost niciodată o ţintă, ci doar un mijloc. Şi nu întâmplător: ,,toate aceste figuri, 

spunea Panait Istrati, toţi aceşti eroi sunt trimişii mei autorizaţi să vorbească.”Concluzie 

firească, verbul căruia i se subordonează toată creaţia istratiană este a comunica. 

                 Urmărind câteva dintre extensiile completive ale verbului se pot schiţa 

elementele ars-poeticii istratiene ca răspunsuri la o serie de formulări interogative: cum 

comunică, când comunică, în ce scop, cu cine comunică scriitorul. 

                 Întrebării cum se realizează comunicarea în opera istratiană i se poate da 

următorul răspuns: Panait Istrati reconstruieşte obiectiv o percepere subiectivă a lumii. 

Discursul narativ se dezvoltă subiectiv. Intervenţiile tip comentariu ale naratorului în 

evoluţia personajului Adrian Zografi sunt multiple. Se întâlnesc adesea comentarii de 

tipul: totuşi, ia, să vedem, de pildă, foarte bine, netăgăduit. De asemenea, sunt prezente 

în text intervenţii explicative ce vizează comportamentul personajului, altele decât cele 

impuse de desfăşurarea relatării, justificări, motivaţii care sunt, în fond, încercări de a 

lămuri paşi greşiţi, ezitări, altfel spus, încercări de a judeca de la distanţa a douăzeci – 

treizeci de ani propria confruntare cu destinul şi cu istoria. 

                 Sub aspectul intenţiei de comunicare prin operă poate fi identificată o funcţie 

eliberatoare a limbajului, în general, şi a limbajului artistic, în special: ,,Aşa mi-a fost mie 

dat, să mă întorc cu faţa către toate punctele cardinale. Dar nu din interes, ci numai ca să 

nu-mi spună vreodată conştiinţa că aş fi refuzat, de-a lungul vieţii mele, să îmi plec 

urechea spre orice glas de deznădejde, de oriunde ar fi venit, şi din orice direcţie l-ar fi 

adus vântul.” 
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                 Aceasta  este  concluzia  unor  căutări  de  o  viaţă, momentul  culminant dintr-

un lung şir de iluzii spulberate. În situaţii limită, omul se întoarce către sine, căutând, 

dacă nu soluţia, cel puţin motivaţia. Iar Panait Istrati nu face excepţie. Orice drum în 

afară, în lume, cum spune Istrati, sfârşeşte cu o întoarcere către sine. De aici începe 

opera. Panait Istrati se plasează faţă în faţă cu sine, într-o relaţie dialogică (narator-

personaj), pe de o parte , şi într-o relaţie monologică (autor-discurs narativ) pe de alta. 

Pentru ceilalţi, Viaţa lui Adrian Zografi este o destăinuire, o spovedanie pentru sine, o 

radiografie a vieţii. 

                Cui i se adresează Panait Istrati?  ,,Scriu din ce în ce mai mult pentru mine 

însumi” ar putea fi unul dintre răspunsuri. Un altul vizează presupusul cititor dispus să se 

identifice cu o parte a prezenţelor din operă şi mai ales dispus să asculte, să se lase 

captivat de povestea unei vieţi: ,,Eu mă adresez omului pentru care viaţa e o luptă aprigă, 

din ziua când a ieşit de pe băncile şcolii primare, aşa cum s-a întâmplat cu mine, - omului 

care se zbate în ghearele acestei vieţi şi care caută scăpare. Lupta asta e de două ori mai 

aprigă, deoarece e dusă, în acelaşi timp cu legile firii şi cu cele create de om. Din aceste 

motive şi din multe altele, Panait Istrati face din eu un el, dă confesiunii formă de 

relatare, conferind omniscienţei credibilitate şi realităţii transpuse în operă, veridicitate. 

                De ce viaţa n-a răspuns aşteptărilor, de ce un îndrăgostit de frumos şi de 

demnitate s-a aflat adesea în faţa mizeriei umane, de ce acela care a făcut din prietenie un 

cult s-a văzut nevoit să constate spre finalul vieţii: ,,Adrian e un exclus al tuturor 

curentelor sociale ale epocii, un singuratec”sau: ,,încă din copilărie a trebuit să mă 

obişnuiesc a trăi şi gândi singur?” Sunt întrebări cărora Panait Istrati nu le oferă 

răspunsuri. El a ţinut să sublinieze în câteva rânduri că nu intenţionează să dea soluţii. 

Vorbind despre Adrian Zografi, Panait Istrati vorbeşte despre sine.  Din aceste întrebări 

chinuitoare s-a născut o operă profundă, mereu deschisă, şi un personaj, ridicat din 

mijlocul ei ca un semn de întrebare. Opera lui Panait Istrati devine o căutare permanentă, 

o interogaţie continuă asupra celei mai controversate teme: omul. 

 Pentru că opera sa ilustrează zbuciumul existenţial, pentru că reflectă viaţa 

cu dilemelele ei şi pentru că frânturi din viaţa Brăilei curge prin venele operei sale, Panait 

Istrati va rămâne în inimile noastre, va fi legat pentru eternitate de meleagurile noastre. 
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Ne mândrim că se numără printre personalităţile Brăilei, chiar dacă este revendicat de 

universalitate... 
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Viaţa şi opera lui Panait Istrati 

                                        Prof. Claudia Mitrea 

Şcoala cu clasele I-VIII Lanurile, jud. Brăila 

 

Viaţa 

Panait Istrati (n. 10 august 1884 Brăila - d. 16 aprilie 1935, Bucureşti) s-a născut 

în Brăila, ca fiu nelegitim al unei spălătorese, Joiţa Istrate şi al unui contrabandist grec. 

Bolnav de tuberculoză, Gherasim Valsamis se înapoiază în patrie, unde moare într-un 

spital din Atena. Joiţa Istrati îşi creşte copilul muncind ca spălătoreasa cu ziua, iar micul 

Panait îşi petrece copilăria la Baldovineşti, în tovărăşia bunicii Nedelea şi a unchilor 

Dumitru si Anghel. A terminat şase ani de şcoală primară, doi fiind nevoit să-i repete, la 

Şcoala nr. 11 din str. Griviţei nr. 328 (astăzi Şcoala de cultură generală nr. 3  “Tudor 

Vladimirescu”. 

Ca şi Maxim Gorki, scriitorul rus şi apoi sovietic cu care a fost comparat adesea, 

şi-a câştigat existenţa ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar şi al unui vânzător 

ambulant. O vreme a fost şi cărbunar la bordul navelor Serviciului Maritim Român. În 

acest timp a citit cu aviditate tot ce i-a căzut în mână. Hoinărelile l-au purtat prin diferite 

oraşe: Bucureşti, Constantinopol, Alexandria din Egipt, Cairo, Napoli, Paris şi Lausanne. 

Primele încercări literare datează din 1907, cu preponderenţă făcând publicistică 

în presa muncitorească din România, debutul fiindu-i articolul Hotel Regina în Revista 

România muncitoare. Între 1910-1912 îşi publică, în aceeaşi revistă, primele povestiri: 

Mântuitorul, Calul lui Bălan, Familia noastră, 1 Mai. Colaborează şi la alte ziare: 

Viaţa socială, Dimineaţa, Adevărul etc. Se apropie de cercurile socialiste. 

 Trăind în sărăcie, bolnav şi singur, a încercat să se sinucidă în 1921 pe când era 

la Nisa, dar a fost salvat, iar în buzunar i s-a găsit o scrisoare netrimisă, adresată lui 

Romain Rolland. Acesta este avertizat şi îi răspunde imediat, încurajându-l să urmeze 

cariera sa de scriitor. Povestirea Chira Chiralina a fost publicată în 1923, cu o prefaţă 

semnată chiar de Romain Rolland. A publicat romanele: Ciulinii Bărăganului, Les récits 

d'Adrien Zograffi (Povestile lui Adrian Zograffi). 

Nicolae Iorga nu l-a apreciat deloc pe Panait Istrati. Într-un interviu luat de Ioan 

Massoff şi apărut în ziarul Rampa din 12 noiembrie 1924, Iorga declara: 
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“Opera lui Panait Istrati ne arată elocvent că avem de-a face cu un hamal din 

portul Brăilei. D-nul Panait Istrati mi-a trimis Kyra Kyralina cu dedicaţie. Am încercat să 

o citesc, dar am fost nevoit să arunc cartea imediat; asemenea lucruri nu se pot citi. [...] 

Eu nu-i găsesc absolut nici o calitate. Am spus: avem de a face cu un hamal din portul 

dunărean”.  

        În 1927 a vizitat Moscova şi Kiev (şi a asistat chiar la filmarea unui film despre 

călătoria sa acolo). În Rusia îl întâlneşte pe scriitorul grec Nikos Kazantzakis (care îl va 

menţiona mai târziu în romanul său Zorba Grecul). În 1929 a călătorit din nou în Rusia 

sovietică. Voiajul său în Rusia a fost sursa de inspiraţie a operei Vers l'autre flamme-

Confession pour vaincus (tradusă în limba engleză sub titlul The Confession of a Loser) 

în care denunţă abuzurile regimului comunist. Una din remarcile sale celebre la adresa 

regimului sovietic şi a omletei proverbiale: “Văd ouăle sparte, dar unde este omleta?”. 

Antologia Vers l’autre flamme cuprinde nu doar textul Spovedania unui învins a lui 

Istrati, ci şi alte scrieri căci Victor Serge este, de pildă, un alt autor. Publicarea cărţii va 

provoca izolarea scriitorului, acesta fiind abandonat de prietenii săi de ideologie socialistă 

(unii din prietenii săi comunişti considerându-l fascist). 

În 1930 se reîntoarce definitiv în ţară. Aici publică în 1933 eseul L’homme qui 

n’adhère à rien, în care se conturează atitudinea sa în privinţa independenţei. Chintesenţa 

acestui eseu îi atrage vehemente contestări. 

 A fost tratat de TBC în Franţa la Nisa şi apoi a revenit la Bucureşti. Izolat, singur 

şi bolnav de tuberculoză, a murit la Sanatoriul Filaret. 

Prozele şi romanele sale descriu lumea proletariatului pe care a avut ocazia să o 

cunoască de aproape, mirificele ţinuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, un amestec de 

rase şi religii şi diverse oraşele din Europa prin care a trecut de-a lungul vieţii. Opera lui 

Panait Istrati, scrisă în limbile franceză şi română, a fost tradusă în peste 30 de limbi. 

Casa Memorială “Panait Istrati” a fost înfiinţată cu prilejul centenarului 

scriitorului. Se afla într-o clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu destinaţie 

administrativă (Casa Grădinarului).  

Imobilul este înscris în Lista Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi 

Siturilor Istorice, la cap. „C. Clădiri Memoriale”. 

Clădirea datează de la începutul secolului al XX-lea, ca locuinţă a grădinarului. 
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Moda amenajării parcurilor după modelul celor englezeşti a determinat, cu 

precădere în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, preocuparea edililor brăileni pentru 

reorganizarea spaţiului Grădinii Publice, ceea ce a presupus şi angajarea unor specialişti 

în domeniu. Ca urmare, în jurul anului 1860, într-un perimetru situat pe latura de nord-

est, se construiesc: bufetul, locuinţa grădinarului şi serele. Pe acest amplasament a fost 

construită în stil neoromânesc, la începutul secolului XX, cu funcţiunea de locuinţă şi 

purtând denumirea de Casa Grădinarului, clădirea cunoscută astăzi drept Casa Memorială 

„Panait Istrati”. 

După 1947, clădirea îşi păstrează destinaţia administrativă şi este trecută în 

administrarea sectorului “Spaţii verzi” al Primăriei Brăila. 

Din 1984 găzduieşte Expoziţia Memorială „Panait Istrati”, deschisă cu prilejul 

centenarului scriitorului (1884-1984). 

Cu prilejul centenarului scriitorului Panait Istrati (1884-1984), în acest imobil a 

fost organizată Casa Memorială „Panait Istrati”. Deşi Panait Istrati nu a locuit aici, 

clădirii i-a fost atribuită această destinaţie, deoarece autorul Chirei Chiralina prefera 

spaţiul din vecinătatea casei pentru contemplarea Dunării şi a împrejurărilor. În plus, 

niciuna din clădirile în care a locuit, la Brăila, Panait Istrati, nu s-a păstrat. 

Aici sunt valorificate expoziţional manuscrise, obiecte personale, piese de 

mobilier, cărţi cu autograf, ediţii rare, ediţii princeps, fotografii-document, obiecte ce au 

fost cumpărate, în cea mai mare parte, de la ultima soţie a scriitorului, Margareta Istrati. 

 

Opera 

Cicluri autobiografice: 

Povestirile lui Adrian Zografi 

Ciclul Viaţa lui Adrian Zografi  

Chira Chiralina (1924) 

Moş Anghel (1924) 

Codin (1925) 

Prezentarea haiducilor (1925) 

Domniţa din Snagov (1926) 

Mihail (1927) 
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Ciulinii Bărăganului (1928) 

Casa Thüringer (1933) 

Biroul de plasare (1933) 

Răsarit de soare (1934) 

Spovedania unui învins (1929) 

Ediţii 

Opere alese / Œuvres choises, ediţie bilingvă româno-franceză, texte alese, 

prefaţă şi note de Al. Oprea, traducere de Eugen Barbu, vol. I-IX, Bucureşti, Editura 

pentru Literatură / Editura Minerva, 1966-1984 

Opere. Povestiri. Romane, ediţie îngrijită, cronologie, note şi comentarii de 

Teodor Vârgolici, introducere de Eugen Simion, vol. I-II, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, colecţia „Opere fundamentale”, 2003 
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Radu Portocală-un destin în slujba Brăilei 

Institutor Daniela - Adriana Coteţ  

Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul  Brăila 

 

 Fără  îndoială este un miracol că într-un oraş de provincie, într-un interval de 

circa un deceniu, să se nască acei care vor fi, respectiv: romancierul român cel mai citit 

din şi în străinătate, cel mai influent gânditor român, cel mai de seamă logician român şi 

un remarcabil poet româno-francez. Mă refer la Panait Istrati (1884-1935), Nae Ionescu 

(1890-1940), Anton Dumitriu (1905-1992), Ilarie Voronca (1903-1946). 

 De fapt, nu este vorba de un miracol, ci de ambianţa culturală deosebită ce s-a 

realizat în acest port dunărean, descris cu multă vervă şi culoare de Victor Eftimiu care îl 

cunoştea datorită soţiei sale, Agepsina Macri, tot brăileancă. 

 Existenţa aşezărilor omeneşti din zona Brăilei mă duce în preistorie, dacă mă 

refer la dovezile arheologice. Iar documentar, Brăila sărbătoreşte în anul 2011- 643 de ani 

de existenţă atestată, ceea ce pentru această zonă a Câmpiei Române este destul de mult, 

ţinând seama de vitregia vremurilor care au aşezat Ţara Românească şi Moldova ,,în 

calea răutăţilor’’. 

 De frumuseţea şi istoria acestui loc sunt legaţi cei care s-au născut, crescut sau 

studiat aici dar nu în ultimul rând cei care au slujit Brăila cu devotament şi curaj. 

 Cine răsfoieşte excelenta revistă de istorie şi cultură regională „Analele 

Brăilei”, apărută la iniţiativa unui grup entuziast de tineri în  anul 1929 cu ocazia 

împlinirii a o sută de ani de la eliberarea  Brăilei de sub turci, va întâlni adesea numele lui 

Radu Portocală (I), 1888-1954, proeminent om politic liberal al urbei şi primar al ei. 

Întemniţat la Sighet ca fost demnitar - deoarece fusese şi ministru  liberal în anii ’30-, 

Radu Portocală (I) a încetat din viaţă în acea închisoare teribilă. A fost personajul care a 

dat celebritate familiei, dar de mult interes se bucură atât generaţiile care l-au precedat, 

cât şi cele care i-au urmat.  

 De spiţa familiei s-a ocupat în trecut inginerul Mihai Portocală (1892-1976), 

frate cu politicianul, apoi cunoscutul ziarist parizian Radu Portocală (III). La datele 

comunicate de acesta, am adăugat altele găsite de mine, evocarea acestei genealogii 

părându-mi-se totodată semnificativă şi instructivă. 
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 Numele familiei vine de la grecescul ,,portocalos”. Primul venit în ţară a fost 

Diamandi Portocală care, ca atâţia greci brăileni-conform nepotului său de fiu, generalul 

de cavalerie Nicolaie Portocală (1860-1938) -,provenea din Insulele Ionice. Diamandi 

Portocală a locuit la Râmnicu Sărat şi la Braşov, astfel că fiul său Temistocle (1821-

1822), prin care s-a continuat spiţa, s-a născut în oraşul Bisericii Negre. Atât Diamandi, 

cât si Temistocle s-au ocupat cu arendarea unor moşii din judeţul Râmnicu Sărat. În afară 

de Temistocle, au mai existat un frate, Tudorache, mort tânăr, şi trei fete: Elena căsătorită 

cu I. Cariade,  Zinca, soţia lui Leon Leonida, şi Marghioala căsătorită cu State Ichiostri. 

Se pot observa mariajele cu greci şi prenumele care amintesc de obârşia elenică: 

descendenţii lui Temistocle şi ai soţiei sale Smaranda Mihu se numeau Aristide, Miltiade, 

Erofila şi Nicolae (viitorul general). 

 Miltiade Portocală este amintit în arhiva Marelui Orient de la Paris. Născut la 

13 mai 1857 la Râmnicu Sărat, a fost iniţiat la 21 martie 1883 în loja ,,Discipolii lui 

Pitagora’’ din Galaţi, unde a devenit şi ,, maestru’’ la 25 ianuarie1884. A fost directorul 

Băncii Naţionale din Brăila. Sora sa Erofila a devenit soţia lui Victor Stoika, din familia 

făgărăşeană Stoika de Veneţia de Jos, având urmaşi până astăzi. 

 Din căsătoria lui Miltiade Portocală cu Amalia Djuvara s-au născut o fiică, 

Florica, şi trei fii, Radu (I), viitorul om politic, Mihai şi Alexandru, director de bancă 

asemenea tatălui său. 

Amalia Djuvara era fiica lui Constantin Djuvara şi a Elizei născută Divani, fiica lui 

Stavrache Divani, una dintre personalităţile de seamă ale Brăilei din prima jumătate a 

secolului XIX, şi a Elenei Sinani Zafiris, originară din Insula Itaca. Djuvareştii s-au 

ilustrat şi ei în acelaşi veac pe tărâm economic şi politic, în viaţa însemnatului port de la 

Dunăre, câţiva membrii ai spiţei devenind primari ai săi. 

 Numele familiei Portocală s-a perpetuat pe linia lui Radu Portocală (I), 

căsătorit cu Margareta Ollănescu, nepoată de frate a omului de litere Dimitrie C. 

Ollănescu-Ascanio. Ministrul liberal a avut un fiu, Radu (II) (1915-1994), ilustru medic 

cercetător de care este legată întemeierea primei catedre de inframicrobiologie. Din 1976 

s-a stabilit la Atena, iar fiul său cel de-al treilea purtător al prenumelui  ,,Radu’’ (n. 1951) 

trăieşte de mulţi ani în capitala Franţei. Medicul Radu Portocală a fost  căsătorit cu 

Esmeralda Papudoff, dintr-o cunoscută familie, de asemenea, de obârşie grecească, 
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înrudită cu nobilimea din Insulele Ionice. Radu Portocală (III) este cunoscut mai ales 

printr-o carte ,,incendiară’’ consacrată Revoluţiei din decembrie 1989. Duce astăzi cu 

inteligenţă mai departe tradiţiile cosmopolitei sale familii, legată de locuri şi de timpuri 

atât de diferite.  

 Cu ocazia comemorării a 59 de ani de la moartea lui Radu Portocală (I) am 

avut prilejul să-l ascult pe nepotul edilului Brăilei care a evocat memoria bunicului său cu 

acelaşi nume, cunoscut om politic al perioadei interbelice, asasinat de comunişti în 

închisoarea de la Sighet. Între alte funcţii şi demnităţi deţinute, Portocală a fost timp de 

ani buni şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Uzinelor de Fier şi Domeniilor 

din Reşiţa, într-una dintre cele mai fericite perioade ale acestora. Din acest motiv, el şi-a 

legat într-un mod destul de strâns viaţa şi activitatea de o etapă de glorie a Reşiţei şi 

Banatului. 

 Conform datelor bibliografice furnizate de Radu Portocală jr., cariera 

bunicului său a fost una absolut excepţională, acesta fiind una dintre marile capacităţi ale 

României democratice.   

S-a născut la 12 august 1888 la Brăila, a susţinut bacalaureatul la Liceul ,,Nicolae 

Bălcescu’’ din aceeaşi localitate în 1907. Apoi a studiat dreptul şi filozofia la 

Universitatea din Bucureşti. A fost preşedinte al Uniunii studenţilor români, societate 

generală care cuprindea toate societăţile facultăţilor din Bucureşti. În 1909 a organizat,  

împreună cu omologul său de la Iaşi, C. N. Ifrim, primul Congres al studenţilor români de 

pretutindeni, la care au participat şi numeroşi studenţi români de la Universităţile din 

Chişinău, Cernăuţi, Viena. 

 A participat la campania militară din Bulgaria din 1913, iar în primul război 

mondial a fost locotenent de artilerie. S-a căsătorit la 10 aprilie 1914 cu Maria Margareta 

Ollănescu, anul următor născându-li-se unicul fiu, Radu Constantin. Din 1911, Radu 

Portocală se înscrisese în baroul din Brăila, fiind decan al acestuia în perioada 1925-

1928. În 1937 se va transfera la baroul Ilfov. Ca unul dintre cei mai importanţi avocaţi ai 

ţării, în perioada dictaturilor legionară şi antonesciană a apărat gratuit pe mulţi evrei 

supuşi procedurilor de expropriere sau de românizare. 

 În anii 1930 a fost preşedinte al organizaţiei din judeţul Brăila a P.N.L., iar 

în iunie 1945 a fost ales preşedinte de onoare al acesteia. La 16 iunie 1932, Mihail 
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Sebastian scria următoarele în ziarul Cuvântul: ,,Organizaţia de Brăila liberală este 

condusă de d. Leonte Moldoveanu. Un vechi, etern şi neconsolabil candidat la minister. 

O figură amuzantă. Dar în aceeaşi organizaţie se mai află o personalitate politică într-

adevăr distinsă: d. Radu Portocală, un om tânăr, un organizator excelent, o minte 

personală şi deschisă. Era nu numai succesorul prezumtiv al d-lui Moldovanu, dar era 

mai ales una din nădejdile cele mai sigure  pentru o viitoare echipă de lucru, ce s-ar fi 

putut recruta dintr-un partid liberal refăcut’’. 

 Radu Constantin Portocală (III) îşi aminteşte prima şi ultima vizită făcută la 

Brăila acum 35 de ani, dar în tot acest răstimp a trăit în auz cu numele oraşului. Nu a 

reuşit ca bunicul său să-i vorbească despre Brăila pentru că acesta  fusese arestat cu un an 

înainte de venirea sa pe lume, dar a înţeles de la bunica sa şi tatăl său că pentru el Brăila 

este oraşul unde s-a născut, a crescut, a fost primar, parlamentar, că acest oraş este un loc 

sacru, un loc care a meritat  orice efort şi sacrificiu. Oraşul Brăila îl considera purtător al 

unei imagini afective pe care alte oraşe ar putea să i-o invidieze.  Relatează cu plăcere că 

i s-a povestit mult despre Brăila prosperă şi fericită a anilor dintre cele două războaie dar 

şi de perioada mandatului bunicului său între anii 1922-1925,  când Radu Portocală,  

primar fiind a  avut numeroase şi frumoase realizări. În această calitate a întreprins mari 

reforme de modernizare urbanistică şi administrativă a oraşului, a manifestat înţelegere 

faţă de muncitorii din portul Brăila oferindu-le locuinţe ieftine, s-a ocupat de repararea şi 

înzestrarea şcolilor,  s-a preocupat de asigurarea unor burse pentru tinerii brăileni 

studioşi. 

 Înfăptuirile sociale ale mandatului său de primar au stârnit două reacţii 

paradoxale: conducerea partidului l-a bănuit de înclinaţii socialiste şi pe de altă parte 

ilustrul Panait Istrati, comunistul al cărui crez s-a transformat în tragedie, a primit să fie 

emisarul muncitorilor din port pentru a-i transmite recunoştinţa acestora. Prima lor 

întâlnire a fost punctul de plecare al unei prietenii între demnitarul de dreapta şi scriitorul 

de stânga, uniţi în credinţa că societatea nu trebuie să facă pe nimeni să sufere. 

 Prin intermediul lui Mihai Berechet, îşi aminteşte cu plăcere şi nostalgie 

întâlnirile cu mari actori ai vremurilor, Aura Buzescu, Mihai Fotino- tatăl, Grigore 

Vasiliu Birlic care i-au relatat că au jucat la teatrul bunicului său, acesta aducându-şi 

străduinţa pentru buna funcţionare a marelui lăcaş de cultură. 
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 Palatul Lyra redeschis în septembrie 2010 este o operă a bunicului său, 

recunoscător fiindu-i domnul doctor N. Teodorescu prin ale cărui eforturi şi tenacitate a 

fost readus la viaţă acest templu brăilean al muzicii. Aici aveau loc conferinţele analelor 

pe care le-a iniţiat în timpul mandatului, la care participau personalităţi ale acelei 

perioade. Contribuţia sa la viaţa culturală a oraşului este, de asemenea, notabilă. Pentru 

toate acestea a fost numit, în 1939, Cetăţean de onoare al oraşului Brăila. În 1925, cu un 

an înainte de expirarea mandatului, demisionează din funcţia de primar în urma unui 

conflict cu guvernul. 

 A fost apoi deputat şi senator în legislaturile anilor 1927-1940. În noiembrie 

-  decembrie 1937 şi din nou în 1939, de fiecare dată în guverne conduse de Gheorghe 

Tătărescu, Radu Portocală a fost secretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. În 

această calitate, a fost însărcinat cu reorganizarea structurilor tuturor administraţiilor 

publice şi a redactat ,,Legea funcţionarilor publici’’ - o mare reformă administrativă, dar 

şi socială al cărui caracter democratic era excepţional pentru acea epocă. 

 Din 1939 a fost membru în Consiliul superior al Frontului Renaşterii Naţionale, 

partid unic creat de Carol al II- lea. S-a retras din politica activă în vara lui 1940, în 

momentul cedării Basarabiei şi când se prefigura venirea lui Ion Antonescu la putere. 

 În timpul războiului, din 1943, s-a implicat în acţiunile de pregătire de 

scoatere a României din alianţa cu Germania nazistă. A organizat în acest scop întâlniri 

secrete între şefii partidelor democratice şi a asigurat legătura dintre  aceştia şi regele 

Mihai. În iunie 1945 a fost ales preşedinte de onoare al organizaţiei Brăila a Partidului 

Naţional Liberal.  După 1945 a refuzat de două ori Ministerul de Finanţe, iar în 1946 şi 

funcţia de Ministru al Palatului, propusă chiar de rege.  

 După preluarea  completă a puterii de către comunişti, destinul lui Radu 

Portocală a suferit schimbări dramatice, fiind răsplătit cu răul suprem. I s-a povestit 

nepotului său că de fiecare dată când era atacat,  se întreba: ,,oare ce bine i-am făcut, ca 

să-mi vrea acum răul’’? 

 În 1948 a fost arestat pentru prima dată pentru sabotaj, fiind deţinut timp de 

nouă luni în închisoarea Văcăreşti,  fiind eliberat în 1949 deoarece acuzaţia care i-a fost 

adusă nu a putut fi dovedită. Eliberat de numai câteva luni, bolnav, este din nou arestat în 

noaptea de5/6 mai 1950 (numită ,,noaptea demnitarilor’’), împreună cu alţi foşti 
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demnitari. A fost iniţial încarcerat la Ministerul de Interne, fiind apoi transferat la 

închisoarea din Sighet, unde a fost deţinut în celula nr. 20., nefiind inculpat pentru vreo 

infracţiune, nici condamnat, fiind deţinut în mod abuziv în cele mai groaznice condiţii. 

 Într-un raport trimis la 13 mai 1950 de consilierul sovietic din România, 

către ministrul Securităţii Statului al U.R.S.S., se făcea referire la arestările efectuate în 

rândul foştilor demnitari, dintre care unii erau nominalizaţi în mod expres. Printre cei 

zece cărora li se făcea caracterizarea -,,grave erori de informaţii’’, se afla şi Radu 

Portocală. Acesta era denumit în document ,,Parto-laka’’, fiind descris astfel: ,,După 

venirea lui Antonescu a fost preşedintele comisiei guvernamentale care s-a ocupat cu 

organizarea aparatului de stat’’. 

 Cei arestaţi au fost transferaţi la Sighet cu câteva dube. Fiind prezent în 

aceeaşi maşină cu Radu Portocală, istoricul Constantin C. Giurescu a lăsat numeroase 

detalii cu privire la drumul parcurs. El arăta că Portocală fusese operat de ulcer la stomac 

cu două săptămâni mai devreme şi abia revenise din spital când a fost arestat. Ca urmare, 

în timpul drumului ,,stă ghemuit pe locul lui şi-şi apasă cu mâna regiunea stomacului; 

hurducăturile drumului numai bine nu pot face rănii lui de-abia cicatrizate. Nu se plânge 

însă; suportă cu stoicism durerea’’. În discuţiile dintre deţinuţii din dubă, Portocală s-a 

dovedit mai realist decât cei care credeau că vor fi duşi în Uniunea Sovietică: ,,Portocală 

crede că nu ne pot trece peste frontieră: ar fi prea mare scandalul la O.N.U. şi ruşii n-au 

interes să provoace un asemenea scandal’’. Şi Giurescu s-a raliat acestei păreri care, în 

final, s-a dovedit a fi cea corectă. Către sfârşitul călătoriei, ,,Portocală nu se simte bine; 

cheamă pe unii din agenţii care, drept încurajare, îi spun: <<Unde vă  ducem e spital 

mare şi o să poţi să te îngrijeşti.>>” Acum ştim cu toţii că în realitate închisoarea de la 

Sighet a fost una dintre cele mai fioroase ale României comuniste. 

 Acolo avea să şi moară Radu Portocală a cărei dată a morţii n-o 

cunoaştem exact, dar o bănuim a fi scrisă în acte, data decesului fiind transmisă familiei 

la o distanţă de 5 ani (1957). 

Detaliile acestei morţi dramatice le-am aflat, ascultându-l pe nepotul său: ,,În 1955, când 

au fost   eliberaţi supravieţuitorii, istoricul şi fostul ministru Ion Nistor, abia întors acasă, 

a avut curajul s-o  cheme pe mama mea şi să-i povestească. Un gardian  l-a surprins pe 

bunicul meu când încerca să se uite printre scândurile cu care era ocultată fereastra 
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celulei. L-a luat imediat şi l-a dus la <neagra>, unde a fost bătut şi lăsat să moară. Spre 

seară, au deschis uşa celulei din care fusese scos şi i-au aruncat înăuntru cămaşa. Ceilalţi 

deţinuţi au înţeles că murise. S-au rugat, după care au aşteptat noaptea, când ştiau că 

urmau să audă zgomotul căruţei care venea să-l ia pentru înmormântare”. 

 În timpul vieţii sale Radu I Constantin Portocală a primit şi numeroase 

distincţii: Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, Steaua României, Coroana României, 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918, Medalia Victoriei, Ofiţer al ,,Legiunii de 

Onoare” (Franţa), Cavaler al Ordinului ,,George I” (Grecia), Cavaler al Ordinului 

,,Coroana Italiei”. 

 Considerată una din personalităţile Brăilei în planul devenirii politice a 

Brăilei dar şi sub aspect edilitar şi cultural, edilii brăileni de astăzi ar trebui să mediteze la 

faptul că Radu I. Constantin Portocală ar merita să aibă un bust şi o stradă care să-i poarte 

numele. 
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Petre  Andrei, un model pentru contemporani 

 Prof. Gianina Măgeanu 

 Şcoala cu cls. I-VIII Chiscani, jud. Brăila 

 

 Soarta unui om vertical, care s-a sacrificat pentru idealurile sale, sociologul şi 

filosoful Petre Andrei, reuşeşte să lumineze istoria naţională într-o perioadă destul de 

tenebroasă şi, cu certitudine, reprezintă o lecţie valoroasă de viaţă morală pentru 

societatea românească actuală.   

   Pentru mulţi un profesor ieşean, destinul savantului Petre Andrei începe la Brăila, 

unde s-a născut la 29 iunie 1891. Despre copilăria domniei sale nu sunt cunoscute multe 

detalii, cert este că provenea dintr-o familie modestă, fiind al patrulea copil şi unicul băiat 

al casei. „Crescut în lipsuri, copilăria nu i-a fost prea darnică. Ca fire meditativă, în 

timpul său liber urmărea cu interes viaţă plină de frământare a cheiului sau aceea de la 

marile depozite, unde în permanenţă şiruri de muncitori şi hamali lucrau într-o ordine 

desăvârşită.”  Portretul omului Petre Andrei este creionat de puţini autori, Iorgu Iordan, 

colegul său, îl caracteriza ca având o voce caldă şi înfăţişare atrăgătoare, iar cunoscutul 

critic literar George Călinescu precizase într-un articol că „ochii îi sunt hotărâţi, 

pasionaţi, ireductibili în idealitatea lor, în contrast cu ţinută potolită, protocolară a 

trupului.” 

  Avid de cunoaştere, a absolvit în 1910 Liceul “Nicolae Bălcescu”, secţia 

modernă, unde a fost coleg de clasă cu distinsul Dumitru I. Panaitescu - Perpessicius. 

Îndrumat de profesorul din liceu, Vasile Goras, la 1 octombrie 1910 s-a înscris la 

Facultatea de filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, unde a rămas timp de 30 de 

ani, până în momentul tragicului sfârşit. „Într-un dosar din Arhivele Statului din Iaşi 

(912/1910), se găseşte cererea de înscriere la facultatea de litere şi filosofie. Cu aceeaşi 

ocazie solicita şi înscrierea la concursul pentru acordarea unei burse. Anexat la cerere se 

afla şi certificatul de pauperitate. Primăria din Brăila certifica că părinţii nu posedau altă 

avere decât imobilul din stradă Rahovei nr. 135 pentru care se plătea un impozit de 28,79 

lei.”  

   Petre Andrei a obţinut singura bursă care se acorda în acel an universitar, 

participând la concurs cu două teze, tratând subiecte precum: „Pentru ce trebuie să ne 



 61 

supunem legilor? Ce atitudine trebuie să avem faţă de legile de a căror dreptate ne 

îndoim?” Tânărul student a reuşit să-şi impresioneze iluştrii profesori Dimitri Guşti şi Ion 

Petrovici, cunoscuţi pentru exigenţa lor, remarcându-se prin inteligenţă, perseverenţă şi 

neobosită capacitate de muncă. În al doilea an de studenţie a reuşit să obţină un post de 

asistent şi conducerea bibliotecii seminarului de filosofie. În iunie 1913 devine licenţiat 

în filosofie „magna cum laude” şi se pregăteşte pentru doctorat. Este admis în  Germania 

ca audiant la seminarul de logică şi istoria filosofiei dar este nevoit să se întoarcă din 

cauza izbucnirii primei conflagraţii mondiale.   

  Orfan de tată, Petre Andrei putea fi scutit de a participa la război dar, se înscrie ca 

voluntar, conform propriului principiu, acela că viaţa nu preţuieşte prin ea nimic, dar 

valoarea ei provine din în idealul căreia este pusă. „Idealul nostru este aşa de mare şi 

sfânt, încât vedeţi de ce nu mă nelinişteşte deloc gândul morţii.” Mai mult decât atât, a 

fost decorat pentru acte de bravură cu „Steaua României”, „Coroana României” şi 

„Crucea de război cu barete”.  

 Îşi termină doctoratul în 1919, susţinând teza „Sociologia valorii”, apoi 

profesează în învăţământul secundar. La 1 decembrie 1922 a ocupat prin concurs postul 

de profesor la catedra de sociologie a Universităţii din Iaşi, eliberată odată cu transferarea 

lui Dimitrie Gusti la Bucureşti. Trebuie menţionat aici faptul că, iniţial a fost chemat la 

catedră un alt profesor, Garabet Aslan, partizan politic a lui A.C. Cuza, cunoscut profesor 

de economie, de orientare de dreapta, Petre Andrei fiind considerat o persoană care 

deranjează, care „ameţeşte minţile studenţilor”. Episodul a atras după sine protestele 

studenţilor şi ale unor cadre didactice şi după doi ani, senatul universităţii consemna 

titularizarea lui Petre Andrei. Este evident faptul că din acest moment a început o luptă 

acerbă între A. C. Cuza şi Petre Andrei dar în plan didactic, ştiinţific şi, mai ales, în plan 

politic. În toată activitatea parlamentară, fiind deputat de Vaslui din partea P.N.Ţ.,  Petre 

Andrei a combătut crimele, asasinatele, adoptând deschis o poziţie ostilă nazismului şi 

fascismului, totalitarismul în general, devenind astfel, o ţintă a vremurilor. S-a înscris în 

Partidul Naţional Ţărănesc în 1928, activitatea să politică neavând nicio urmă de 

compromis, atrăgând atenţia colegilor de partid despre depărtarea de ideologie şi 

program, condamnând dur Pactul cu Garda de Fier.  



 62 

 Grijile familiei, soţia şi cei 4 copii, cele profesionale, procesul cu un coleg de 

facultate şi activitatea politică îl suprasolicită şi se îmbolnăveşte de astm în 1938. Din 

toamna aceluiaşi an, începe o nouă perioadă din viaţa sa, desfăşurată în cadrul guvernului 

României. Solicitat de regele Carol al II-lea pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, fiind 

cunoscută poziţia antifascistă a profesorului, poziţie similară cu cea a  regelui în acel 

moment,  refuzat de nenumărate ori de către profesor, invocând starea sănătăţii  sau 

activitatea de la catedră.  Deşi nu-i convenea colaborarea cu un regim dictatorial, se 

simţea atras de activitatea  de   a organiza învăţământul. Fiul său îşi aminteşte  că îmbrăca 

cu reţinere uniforma, dar vedea acest lucru ca pe o cale de ideilor ce loveau crezul politic.  

   Istoria a arătat că profesorul Petre Andrei  avut prea mare încredere în societatea 

românească, de altfel a considerat în lucrarea sa “Filosofia valorii” că poporul român este 

un popor fără personalitate. În vara anului 1940 nu mai făcea parte din guvern, mai mult 

decât atât convingerile sale deveniseră incomode. “Profesorul de sociologie, Traian 

Brăileanu, legionar, ministrul Educaţiei, îl trece pe lista profesorilor indezirabili care 

urmau să fie scoşi din învăţământ.”  Din acest moment viaţă profesorului Andrei a 

început un alt curs, unul tragic: tracasat, insultat, ameninţat, anchetat pentru averea sa (de 

precizat că toată viaţă sa, traiul său şi al familiei a rămas unul decent ), vânat pentru orice 

element de orientare democratică. “Au început să curgă scrisorile de ameninţare, primea 

coli de hârtie drapate cu negru, iar în mijloc fiind scris stâlcit numele lui, unele purtau şi 

un număr, care poate reprezenta ceva în ierarhia anunţurilor mortuare.”  

 Nu teama l-a determinat să-şi ia viaţa în momentul când i-a fost percheziţionată 

casa şi, conform ordinului, trebuia ridicat de la domiciliu ci, aşa cum a lăsat scris soţiei şi 

fiilor săi, durerea sufletească a omului nevinovat ce trebuia să ducă o luptă neloială. Ce îi 

putea hărăzi soarta? Poate un destin că a lui Nicolae Iorga sau Victor Iamandi, Virgil 

Madgearu, oameni cu grele nume în cultura neamului românesc. Aflat în imposibilitatea 

de a se apăra, a preferat un sfârşit mai puţin umilitor, având curajul, demnitatea de  a-şi 

pune capăt vieţii, cu conştiinţa împăcată, pentru a nu fi târât în mocirlă. În revista de 

filosofie, necrologul sau se încheia astfel: „Deplângând prematura dispariţie, gestul lui 

Petre Andrei constituie totuşi pentru noi toţi o dovadă de caracter şi dobândeşte o înaltă 

semnificaţie morală. După un regim, în care majoritatea oamenilor politici nu ştiau cum 

să devină mai obedienţi, ignorând principiile elementare de demnitate personală şi de 
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răspundere faţă de ţară şi de istorie, regim care s-a soldat cu sfârtecarea trupului ţării, 

Petre Andrei, şi-a dat singur sentinţa. E un mement al cărui ecou va răsuna în istorie 

pentru toate generaţiile ce vor veni!”. În opinia domniei sale, viaţa dobândeşte valoare 

numai prin creaţia operelor prin   cultură şi trebuie jertfită atunci când conservarea 

valorilor o cere. Valabilitatea actuală a multor teze şi idei ale domniei sale fac  dovada 

durabilităţii acestora şi, în plus, sunt primele de acest fel în cultura românească. 

  Trecut  în lumea celor drepţi prea devreme, la 4 octombrie 1940, savantul Petre 

Andrei a lăsat posterităţii 15 lucrări, 5 cursuri litografiate, 40 de studii articole, 25 de 

recenzii, 35 de conferinţe  cuvântări, 3 rapoarte la legi 75 de discursuri  intervenţii 

parlamentare.  

 Fost ministru al Educaţiei Naţionale, iniţiator al unei legi de reformare a 

învăţământului universitar şi nu numai (Legea pentru organizarea învăţământului 

profesional inferior şi mediu, Legea pentru organizarea învăţământului industrial pentru 

băieţi), intelectualul şi omul de cultură de mare pătrundere, Petre Andrei şi-a înscris 

numele şi în istoria tumultoasă a României ca deputat şi subsecretar de stat.   

   Deşi a trăit doar 49 de ani, Petre Andrei este considerat unul dintre întemeietorii 

Sistemului  ştiinţelor sociologice din România, printre lucrările sale memorabile 

numărându-se „Sociologia cunoaşterii”, „Sociologia generală”, „Filosofia valorii”, 

„Problema fericirii”. Aşadar, figura lui Petre Andrei trebuie evocată nu numai prin vorbe, 

ci şi prin fapte şi prin cărţile domniei sale.  

 Considerat un model de personalitate ce va transcende timpul, a fost ales post-

mortem membru al Academiei Române în 1991. În esenţă, acest model poate fi înţeles 

după propriile cuvinte conform cărora, „individul, pentru a dezvolta ceea ce există virtual 

în suflet …trebuie mai întâi să asimileze valorile obiectivate deja, bunurile culturale 

existenţe şi în urmă, sub influenţa acestora, va putea el să creeze valori noi.” „Un om de 

carte care face cărţi”, cum l-a numit George Călinescu, Petre Andrei a înţeles că a folosi 

culturii tale „este a te înţelege cu generaţiile superioare care te vor urmă şi pe care, în 

fond, le-ai pregătit”.  

   Până la finalul vieţii sale a fost iubit de familie, singurul loc unde îşi găsea 

liniştea, de studenţi şi de cei care l-au cunoscut cu adevărat, rămânând un om modest: „nu 

vorbea despre studiile sale în străinătate, la universităţi germane şi nu atingea în 
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conversaţiile sale, în care era de o rară amabilitate, care nu ascundea, că la mulţi alţii, 

nesiguranţa promisiunilor, nici despre lucrările publicate…” şi trebuia să întâlneşti elevi 

ai săi, pentru care făcuse cu iubire tot ce se putea pentru a realiza cât a fost de apreciat. 

    În prezent, cu mare stimă este comemorat de intelectualitatea care trebuie să nu 

uite sfatul lui Petre Andrei din anul 1918 „să ne deprindem cu moralitatea în toate 

domeniile acţiunilor noastre, cu cercetarea temeinică şi serioasă a tuturor problemelor ce 

ni se impun, să fim personalităţi”. Nu putem să încheiem fără a ne întreba dacă aceasta 

este soluţia la criză noastră de astăzi care este în primul rând de natură morală. 
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Perpessicius –un destin danubian (1891-1971) 

Prof. Gabriela Iaurum 

Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” Brăila 

 

Poetul, criticul şi istoricul literar, cât şi editorul ideal al operei eminesciene, îşi leagă 

destinul de Brăila, oraşul în care s-a născut, a copilărit, şi-a petrecut adolescenţa şi în care 

a revenit ulterior în scurte intervale temporale, câta vreme i-au trăit părinţii. Tot într-o 

revistă brăileană (Flori de câmp) debutează la 20 de ani cu schiţa “Omida”. Inclusă 

ulterior în volumul Din lumea celor care se târăsc. Din 1915 îşi va adăuga la numele 

real (Dumitru Panaitescu) pseudonimul Perpessicius (“Cel tăbăcit de suferinţă”, “cel 

copleşit de durere”). 

     Vechea casă a familiei Ştefan şi Ecaterina Panaitescu a fost construită în jurul anului 

1880. Aici s-a născut (la 21 octombrie 1891) şi a locuit, până la vârsta de 19 de ani, 

(toamna lui 1910, când devine student la Facultatea de filologie modernă a Universităţii 

din Bucureşti) Dumitru S. Panaitescu, cel care îşi va adăuga ulterior pseudonimul de 

Perpessicius. El va mai locui în casa părintească în intervalul 1 septembrie 1920 – vara 

lui 1921, perioadă în care a ocupat catedra de Limba română şi Limba franceză la Şcoala 

Normală din Brăila, şcoală care acum îi poartă numele, devenind Liceul Pedagogic 

“D.P.Perpessicius”, o veritabilă citadelă a şcolii brăilene. 

    În urma unei donaţii făcute de către fiul său, în locuinţa de pe Strada Cetăţii s-a 

deschis, în cadrul Muzeului Brăilei, «Expoziţia permanentă cu caracter memorial 

„Dumitru Panaitescu Perpessicius”».  Expoziţia a fost organizată în două săli: una foto-

documentară, cea de-a doua, o reconstituire a camerei de lucru a lui Perpessicius. Anul 

1982 a însemnat achiziţionarea unei mari părţi din biblioteca perpessiciană (7000 cărţi), 

la care s-au adăugat colecţii de ziare şi reviste şi alte câteva piese de mobilier. (v. anexa). 

Pragul casei memoriale a fost trecut de mai multe personalităţi ale României cum ar fi 

Regele Mihai şi Regina Ana, P.S.Cassian, sculptorul Nică Petre, acad. Eugen Simion, 

scriitorul Marin Sorescu. 

       În fiecare an, în luna octombrie, se omagiază contribuţia majoră a cărturarului 

brăilean la dezvoltarea filologiei româneşti, moment marcat prin prezenţa tinerilor la 
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Casa Memorială, inclusiv a elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII  “Mihai Viteazul” din 

Brăila. 

          Istoria noastră literară a avut excepţionala şansă de a găsi în Perpessicius pe 

editorul ideal al monumentalei ediţii a Operei lui Eminescu. În persoana lui Perpessicius, 

Divinitatea a întrupat o fericită îmbinare de însuşiri, aceea a eruditului literar cu aceea a 

criticului şi poetului ce-a vibrat alături de toate ipostazele izvoditoare ale creaţiei 

eminesciene. Cele mai multe studii din volumul “Eminesciana” se desfăşoară într-o suită 

de cronici dedicate biografiei poetului cât şi a creaţiei acestuia, fără însă să treacă cu 

vederea şi răspunderea contemporanilor în ceea ce priveşte valorificarea moştenirii sale 

literare. 

Că alături de Eminescu, îl interesa şi soarta editării celorlalţi scriitori clasici, este lucru 

cert, când ne gândim la comentariul tipăririi poemului eroic-comic Trei viteji al lui Ion 

Budai Deleanu, atingând cu seriozitate şi problema versurilor Ţiganiadei din dorinţa de a 

stabili textul valoric superior. Cu aceeaşi dorinţă urmărea colecţia “Biblioteca clasicilor 

români”, preconizând ediţii critice ştiinţific alcătuite, fiind un mare admirator al lui Dem. 

Russo, teoreticianul textologiei critice. Perpessicius în calitatea sa de cronicar la 

“Universul literar” cât şi la “Cuvântul” examina cu rigurozitate ştiinţifică toate ediţiile 

scriitorilor apărute la vremea aceea. Nu încape îndoială că Perpessicius, în dorinţa lui 

intimă de a realiza o ediţie a operei lui Eminescu, îşi exersase spiritul de observaţie, 

comentând pertinent ediţiile Cantemir, Iordache Golescu, Anton Pann, Gr. Alexandrescu, 

Kogălniceanu, Hasdeu, Alecsandri, Miron Costin, Nicolae Costin, Caragiale, Macedonski 

s.a., întreţesând impresii şi aprecieri de valoare într-un stil protocolar, diplomatic, de 

multe ori însă disimulând ironia şi maliţia la adresa editorilor. Astfel, se apropia tot mai 

mult de ispititoarele manuscrise eminesciene. 

Filolog prin pregătire, erudit prin anii petrecuţi în bibliotecă, descifrator al 

manuscriselor eminesciene şi mai înainte al manuscriselor slavone sau al celor româneşti 

scrise în chirilică, încă de pe când lucra la Biblioteca Academiei, Perpessicius, descins 

din speţa istoricilor literari obişnuiţi cu răsuceala arhaică a frazei, a durat o ediţie a 

Operei lui Eminescu utilă şi specialiştilor dar şi iubitorilor de rând ai lui Eminescu. 

Spirit fin şi cultivat, d-l Perpessicius ne înfăţişează în mijlocul contorsiunilor  

moderniste, un suflet întristat dar zâmbitor, ascuns sub metafora elegantă şi simplă a unui 
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clasicism congenital. Întâia culegere de versuri a lui Perpessicius, “Scut si targă”, 

conţinea însemnări pe raniţă, cu emoţie profundă dosită sub un aer de falsă 

superficialitate. În fond atmosfera era înrudită cu aceea din poezia lui Rimbaud, 

specializat în poezia haiducilor nostalgici, setoşi de vagabondaj, de intelectualitate şi de 

mirosul crud al ierburilor, iar executaţii în şanţ dintr-o poezie erau rude cu soldatul în 

putrefacţie din “Le dormeur du val”. Brăilean, deci apropiat de Bărăgan, poetul are, 

împreună cu toţi muntenii, simţul eternităţii viguroase a câmpurilor, indiferente la 

gunoiul uman. 

Apoi, din ce în ce mai pregnant, Perpessicius se conturează ca un intimist, scriind 

direct, cum simte,  luându-şi ca patron pe Alain Chartier (“En, moi n’est entendement ne 

sens, / D’escrire, fors ainsi comme je sens”). Nu compune, ci-şi alege temele din imediata 

experienţă, iar limba din conversaţie sau din cărţi cum se-ntâmpla, improvizând “cărţi 

poştale”, însemnări pe albume. Aşezarea la o masă cu cantalupi, prune, nuci e prilej de 

poezie. De asemenea, instalarea într-o casă, reocuparea locului obişnuit la bibliotecă. 

            Premiul de Stat acordat lui Perpessicius pentru marea lui lucrare: Ediţia critică a 

operelor lui M. Eminescu consacra nu numai zelul unui neobosit cercetător, dar vine să 

dea o satisfacţie tuturor acelora care, urmărindu-i activitatea de mulţi ani de zile, au 

recunoscut în el una din figurile cele mai pure ale generaţiei de scriitori dezvoltaţi în 

epoca dintre cele două războaie.  

Volumul Scut şi targă, apărut în 1926, dezvolta teme inspirate de experienţa 

războiului şi de amărăciunile care au urmat pentru luptătorii lui în vremea dezmăţului 

politicianist, a arivismului, a averilor agonisite într-o săptămână. A urmat colecţia 

Itinerar sentimental. Aceste volume au rămas multă vreme pe masa cititorilor de poezie 

care le deschideau mereu pentru a afla una din inspiraţiile cele mai delicate şi mai 

spirituale ale epocii. 

Gândirea critică, la Perpessicius, era inseparabilă de gândirea literară, chiar de 

gândirea poetică, pe care autorul Itinerarului sentimental şi-a exprimat-o în versuri 

care, în poezia românească a secolului nostru, se disting printr-un ton de intelectualitate şi 

duioşie, de uşor autopersiflaj al sentimentalului întotdeauna sincer şi adânc, o poezie fără 
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emfază lirică, de-o simplitate rafinată fără artificialitate în care, nu rareori, amintiri de 

lectură şi senzaţii de artă se împletesc cu impresii de viaţă cotidiană.  

Drama secretă a lui Perpessicius care dezvăluie pentru prima dată un chip cu totul 

necunoscut al eruditului: căsătorit la 23 de ani cu Alice Paleologu, se îndrăgosteşte pe la 

34 de Yvoria (Viorica Secoşanu) pe care o cunoaşte la Biblioteca Academiei. Când fata, 

sensibilă, nevrotică (fotografia arată un chip frumos, cu o privire nespus de tristă) află că 

bărbatul e căsătorit şi că are un copil de 10 ani, se sinucide: îşi dă foc noaptea într-un 

cavou din Cimitirul Bellu. Singura posibilă punte peste această prăpastie de necunoaştere 

întreţinută de ambele părţi (de o parte nepăsare, de cealaltă discreţie, durere, teamă) este 

scrisul. Perpessicius a plănuit un roman despre Yvoria, Amor academic, dar nu şi-a dus la 

capăt proiectul. Ce viitor îi va fi rezervat în minte Perpessicius acestei iubiri e greu de 

ştiut, dar cu siguranţă s-a lăsat să plutească pe apele iubirii. Cu toate acestea, în dedicaţia 

pe un al doilea exemplar din Scut şi targă oferit Vioricăi Secoşanu, lasă a se înţelege 

deopotrivă îngrijorarea şi mersul orb spre împlinirea simţămintelor lui: ,,...tot ţie, 

«Yvoria», pentru frumuseţea ta, pentru himera iubirii noastre, pentru misterul viitorului ei 

(s.n.), omagiu incomplet, Perpessicius, 19 mai 1926.” 

În critică, Perpessicius nu a fost partizanul unei singure şcoli literare, ci a 

îmbrăţişat cu căldură toate direcţiile şi toate formulele artistice din convingerea că un 

critic literar nu trebuie să aibă prejudecăţi sau preferinţe. Criticul manifestă, în 

consecinţă, o egală curiozitate faţă de o operă naturalistă sau faţă de alta simbolistă, 

primeşte cu o emoţie întotdeauna de sărbătoare lucrarea unui scriitor cunoscut şi scrierea 

unui debutant. Le analizează cu minuţiozitate, le introduce într-un cadru larg de referinţe 

literare, le apropie de opere ilustre, studiază atent etiologia îndepărtată a motivului 

artistic, făcând adesea lungi şi voluptoase incursiuni în literatura universală.  

Mai mult decât orice, Perpessicius ilustrează ideea că un critic nu este judecătorul 

scriitorului, ci comentatorul lui generos, decis să descopere chiar dacă operaţia i-ar cere 

multă energie şi elasticitate a criteriilor, boabele de mărgăritar ale talentului ascuns în 

zonele lutoase ale literaturii. O “bunăvoinţă aproape universală” decidea, în privinţa lui 

Perpessicius, Lovinescu. 
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          O coardă lirică a vibrat în sufletul lucidului, severului, tăiosului ziarist, o coardă 

lirică tăinuită şi care nu a răsunat decât arareori în scrisul său: „Dacă nu m-aş teme să 

jignesc unele susceptibilităţi, poate chiar îndreptăţite, aş spune că Perpessicius este cel 

mai cult dintre liricii noştri actuali. Nu în sensul unei culturi de sinteze şi de idei 

generale; ci în acela al unei erudiţii mărunte şi aproape penibile pe care, eu, cel puţin m-

am obicinuit s-o aşez la baza adevăratei valorificări spirituale a vieţii. Perpessicius este 

filolog, istoric literar, bibliograf şi eminent latinizant în acelaşi timp”, ca să încheie: 

„Perpessicius este un scriitor dintre cei mai cunoscuţi. Scut şi targă este totuşi primul său 

«volum» care nu face decât să accentueze profilul delicat, subtil, preţios şi precis până la 

acuitate, pe care izbutisem să ni-l schiţăm din activitatea disparată de până acum; cu 

impresia fundamentală că înainte de orice Perpessicius e poet”. 

PERPESSICIUS - biografie - (opera şi scrierile) 

 (pseud. lui Dumitru Panaitescu), n. 21 oct. 1891, Brăila - m. 29 mart. 1971, Bucureşti. 

Critic, istoric literar şi poet. 

Fiul muncitorului Ştefan Panaitescu şi al Elisabetei (n. Daraban). 

Şcoala primară (1898-1902) şi Liceul „N. Bălcescu" (1902-1910) în oraşul natal 

(bacalaureat, 1910). Debutează cu poezia Reminiscenţa sub pseud. D. Pandara în Revista 

Versuri şi proză a lui I. M. Rascu şi cu schiţa Omida. Din lumea celor care se târăsc, 

sub pseud. Victor Pribeagu, în Revista Flori de câmp din Brăila (1911). Semnează prima 

oară cu pseud. Perpessicius în Revista Cronica (1915). Licenţiat în filologie romană şi 

romanică al Universităţii din Bucureşti (1914). Funcţionar la Biblioteca Academiei 

Române (1915-1919). La intrarea României în prima conflagraţie, pleacă pe frontul 

dobrogean şi este grav rănit (1916), rămânând pentru toată viaţa infirm. După război, 

prof. de lb. română la licee din Arad, Tg. Mureş, Brăila, Bucureşti (unde va funcţiona, la 

„Matei Basarab", fără întrerupere, din 1929 până în 1951). Colaborează la principalele 

reviste ale epocii: Flacăra, Spre ziuă, Mişcarea literară, Cugetul românesc, Ideea 

europeană, România nouă, Revista Fundaţiilor Regale s.a. Conduce Universul literar, 

(1925-1927), intră în redacţia Cuvântului (1927-1933) şi deţine timp de mulţi ani cronica 

literară la „Radio Bucureşti" (1934-1938). Adunate într-o primă culegere, Repertoriu 
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critic (1925), urmată de „seriile" de Menţiuni critice (1928-1946), foiletoanele sale 

critice urmăresc cu maximă fidelitate mişcarea literară interbelică. Ca poet se afirmă cu 

două volume.: Scut şi targă (1926) şi Itinerar sentimental (1931). Admirabil 

cunoscător al spaţiilor liricii moderne, întocmeşte împreună cu I. Pillat Antologia 

poeţilor de azi, 1 - 1925, II - 1928. Din 1933 începe munca imensă de editare a Operelor 

lui M. Eminescu, din care va publica vol. I (1939), II (1943), III (1944), IV (1952), V 

(1958), VI (1963), uneori în condiţii extrem de dificile. Membru corespondent (1945) şi 

membru titular al Academiei Române (1956), director general al Bibliotecii Academiei 

Române (1957) şi director al Muzeului Literaturii Române (1957-1971). Colaborări la 

diverse reviste postbelice sunt strânse în seria de Alte menţiuni de istoriografie literară 

şi folclor (1961-1967), precum şi în volumul Lecturi intermitente (1971). Începe 

editarea Operelor („ed. de autor"), din care supraveghează vol. I (1966), II (1967) şi III 

(1971). Critic dublat de un fin erudit, fără pedanterie, adept al unui stil „artist" în analiza 

operelor, PERPESSICIUS lasă falsa impresie a unui spirit bonom, generos în judecăţi, 

afirmând totuşi -la o lectură mai atentă- sub fraza barocă aprecieri acide, rostite însă cu o 

mare curtenie. Premiul Naţional pentru literatură (1940), Premiul de Stat (1954) pentru 

ediţia Eminescu. 
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http://www.autorii.com/scriitori/mihai-eminescu/index.php�
http://www.autorii.com/scriitori/perpessicius/index.php�
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                                  Gheorghe T. Marinescu - inginer şi om de cultură, 

fondatorul revistei de cultură regională 

’’Analele Brăilei’’ 

           Prof. Daniela Socol  - Şcoala cu clasele I-VIII ’’Al. I. Cuza’’ Brăila 

 

Gheorghe T. Marinescu s-a născut la 13 iunie 1895 în comuna Băneasa, jud. Ilfov 

din părinţii Toma, fiu de ţăran din comuna Viişoara de lângă Caracal, picher la CFR 

Brăila- Secţia de întreţinere, şi Teodora, brăileancă (născută Jeles, de origine româncă din 

Macedonia bulgărească), casnică.  

Urmează Şcoala primară nr. 3 de băieţi ’’Tudor Vladimirescu’’(1902-1906), 

absolvind cu media 8,66 şi Liceul ’’Nicolae Bălcescu’’(1906-1914) din Brăila, secţia 

reală cu media 6,00, conform certificatului nr. 11/1914. Studiile superioare le face la 

Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti pe care le întrerupe în timpul primului război 

mondial, când a luat parte la ofensiva de la Mărăşeşti. În anul 1918 a reînceput cursurile 

universitare (în 1920 Şcoala de poduri şi Şosele a primit denumirea de Şcoala 

Politehnică, absolvindu-le cu titlul de inginer în specialitatea electromecanică (diploma 

892, cu menţiunea bine), fiind astfel prima promoţie (1922). 

În calitate de inginer a deţinut funcţia de director al Serviciului tehnic al Primăriei 

Brăila 1922-1924. Din decembrie 1924 a desfăşurat mai multe activităţi la diverse 

întreprinderi particulare din capitală, astfel: la Atelierele CFR Griviţa, ca şef de secţie, la 

Tribunalul din Bucureşti şi Societatea Creditul Industrial, ca inginer mecanic, la 

Societatea Petrolieră ’’Astra Română’’, ca şef de serviciu, conducând atelierele de reparat 

vagoane-cisterne. După câţiva ani de detenţie politică sub regimul comunist (Aiud şi 

Gherla), a revenit în industria petrolieră din Ploieşti, pensionându-se în anul 1967. 

Încetează din viaţă la data de 17 iunie 1986, în Bucureşti. 

Numele inginerului Gheorghe T. Marinescu este legat de revista de studii şi 

cercetări locale Analele Brăilei, pe care a fondat-o în anul 1929, iar în cei 12 ani de 

apariţie (1929-1940) a creat în jurul ei o adevărată mişcare culturală, revista bucurându-

se de prestigioşi colaboratori. În perioada 1930-1935, a organizat pe lângă revistă o serie 

de conferinţe cu participarea unor mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti ca: 

N. Iorga; Gh. .I. Brătianu, acesta într-o scrisoare de răspuns la propunerea lui Gheorghe 
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T. Marinescu de a conferenţia la Brăila afirma următoarele: ’’sunt foarte măgulit de 

propunerea ce aţi binevoit a mi-a face din partea revistei Analele Brăilei(...) ar fi de dorit 

ca şi alte oraşe ale ţării să manifeste aceeaşi grijă pentru studiul trecutului local care 

lămureşte în multe privinţe aspecte ale istoriei generale a ţării’’; Mihail Manoilescu, 

preciza: ’’Sunt şi eu la rândul meu bucuros că pot stabili această comunitate sufletească 

între prieteni, intelectuali distinşi ai ţării şi mine’’; Cezar Papacostea şi Simion 

Mehedinţi.  

A desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, consacrată cercetării trecutului Brăilei, 

concretizată în studii şi articole publicate îndeosebi în Analele Brăilei şi în două volume: 

Documente privitoare la Brăila (1929) şi Brăila veche. Stampe, planuri şi hărţi-Album 

comemorativ (1929). A făcut parte din grupul de personalităţi brăilene din Bucureşti, care 

a iniţiat şi susţinut sărbătorirea a 600 de ani de atestare documentară a Brăilei (1968). În 

anul 1969 a înaintat un memoriu Sfatului Popular al judeţului Brăila, încercând să 

determine autorităţile brăilene să reînvie Analele Brăilei care ’’ reprezintă o tradiţie 

culturală de prestigiu a Brăilei (...) lăsând în urmă peste 2500 de pagini de studii, 

cercetări şi documentări locale (...). Revista a creat în jurul ei o mişcare culturală cu mult 

mai largă în oraşul şi ţinutul Brăilei’’. 

Inginerul Gheorghe T. Marinescu a primit mai multe distincţii: Ordinul ’’Sfântul 

Stanislas, cl. a III-a cu spade şi fundă (brevet nr. 737/1919); Crucea Comemorativă a 

războiului 1916-1918 (brevet nr. 32987/1922); Ordinul Coroana României în gradul de 

ofiţer (brevet nr. 5799/1922); Medalia ”Victoria” a războiului pentru civilizaţie 1916-

1921 (brevet nr. 6736/1924). 

Mişcarea  regional-culturală din Brăila, de până la apariţia revistei Analele 

Brăilei, s-a manifestat public sub diverse forme: articole în presa locală, conferinţe 

înfăţişând diverse aspecte ale vieţii brăilene, excursii pentru cunoaşterea locurilor 

brăilene. Începuturile acestei mişcări s-au aflat sub egida Căminului studenţesc brăilean, 

care a luat fiinţă în anul 1918 la Bucureşti şi care îşi avea originea în “mişcarea avânteană 

pornită la Brăila acum patru decenii şi întreţinută continuu”. Cea mai importantă 

contribuţie a Căminului studenţesc a fost strângerea materialului documentar. Neavând 
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însă pregătirea ştiinţifică necesară pentru adunarea materialului inedit, studenţii au 

început prin a realiza o bibliografie a cărţilor în care se aflau ştiri referitoare la Brăila. 

Lucrul a fost organizat pe trei grupe: istorico-geografică, economică, folclor şi cultură 

generală locală. Eforturile depuse de studenţi brăileni nu s-au putut concretiza, deoarece, 

cei mai mulţi, antrenaţi în această activitate, au părăsit căminul după terminarea studiilor. 

Un rol important în continuarea  şi valorificarea eforturilor depuse de studenţi, l-a 

jucat Gheorghe T. Marinescu care a păstrat bogatul material.  Mai târziu, în 1922, el îşi 

va aminti cu emoţie ziua în care, zărind în vitrinele unei librării din Bucureşti primul 

număr al revistei Analele Olteniei, o revistă de cultură regională asemănătoare celei pe 

care o visase s-a apucat  să alcătuiască primul număr din Analele Brăilei. La finalul 

aceluiaşi an, manuscrisul primului număr era  gata, dar din motive diverse a trebuit să 

mai aştepte încă mult timp “ între cartoane” până să vadă lumina zilei. 

Întors la Brăila, Gheorghe T. Marinescu a obţinut sprijinul unor personalităţi 

precum: Nae Ionescu, Radu Portocală, fostul primar al Brăilei şi Petre Demetriad, 

inspector general şi director al Docurilor Brăila. Ocazia apariţiei primului număr al 

revistei a constituit-o sărbătorirea centenarului eliberării Brăilei de sub ocupaţie otomană 

(1829-1929). Astfel, “după 9 ani de încercări, a apărut primul număr din Analele Brăilei. 

Mişcarea îşi creiase adevăratul nucleu de cristalizare”. Sediul revistei Analele Brăilei s-a 

aflat în casa părintească a lui Gheorghe T. Marinescu din str. Brăiei, nr 1. 

În acelaşi timp, în multe oraşe de provincie apăreau, atunci, publicaţii care 

încurajau cercetările şi studiile locale: Analele Dobrogei la Constanţa, Arhivele Olteniei 

la Craiova, Ţara Bârsei la Braşov, Milcovia la Focşani, Analele Banatului la Timişoara, 

Arhivele Basarabiei la Chişinău. Aceste reviste de cultură regională difereau ca orizont şi 

ca structură , dar aveau ca axă aceeaşi idee a regionalismului cultural. Implicându-se timp 

de doisprezece  ani în acţiunea culturală locală, revista Analele Brăilei a reuşit să creeze 

“o adevărată mişcare de idei a cărei influenţă se simte în multe domenii, a ridicat nivelul  

cultural la înălţimea pe care n-au putut-o atinge alte mişcări culturale locale ce au primit 

impulsuri şi idei de la Bucureşti sau din ambianţa generală a  ţării, a situat Brăila printre 

primele oraşe din ţară cu o revistă de studii regionale şi o mişcare culturală, cu idei şi 
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ideologie proprie. Studiile publicate în revista Analele Brăilei priveau atât aspectele de  

natură istorică cât şi de natură demografice, geografice şi geologice, de economie şi 

cultură regională. Redactorii îşi propun să includă şi pagini din cronici referitoare la oraş 

şi ţinut, bibliografia cărţilor care au fost tipărite la Brăila, informaţii, note şi însemnări 

asupra vieţii cultural locale, dări de seamă şi recenzii asupra cărţilor ce  privesc Brăila. 

În afară de studiile publicate în revista Analele Brăilei, Cercul creat în jurul 

acestei reviste a extins mişcarea culturală brăileană, conturându-se ideea 

instituţionalizării vieţii culturale a oraşului. Astfel, înfiinţarea Muzeului Brăilei ocupa un 

loc central. O altă iniţiativă a Analelor Brăilei, care se înscrie tot pe linia conceperii unui 

sistem de instituţii culturale, a fost aceea a unei biblioteci speciale a Dunării. Ea a apărut 

în anul 1929. 

 Din iniţiativa Analelor Brăilei a luat fiinţă în anul 1930 Asociaţia “Dunărea de 

Jos”. Asociaţia îşi propunea să editeze un ghid practic pentru indicarea traseelor 

excursiilor ce se puteau face în jur. O altă preocupare de bază a revistei a fost aceea de a 

reînvia tradiţia istorică locală, de a o impune în conştiinţa cetăţenilor. Urmărind acest 

obiectiv, Cercul Analelor a imaginat un vast program de cercetare  care trebuia să ducă în 

preajma sărbătoririi centenarului eliberării Brăilei la scrierea unei istorii a Brăilei, 

completată de o coleţie de documente, un album şi o monografie a portului, alcătuirea 

unei cuprinzătoare monografii a Dunării, efectuarea de săpături prin care să se încerce 

dezgroparea ruinelor cetăţii Brăila, inaugurarea monumentului eroilor brăileni, ridicarea 

unei pietre comemorative în legătură cu 1829 şi 1929. 

Îndrumarea activităţii de cunoaştere a vieţii din satele judeţului Brăila a fost o altă 

direcţie spre care s-au îndreptat eforturile revistei. S-a remarcat declanşarea unei mişcări 

în jurul şcolii brăilene în vederea elaborării de  monografii ale satelor. Tot Analelor  li se 

datorează editarea unor lucrări valoroase privitoare la Brăila, între care amintim: ’’Brăila 

veche, schiţă a evoluţiei istorice din Antichitate până în secolul al XIX-lea’’, ’’Portul 

Brăila în 1930’’de P. Demetriad, ’’Era Nouă’’ de Mihail Manoilescu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Dincolo de dificultăţi, Analele Brăilei au reuşit să creeze o adevărată mişcare de 

idei, au fost deschizătoare de drumuri pentru cultura brăileană, au oferit un adevărat 

model teoretic şi practic de organizare a mişcării regionalist-culturale. Autorii au susţinut 

instituirea unei conduceri ştiinţifice a oraşului şi ţinutului care să pornească de la 

cunoaşterea vieţii locale atât în prezent cât şi în trecut . 

Raportată la epoca în care a apărut şi la cultura naţională, revista Analele Brăilei, 

a reuşit să impună un anumit prestigiu Brăilei, situând-o alături de cele câteva oraşe ale 

ţării care aveau o revistă de studii regionale. 
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Ana Aslan –personalitate a lumii medicale internaţionale 

Prof. Angela  Baştiurea 

Şcoala cu clasele  ”Mihai  Viteazul”  Brăila 

 

 
 

Ana Aslan s-a născut pe data de 1 ianuarie 1897 la Brăila şi a decedat pe data de 

20 mai 1988 la Bucureşti. Ana Aslan este una dintre cele mai faimoase femei din 

România dar şi din întreaga lume. Este faimoasă deoarece este prima femeie medic din 

lume care a inventat o formulă împotriva îmbătrânirii pielii, lansând pe piaţă o cremă 

antirid şi întemeind primul Institut de Geriatrie din lume, în 1952. Până la vârsta de 91 de 

ani a trăit cu convingerea că poate păcăli bătrâneţea. 

Ana s-a născut într-o familie de intelectuali, părinţii săi fiind armeni. Tatăl Anei 

se numea Mărgărit Aslan, iar mama sa, Sofia Aslan. Ana nu a fost singurul copil al 

familiei, în schimb a fost cel mai mic membru al familiei, ea având încă trei fraţi.  

Deoarece părinţii săi erau oameni educaţi, au încercat să le impună copiilor un anume stil 

de viaţă şi, mai ales, să le ofere o educaţie bună. Astfel, Ana a mers să studieze la 

Colegiul Romaşcanu din Brăila însă, când aceasta avea doar 13 ani, tatăl său a decedat, 

iar mama sa a decis să se mute la Bucureşti împreună cu copiii şi să înceapă o nouă viaţă, 

poate una mai bună şi să lase în urmă durerea şi greutăţile. Astfel, Ana Aslan s-a mutat la 

Şcoala Centrală din Bucureşti pe care a absolvit-o cu nota maximă.  

Marele ei vis era să devină pilot şi, la vârsta de 16 ani, chiar a avut şansa să zboare 

cu un Bristol - Coandă. Cu timpul s-a dovedit că zborul era doar o plăcere pentru Ana 

Aslan şi, în realitate, ea îşi dorea foarte mult să devină medic. La aflarea acestei veşti 

mama sa nu a acceptat, interzicându-i Anei Aslan să meargă la Facultatea de Medicină. 

Ana a făcut greva foamei câteva zile şi astfel şi-a convins mama să îşi dea acceptul şi să o 

lase să îşi urmeze visul. În acest fel, Ana Aslan a mers la Facultatea de Medicină unde a 

început să studieze, iar în timpul primului Război Mondial ea a avut grijă de răniţi în 

http://biografii.famouswhy.ro/ana_aslan/�
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spitalele de la Iaşi. În 1919 Ana Aslan a mers la Bucureşti şi şi-a continuat cariera de 

medic practicant alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. 

După ce a absolvit facultatea, Ana Aslan a lucrat ca preparator la Clinica II din 

capitala sub îndrumarea profesorului Daniel Danielopolu cel care a ajutat-o în pregătirea 

tezei de doctorat „Cercetări asupra inervaţiei vasomotorii”. 

După ce Ana Aslan a terminat cu studiile sale şi şi-a susţinut toate examenele, a lucrat la 

mai multe spitale din Bucureşti: ca medic cardiolog la spitalul CFR, şef de lucrări la 

Clinica Medicală a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, medic şi şef de secţie la Clinica 

Universitară a Spitalului Filantropia şi profesor titular de medicină internă la Timişoara.  

După aceea, Ana Aslan a dat dovada mereu de ştiinţă şi profesionalism şi a deţinut şi 

funcţiile de secretar al Academiei Române de Medicină, preşedinte al Societăţii de Ştiinţe 

Medicale din Timişoara, şefa secţiei pentru problemele vârstei a treia la Institutul de 

Endocrinologie, director al Institutului de Geriatrie din Bucureşti, primul din lume cu 

acest profil, înfiinţat de către ea cu sprijinul doctorului Constantin Ion Parhon, 

preşedintele prezidiului Marii Adunări Naţionale. În 1974, a devenit Institutul Naţional 

de Geriatrie şi Gerontologie, propus ca model, în 1964, de preşedintele Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii.  

Cunoştinţele tinerei femei care ajunsese medic şi lucrase în cele mai importante 

spitale din România, au pus pe gânduri marii doctori din ţară, însă se bucurau enorm să 

ştie că de pe băncile facultăţii încă mai ies medici de încredere pe mâinile cărora te puteai 

lăsa.  

               Ana Aslan era specială în felul ei, deoarece ştia cum să rezolve orice problemă 

intervenea şi nu de puţine ori ea era ultima speranţă a tuturor celor care se aflau în 

dificultate. Deoarece era obsedată de îmbătrânire, Ana Aslan căuta neîncetat un remediu 

împotriva îmbătrânirii chiar dacă acesta nu era scopul principal al meseriei sale.  

În perioada în care ea lucra la Timişoara ca medic, a fost nevoită să se ocupe de un tânăr 

care suferea de reumatism, acesta fiind căzut la pat şi nemaiputându-se mişca. Ana Aslan 

i-a injectat tânărului o substanţă, procaina, şi astfel el a început să se mişte, boala fiindu-i 

ameliorată.  

Observând rezultatele uimitoare, Ana Aslan şi-a continuat studiile la un azil de 

bătrâni ameliorându-le acestora tulburările distrofice rezultate în urma vârstei înaintate. 

http://biografii.famouswhy.ro/ana_aslan/�
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În anul 1952, după lungi şi controversate studii în domeniu, Ana Aslan a descoperit 

vitamina H3, cea care se baza în mod special pe novocaină, un anestezic, folosită în bolile 

bătrâneţii, arteroscleroza, vitiligo, sclerodermie şi multe alte boli care fac probleme 

tuturor persoanelor la bătrâneţe. Patru ani mai târziu, tot ceea ce Ana Aslan a studiat a 

fost prezentat la lucrările Congresului European de Gerontologie de la Karlsruhe, numai 

că era să fie luata în râs datorită ideilor ei nemaiîntâlnite şi la fel i s-a întâmplat când a 

ajuns să îşi prezinte cercetările la Congresul European de Gerontologie de la Basel.  

După aceste prezentări, Ana Aslan a fost puţin dezamăgită, deoarece nimeni nu 

credea ca ceea ce ea descoperise urma să facă minuni în viaţa oamenilor şi, drept dovadă, 

s-a întors în România unde, vreme de doi ani, a testat tot ceea ce a descoperit pe mai 

multe categorii de persoane şi astfel a observat că procesul de îmbătrânire era încetinit cu 

40%. Şi în anul 1952, Ana Aslan a inventat Gerovital H3, o cremă destinată femeilor de 

peste 40 de ani, având o acţiune în prevenirea şi tratarea fenomenului de îmbătrânire. 

Geniul acestei formule rezidă în faptul că românca a abordat frumuseţea prin prisma 

sănătăţii. Numele produsului este combinaţia a două cuvinte: „gero” ce provine din limba 

greacă şi înseamnă „bătrân” sau „puternic” şi „vital” care în latină înseamnă „viaţă”.  

Fiind o mare pasionată de cardiologie, Ana Aslan a folosit procaina, un anestezic 

local ce are şi proprietăţi secundare precum vasodilataţia, în afecţiunile arteriale 

periferice. Starea pacienţilor s-a îmbunătăţit atât de mult după folosirea substanţei, încât 

medicii au fost uluiţi. Tocmai în acest fapt a şi rezidat unicitatea profesoarei Aslan care, 

în 1950 a afirmat că îmbătrânirea poate fi încetinită, iar procaina este un factor întineritor.  

Astfel, aceasta a creat şi o nouă specialitate medicală - gerontologia şi geriatria - ştiinţe 

care se ocupă de studierea procesului de îmbătrânire şi, respectiv, prevenirea şi tratarea 

bolilor asociate îmbătrânirii. Şi în prezent sediul Institutului de Geriatrie Ana Aslan se 

află la Otopeni, acolo unde a fost şi în 1952 când a fost înfiinţat. 

Este unul dintre cele mai renumite astfel de institute din lume, oferind soluţii în 

combaterea bătrâneţii, atât din punct de vedere al aspectului exterior dar şi în interior. 

Majoritatea tratamentelor sunt adresate persoanelor peste 40 de ani, vârsta când corpul 

începe să îşi piardă elasticitatea şi tonicitatea. Pacienţii sunt asistaţi de către o serie de 

medici în efectuarea tratamentului care cuprinde retonifierea musculaturii corpului prin 

masaje şi gimnastică, terapie şi medicamentaţie specifică vârstei.  
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Dovedind clar că nu vorbea aiurea, Ana Aslan a şocat întreaga omenire şi astfel, 

produsul GH3 a început sa fie pregătit în cantităţi foarte mari, după care vândut în toate 

farmaciile din lume şi folosit cu drept deplin în toate ţările lumii.  

Deoarece era singura femeie medic care se ocupa cu aşa ceva şi deţinea controlul total în 

această problemă, Ana Aslan a avut şansa de a se ocupa în totalitate doar de studierea 

proprietăţilor benefice ale produsului GH3. 

Personalităţi celebre precum Frank Sinatra, preşedintele american Ronald Reagan, 

actriţele Sophia Loren şi Gina Lolobrigida, Charles Chaplin, Claudia Cardinale, Marlene 

Dietrich, Kirk Douglas, Salvador Dali, Charles de Gaulles (preşedinte al Franţei), 

Winston Churchill (prim-ministru al Marii Britanii), Iosip Broz Tito (preşedinte al 

Iugoslaviei), Nikita Hrusciov (preşedinte al URSS), Konrad Adenauer (primul ministru al 

Republicii Federale Germania), Indira Gandi (prim-ministru al Indiei) şi soţii Elena şi 

Nicolae Ceauşescu au apelat la serviciile miraculoase ale Anei Aslan.  

În anul 1961, împreună cu Elena Polovrăgeanu a inventat Aslavitalul folosit în 

tratarea profilactică şi curativă a formelor de îmbătrânire predominant cerebrală şi 

cardiovasculară, în astenia psihică şi fizică, surmenajul intelectual, tulburările de 

memorie.  

Ana Aslan a devenit cea mai cunoscută femeie din lume, iar rezultatele muncii 

sale şi, mai ales a pasiunii şi obsesiei sale împotriva îmbătrânirii, au dat roade în lumea 

întreagă deoarece era primul medic din istoria lumii care s-a preocupat de o astfel de 

problemă.  

Ana Aslan a elaborat multe lucrări în domeniu, printre care şi „Novocaina - factor 

eutrofic şi regenerativ în tratamentul preventiv şi curativ al bătrâneţii”, „Tratament cu 

Gerovital H3 în îmbătrânire”, „Tehnica şi acţiunea tratamentului cu Gerovital H3. 

Precizări după 34 ani de folosire” şi multe altele.  

Datorită faimei şi cunoştinţelor sale avansate în domeniu, Ana Aslan a deţinut mai 

multe funcţii, precum: membră a Academiei de Ştiinţe din New York, a Uniunii 

Mondiale de Medicină Profilactică şi Igiena Socială, a Societăţii Naţionale de 

Gerontologie din Chile, membră de onoare a Centrului European de Cercetări Medicale 

Aplicative, membră în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Internaţionale de 

Gerontologie, preşedinta Societăţii Române de Gerontologie, consilier în Organizaţia 

http://biografii.famouswhy.ro/ana_aslan/�
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Mondială a Sănătăţii. Este numită membru titular al Academiei Republicii Socialiste 

România.  

Prin aceste funcţii deţinute Ana Aslan a adus un mare profit României deoarece 

promova ţara peste tot în lume, iar când întrebai pe cineva de România răspunsul era 

întotdeauna Ana Aslan. În ultimii săi ani din viaţă Ana Aslan a continuat să studieze 

încetarea îmbătrânirii organismului uman însă, la vârsta de 91 de ani, a decedat la Spitalul 

Elias din Bucureşti în urma unei operaţii de cancer la colon.  

De-a lungul întregii sale cariere de medic şi cercetător, Ana Aslan a primit 

nenumărate premii şi distincţii precum: „Merito della Repubblica, Commander Degree”, 

Italia (1969), „Medalia de Aur”, Nicaragua (1971), „Crucea de Merit, Clasa I a Ordinului 

de Merit”, Germania (1971), „Diploma de Profesor Extraordinar al Primului Curs 

Internaţional pentru Dezvoltare in Gerontologie şi Geriatrie”, „Cavaler al Ordinului Les 

Palmes Académiques”, Franţa (1974), „Ordinul De Orange Nassau” şi multe altele care 

au făcut-o cea mai faimoasă româncă. 

Astăzi ne bucurăm în continuare de produsele şi descoperirile Anei Aslan. 

Medicamentele inventate de ea se comercializează în întreaga lume; noi game sunt 

lansate – vezi întreaga campanie de acum pentru gama de produse Gerovital de la 

Farmec. Există de asemenea Institutul Naţional de Gerontologie şi geriatrie Ana Aslan 

(unde se tratează multă lume, femei şi bărbaţi), o clinică Ana Aslan în Băile Herculane, şi 

un colegiu îi poartă numele în oraşul natal. 

O româncă remarcabilă, o persoană care a luptat pentru a-şi vedea visurile 

devenite realitate, un om cu viziune care a lăsat o amprentă în domeniul frumuseţii şi mai 

ales în gerontologie la nivel internaţional. 
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Ana ASLAN, femeia care a învins bătrâneţea  

( 1897 – 1988) 

Prof. Mirela Crăciun Şcoala cu clasele I-VIII Mircea Vodă, jud. Brăila 

„Să fii veşnic tânăr nu însemnă să ai 20 de ani,     
înseamnă să fii optimist, să te simţi bine, să ai un ideal în 

viaţă pentru care să lupţi şi pe care să îl cucereşti.” 

(Prof.dr. Ana ASLAN) 

 
 

 
 Ana Aslan s-a născut la 1 ianuarie 1897 la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei 

patru copii ai Sofiei şi ai lui Mărgărit Aslan, o familie de intelectuali. Urmează cursurile 

Colegiului Romaşcanu din Brăila. La 13 ani, îşi pierde tatăl, lucru care duce la părăsirea 

oraşului natal şi mutarea la Bucureşti. În 1915, ea absolvă Şcoala Centrală din Bucureşti. 

La 16 ani, visează să devină pilot şi chiar zboară pe un aparat mic, tip Bristol – Coandă. 

În cele din urmă se decide să devină medic. Declară greva foamei pentru a înfrânge 

împotrivirea mamei şi se înscrie la Facultatea de Medicină.  

 În timpul Primului Război Mondial, îngrijeşte soldaţii în spitalele militare din 

spatele frontului de la Iaşi. După întoarcerea la Bucureşti, în anul 1919, lucrează alături 

de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai târziu, absolvă Facultatea de 

Medicină. Este numită preparator la Clinica II din Bucureşti, condusă de profesorul 

Daniel Danielopolu  care o îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat.  
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 Urmează o activitate didactică şi spitalicească la Filantropia, Institutul Clinico - 

Medical al Facultăţii de Medicină din  Bucureşti, Clinica Medicală din Timişoara, 

Spitalul C.F.R. Din 1949, devine şeful Secţiei de fiziologie a Institutului de 

Endocrinologie din Bucureşti. Este punctul de plecare al carierei de gerontolog. 

Experimentează procaina în afecţiunile reumatice, în cazul unui student ţintuit la pat, din 

cauza unei crize de artroză. Continuă cercetările într-un azil de bătrâni şi evidenţiază  

importanţa procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Obţine 

rezultate remarcabile care sunt atribuite Academiei Române.  

  Numărându-se printre pionierii gerontologiei medicale mondiale, Ana Aslan s-a 

preocupat de gerontologia socială, indicând măsuri organizatorice privind crearea unui 

sistem de stimulare a activităţilor specifice vârstei a treia. Dr. Ana Aslan a fost cea care a 

intuit şi descoperit acţiuni terapeutice de tip biotrofic ale procainei prin tratament de 

lungă durată în doze mici, cu rol curativ şi profilactic. Gerovitalul H3, produs biotrofic 

original românesc şi, în acelaşi timp, primul medicament creat anume să întârzie procesul 

de îmbătrânire, a fost elaborat între anii 1946 si 1956 de prof. Dr. Ana Aslan şi şcoala sa 

după numeroase cercetări clinice şi experimentale.  

Rezultatele acestui studiu fac obiectul lucrării Novocaina - factor eutrofic şi 

întineritor publicată împreuna cu Prof. C. I. Parhon în 1955. Deşi întâmpinată cu scep-

ticism, teoria Prof. Ana Aslan îşi va dovedi peste ani autenticitatea. Începe o munca 

asiduă alături de farmacista Elena Polovrăgeanu ale cărei rezultate constau în apariţia 

medicamentului Gerovital H3, medicament gerontologic prin intervenţia sa în 

mecanismele de îmbatrânire la nivel molecular şi geriatric datorită intervenţiei sale în 

bolile cronice degenerative ale vârstei a treia. Un an mai târziu, în 1956, Gerovitalul este 

prezentat pentru prima dată lumii medicale internaţionale la Congresul Therapiewoche de 

la Karlsruhe şi apoi la Congresul European de Gerontologie de la Basel.  

Din acest moment, cercetările româneşti în domeniu se impun pe plan 

internaţional şi generează şi o serie de cercetări de testare şi comparaţie cu produse 

similare din farmacopeea mondială. În 1960, prof. Ana Aslan începe experimentarea unui 
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nou produs care conţine, pe lângă procaina, şi un factor activator şi antiaterogen - 

Aslavital.  

Peste 34 de ani, în 1985 prof. Ana Aslan publica în Romanian Journal of 

Gerontology and Geriatrics lucrarea Tehnica şi acţiunea tratamentului cu Gerovital H3. 

Precizări dupa 34 ani de folosire . Lucrarea efectua o sinteză a cercetărilor efectuate în 

perioada efectuată de grupul condus de Prof. Ana Aslan şi,  în acelaşi timp, semnalează şi 

faptul că, în urma recunoaşterii pe plan mondial a eficienţei Gerovitalului, au fost iniţiate 

studii care au confirmat rezultatele cercetărilor româneşti, precum şi superioritatea 

produsului românesc comparativ cu produse similare din farmacopeea mondială.  

Aspectele clinice caracteristice tratamentului cu procaina la pacienţii de vârsta a 

treia se referă la faptul că la aceştia se manifestă reducerea stărilor depresive şi a anxi-

etăţii, dorinţa de a trăi, creşterea capacităţilor fizice şi intelectuale, mai ales îmbunătăţirea 

memoriei, îmbunătăţirea funcţională a analizorilor auditiv, optic şi olfactiv, îmbunătăţirea 

aspectului pielii şi părului, scăderea intensităţii petelor senile şi a keratozei, creşterea to-

nusului muscular şi a mobilităţii articulare, creşterea şi repigmentarea părului, 

normalizarea presiunii arteriale.  

Toate aceste observaţii clinice au fost verificate experimental. S-a constatat, 

astfel, că Gerovitalul H3 are acţiune stimulatoare asupra proceselor de regenerare la ni-

velul ţesutului hepatic, a mucoasei gastrice şi a măduvei osoase. De asemenea, sub 

acţiunea Gerovitalului H3 se produce şi regenerarea fiziologică şi morfologică a 

muşchiului striat şi a nervilor periferici. Studiile asupra distrofiei nervoase au demonstrat 

eficienţa superioară a tratamentului aplicat înaintea producerii distrofiei, fapt ce pledează 

pentru utilizarea profilactică a medicamentului.  

Această utilizare în scopuri profilactice a tratamentului cu Gerovital H3 a stat la 

baza cercetărilor întreprinse sub conducerea prof. Ana Aslan în domeniul gerontologiei 

sociale. În cadrul Institutului de geriatrie a fost înfiinţată o secţie al cărei domeniu de 

activitate îl constituie procesul de îmbătrânire sub aspect medico-social, economic, 

psihologic, demografic, ecologic şi cultural. Acţiunea de gerontoprofilaxie s-a desfăşurat 
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la nivel naţional şi a permis dezvoltarea unor cercetări multidisciplinare (medicină, 

psihologie, sociologie, economie etc).  

Studiul longevitaţii umane, studiul îmbătrânirii demografice - sunt numai câteva 

aspecte care au arătat că cercetările fundamentale şi aplicative ale gerontologiei sociale 

devin tot mai actuale şi necesare. Pe baza acestora, în 1997 Institutul Naţional de Geria-

trie şi Gerontologie a elaborat un Program Naţional pentru asistenţa medico-socială a 

populaţiei vârstnice din România .  

Rezultatele studiilor grupului de medici şi cercetători condus de prof. Ana Aslan 

au fost publicate în reviste de recunoaştere internaţională ( Therapeutische Umschau, 

Revue Française de Gérontologie, Journal of Gerontology, Journal Pharmacological 

Experimental Therapy ) sau au făcut obiectul unor comunicări prezentate în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale ( Symposium on Theoretical Aspects of Aging , Mi-

ami, USA; 4 th International Symposium of Basic Research in Gerontology , Varnerg, 

Suedia ; 10 th International Congress of Gerontology, Ierusalim, Israel; VI th In-

ternational Congress of Gerontology, Copenhaga, Danemarca;  XI th International 

Congress of Gerontology, Tokio, Japonia). De asemenea, au apărut sub forma unor tratate 

publicate de edituri de prestigiu din străinătate ( Columbia University Press - New York, 

Editorial NBP - Buenos Aires, Consultants Bureau Inc. - New York ).  

 Imensa muncă de medic şi cercetător a prof. Ana Aslan, ca şi a întregului grup 

aflat sub competenta sa conducere, a fost unanim apreciată pe plan internaţional şi 

recunoscută ca o prioritate românească incontestabilă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 

Academia de Ştiinţe din New York, Academia Tiberina - Italia, Uniunea Mondială de 

Medicină Profilactică şi Higienă Socială - Austria, Consiliul Mondial pentru problemele 

urgenţei - Olanda, Societatea Americană de gerontologie, Confederaţia Societăţilor de 

Gerontologie din ţările latine - Spania, sunt numai câteva dintre organizaţiile mondiale de 

prestigiu dintre membrii cărora a făcut parte şi Prof. Ana Aslan. Numeroase distincţii 

internaţionale - Meritto della republica Italiana, Cavaler al noii Europe - Italia, Cavaler 

al Ordinului de Malta - Franta, Comandor al Ordinului Orange Nassau - Olanda, dama 

di Collare del Santo Graal - Franta, Citizenship International Award- Filipine, premiul 
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si Medalia Léon Bernard decernate de OMS pentru contribuţii excepţionale în domeniul 

medicinii sociale şi geriatriei, premiul Fundaţiei Franzheim Franzheim Buckminster 

Fuller Synergy Trust -  distincţie acordată pentru activitatea ştiinţifică în serviciul 

sănătăţii publice - sunt numai câteva dintre recunoaşterile internaţionale ale unei activităţi  

puse în slujba sănătăţii.  

Se stinge din viaţă la 19 mai 1988, lucidă până în ultima clipă, după o luptă acerbă 

cu o boală necruţătoare. Se spune că s-a înălţat la cer în ziua Înălţării Domnului, ca o 

bună creştină ce era. Din trusa ei de medic nu lipsea niciodată o miniatură a Sfintei 

Fecioare.  

         Elena Ceauşescu - temutul cabinet 2, la acea vreme - refuză să-i îndeplinească 

ultimele dorinţe: înmormântarea cu preot, alături de mama şi fratele sau, în cripta 

Kalindero-Danielopolu. Pe Internet, la adresa GERO Vital Web Site, este lansată - în 

limba portugheză - o cu totul altă variantă a sfârşitului savantei. Surse învăluite în mister 

afirmă că ar fi murit în circumstanţe suspecte şi că unii istorici confirmă că a fost 

asasinată de Securitate. Se precizează că nu s-au făcut niciodată investigaţii în acest sens.  

          Faima internaţională, onorurile şi nenumăratele distincţii care i-au fost acordate, 

numărul şi rangul pacienţilor din sfera politică, ştiinţifică şi artistică din întreaga lume o 

includ pe Ana Aslan în constelaţia celor mai importante personalităţi mondiale care au 

"mişcat" Universul. 
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Iannis Xenakis  

Prof.  Nicoleta Mocanu 

Şcoala cu clasele I-VIII Cireşu, jud. Brăila 

Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în centrul atenţiei o personalitate brăileană 

despre care mulţi dintre concetăţenii noştri nu au cunoştinţe decât puţine sau deloc despre 

activitatea sa, prin care şi-a adus contribuţia la dezvoltarea patrimoniului cultural 

universal.   

    
 Iannis Xenakis în atelierul său din Paris, C.  1970 (fotografie de Michele Daniel). 

Iannis Xenakis (Γιάννης Ξενάκης; 1922 - 2001) compozitor, teoretician muzical 

şi inginer - arhitect român de origine greacă, naturalizat francez, este recunoscut ca unul 

dintre cele mai importante personalităţi postbelice avantgardiste din domeniul muzicii, 

prin utilizarea de modele matematice în muzică, precum: teoria mulţimilor, utilizarea 

variată de procese stochastice, teoria jocurilor, şi prin contribuţia adusă la dezvoltarea 

muzicii electronice.   

El s-a născut în Brăila ca fiul cel mare al lui Klearchos Xenakis, om de afaceri din 

Eubeea, şi Pavlou Fontini din Lemnos. Moartea timpurie a mamei, când acesta avea doar 

5 ani, a fost o experienţă marcantă ce şi-a pus amprenta asupra viitorului compozitor.  

Până în 1932 a fost educat de mai multe guvernante, după care a fost trimis la o şcoală în 

Grecia, unde a cântat în corul de băieţi, a studiat solfege şi notaţie muzicală şi a îndrăgit 

muzica grecească tradiţională şi sacră. Din 1938 s-a mutat la Atena şi a început să se 

pregătească pentru admiterea la Universitatea Tehnică Naţională, luând în acelaşi timp 

lecţii atât de arhitectură şi inginerie, cât şi de armonie şi contrapunct cu Aristotelis 

Koundouroff. Deşi a luat examenele de admitere în 1940, studiile sale au fost întrerupte 

de ocuparea Greciei de către forţele italo-germane între 1941 – 1944. În acest interval, 
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Xenakis şi-a desfăşurat activitatea la universitate cu intermitenţe şi a aderat la mişcarea 

comunistă devenind membru al Frontului Naţional de Eliberare, alături de care a 

participat la diferite proteste şi demonstraţii de masă pentru eliberarea Greciei, iar mai 

apoi s-a opus forţelor britanice de a readuce monarhia în ţară, fapt ce i-a creat mai târziu 

probleme. Totuşi, în 1947, el a absolvit universitatea obţinând o diplomă de licenţă în 

inginerie civilă. În acelaşi an este nevoit să fugă din Grecia  în Franţa la Paris, cu ajutorul 

tatălui său din cauza măsurilor guvernului de a - i aresta pe foştii membri ai rezistenţei. 

Acest eveniment i-a creat un sentiment de vinovăţie care l-a însoţit toată viaţa aşa cum el 

a declarat într-un interviu:  ,, ani de zile am fost chinuit de vinovăţie pentru că mi-am 

părăsit ţara pentru care am luptat, iar prietenii mei au fost unii în închisoare, alţii au 

murit, unii au reuşit să scape.” În lipsa sa, în Grecia, a fost condamnat la moarte de către 

administraţia de dreapta, dar sentinţa a fost comutată la zece ani de închisoare în 1951, şi 

apoi ridicată după căderea regimului în 1974.  Odată ajuns la Paris s-a angajat la Le 

Corbusier Studio e Arhitecturale ca asistent de inginerie dar, datorită eficienţei de care a 

dat dovadă, a ajuns să lucreze la proiectele importante cu Le Corbusier. Experienţa pe 

care a acumulat-o din această colaborare i-a fost utilă în activitatea sa muzicală, creând 

compoziţii care s-au bazat pe conceptele arhitecturale, precum Metastaseis (1953-1954).  

Acest lucru a fost posibil datorită lecţiilor luate de armonie, contrapunct şi compoziţie de 

la diferiţi profesori precum Nadia Boulanger, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Annette 

Dieudonné şi Olivier Messiaen. Dintre profesorii săi, Olivier Messiaen i-a recunoscut 

talentul lui Xenakis, aşa cum spunea: ,,am înţeles imediat că el nu era la fel ca ceilalţi.  

[...] El este de o inteligenţă superioară.  [...] Dar acesta a fost un om atât de mult ieşit din 

comun căruia i-am spus ...  nu, tu eşti de aproape treizeci de ani, ai norocul de a fi grec, 

de a fi un arhitect de succes. “ 

Între anii 1951-1953 a participat la cursurile lui Messiaen, studiind diferite genuri 

şi stiluri muzicale dar şi acordând o atenţie deosebită ritmului, fapt ce se va observa în 

compoziţiile sale. Dacă în intervalul 1949-1952 compoziţiile sale erau inspirate din 

melodiile populare greceşti, după studiile cu Messiaen descoperă serialismul, fapt ce se 

resimte în compoziţia sa numită Anastenaria – un triptic pentru cor şi orchestră şi capătă 

o cunoaştere profundă a muzicii contemporane. Din 1954 este acceptat în organizaţia 
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înfiinţată de Pierre Schaeffer şi Pierre Henry, care se ocupa cu studierea şi producerea de 

muzică electronică. Până la sfârşitul anilor 1950 a început să-i fie recunoscută valoarea în 

cercurile artistice, în 1957 a primit primul său premiu de compoziţie de la Fundaţia 

Culturală Europeană, iar în 1958 a devenit membru al Serviciului de Recherche de Radio-

France. În acelaşi an a compus o bucată de beton Musique, Concret PH , pentru Pavilion 

Philips, iar în 1960 a primit un comision de la UNESCO pentru coloana sonoră compusă 

pentru filmul documentar al lui Enrico Fulchignoni.  

După ce a părăsit atelierul lui Le Corbusier în 1959, Xenakis a început să acorde o 

mai mare atenţie compoziţiei şi actului de predare, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai 

importanţi compozitori europeni din timpul său, mai ales pentru cercetările din domeniul 

muzical de compoziţie asistată de calculator pentru care a fondat Equipe de 

Mathématique et Automatique Musicales (EMAMU) în 1966 (cunoscut şi ca CEMAMU: 

Centre d'Etudes et de Mathématique Musicales Automatique, din 1972). A predat la 

Universitatea din Indiana între 1967-1972, a lucrat ca profesor invitat la Sorbona în 1973-

1989, între 1975 - 1978 a fost profesor de muzică la Gresham College din Londra, unde a 

susţinut prelegeri publice gratuite, iar lucrările sale, dintre care menţionăm Terretektorh 

(1966), Psappha(1975), Pleiade(1979,) au fost prezentate la numeroase festivaluri din 

toată lumea. În afară de activitatea de compoziţie şi de predare, Xenakis a scris o serie de 

articole şi eseuri, dintre care Musiques formelles (1963) a devenit cel mai cunoscut, la 

care s-a adăugat colecţia de texte referitoare la cererile de procese stocastice, teoria 

jocurilor şi programare în muzică, care a fost ulterior revizuită, extinsă şi tradusă în 

engleză ca Muzică deformalizată: Gândire şi Matematică în Compoziţie (1971).   

Prin întreaga sa activitate este considerat un pionier în muzica electronică şi 

muzica asistată de calculator, prin folosirea statisticii matematice şi fizicii în muzică şi 

teorie muzicală, precum şi integrarea de sunet şi de arhitectură. Astfel trebuie precizat 

faptul că a fost un inovator prin folosirea  de tehnici legate de teoria probabilităţilor, 

procese stocastice, statistică, mecanică statistică, teoria grupurilor, teoria jocurilor, teoria 

mulţimilor, precum şi alte ramuri ale matematicii şi fizicii în compoziţiile sale. El a văzut 

compoziţiile ca structuri formale de idei abstracte, nu ca scop, care să fie încorporat 

ulterior în familii de compoziţii; exemple specifice de matematică, statistică şi fizică 
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aplicată la compoziţia de muzică sunt utilizate în Pithoprakta , distribuţia statistică a 

punctelor pe un plan apare în Diamorphoses, minim de constrângeri în Achorripsis, 

distribuţia normală în ST/10 şi Atrées, lanţuri Markov în Analogiques, teoria jocurilor în 

Duel şi Strategie, teoria grupurilor în district Alpha, teoria mulţimilor în Herma şi Eonta 

şi  mişcarea browniană în N "Shima. Din 1979 el a conceput un sistem informatic numit 

UPIC, care putea traduce imaginile grafice muzicale ca instrucţiuni în timp real pentru 

procesul de sinteză de sunet. Xenakis şi-a încheiat activitatea în 1997 cu ultima sa creaţie, 

O mega-percuţie pentru solist şi orchestră de cameră, datorită agravării stării sale de 

sănătate care nu i-a mai permis să lucreze.  În 1999, Xenakis a fost distins cu Premiul 

Polar Music "pentru o lungă succesiune de lucrări, acuzat de sensibilitate, de angajament 

şi de pasiune, prin care acesta a ajuns la rang printre cei mai mari compozitori ai 

secolului nostru în domeniul muzicii de artă care îşi exercită în diferite domenii o 

influenţă care nu poate fi uşor exagerat".  

După mai mulţi ani de suferinţă, la începutul lunii februarie 2001 compozitorul a 

intrat în comă şi a murit în casa lui din Paris, pe 4 februarie, în vârstă de 78 de ani. 

În încheiere am putea evidenţia că oraşul nostru a avut o contribuţie importantă la 

dezvoltarea culturii, ştiinţei şi tehnicii de-a lungul timpurilor dând personalităţi marcante, 

care prin realizările lor  au  făcut din urbea noastră un important centru multicultural în 

sud-estul european. De asemenea, trebuie să menţionăm că fiind un oraş în care 

convieţuiesc în bună înţelegere comunităţile minoritare cu populaţia românească, urbea 

noastră a beneficiat de un potenţial bogat de personalităţi, dar pe care noile generaţii le-au 

cam dat uitării fiind total dezinteresate de cunoaşterea propriei culturi, preferând în 

schimb pe cea a altor ţări, fapt care duce la pierderea identităţii naţionale şi culturale.  
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Mi-aş fi dorit să îl cunosc pe Fănuş Neagu… 
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Fănuş Neagu (n. 5 aprilie 1932, Grădiştea-de-Sus, judeţul Brăila) a fost un povestitor, 

memorialist, nuvelist, romancier şi dramaturg român. A îndeplinit funcţia de director al 

Teatrului Naţional din Bucureşti (1993-1996); a fost ales membru al Academiei Române. 

Studii 

S-a născut la 5 aprilie 1932, în satul Grădiştea-de-Sus din judeţul Brăila, într-o familie de 

ţărani. A studiat primii cinci ani de şcoală primară în satul natal. Şi-a continuat studiile 

între anii 1944-1948 la Liceul Militar din Iaşi (trei ani i-a urmat la Liceul Militar din 

Câmpulung-Muscel). A urmat apoi Şcoala Pedagogică nr. 2 din Bucureşti, iar în 1952 a 

devenit cursant al Şcolii de literatură „Mihai Eminescu” până în anul 1953, fiind coleg de 

generaţie cu Nicolae Labiş, Radu Cosaşu etc. Între anii 1954-1957 a învăţat la Facultatea 

de Filologie din Bucureşti, dar nu şi-a încheiat studiile. 

Volume publicate 

În anul 1954 a debutat cu povestirea „Duşman cu lumea”, în revista „Tânărul scriitor”. 

În anul 1960 a avut loc debutul editorial cu volumul de povestiri „Ningea în Bărăgan”, 

volum retipărit în 1964 sub titlul „Cantonul părăsit”. În anul 1960 a publicat „Somn de 

la amiază”, iar în 1962 „Dincolo de nisipuri”. În anul 1967 a publicat „Vara buimacă”, 

piesa „Scoica de lemn” la Teatrul Nottara din Bucureşti. În anul 1979 „Cartea cu 

prieteni”. În anul 1981 „Insomnii de mătase”. În anul 1985 „A doua carte cu prieteni”. 

În anul 1985 i s-au jucat piesele „Echipa de zgomote” la Teatrul Majestic şi „Olelie” la 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila�
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Teatrul Naţional din Bucureşti. În anul 1987 „Întâmplări aiurea şi călătorii oranj”, 

volum de publicistică. În anul 1988 „Scaunul singurătăţii”, roman. În anul 1993 i s-a 

jucat la Teatrul Naţional din Bucureşti şi la Teatrul Naţional din Timişoara piesa „Casa 

de la Miezul Nopţii sau Paiaţa soseşte la timp”. În anul 1994 „Dincolo de nisipuri”, 

nuvele, la Editura Porto-Franco, Galaţi. 

Premii şi distincţii 

• Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul „Cantonul părăsit”. 

• Premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”. 

• Premiul Uniunii Scriitorilor pentru piesa "Echipa de zgomote". 

• Premiul Uniunii Scriitorilor pentru piesa "Casa de la Miezul Nopţii" sau "Paiaţa 

soseşte la timp". 

Activitatea profesională 

ș  În perioada decembrie 1993 - 1996 a fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti.  

ș  În noiembrie 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române.  

ș  În data de 21 decembrie 2001 a devenit membru titular al Academiei Române. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83nu%C8%99_Neagu 

 

Acum două luni foloseam condiţionalul - optativ prezent, iar azi am trecut la 
condiţionalul - optativ perfect…. 

 
   Mi-aş fi dorit să-l cunosc pe Fănuş Neagu dincolo de graniţele cuvintelor, 

dincolo de imaginea operelor sale zugrăvită de culoarea vieţii şi dincolo de paginile 

nescrise care se repetă la infinit în speranţa că îi vom descifra opera. 

Pentru mine, Fănuş Neagu a fost o enigmă a vieţii. Nu l-am cunoscut, nu am vrut 

poate să-l cunosc şi, acum mai mult ca oricând, simt nevoia să adun în jurul meu suflete 

sensibile sau eu să fiu în preajma lor. Fănuş Neagu a fost unul dintre acestea. Am nevoie 

de această hrană pentru că sufletul meu este însetat de cunoaştere şi pentru că asta simt. 

Vreau să fiu fiica unui oraş în care personalităţile sunt, se pare, la mare loc de cinste. Însă 

oamenii care îşi sacrifică viaţa pentru a scrie pagini de istorie unde sunt? Eu nu îi văd 

nicăieri. Nimeni nu îi vede. Poate că nu am avut acest privilegiu şi poate că nu-l voi avea 

http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83nu%C8%99_Neagu�
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niciodată. Nu am făcut parte din acea galerie a oamenilor născuţi pentru a scrie pentru 

alţii, pentru a oferi cuvinte în semn de ofrandă pentru o viaţă. Nu voi face parte niciodată.  

Ştiu însă că, atunci când gândeşti cu sufletul şi simţi cu inima, poţi să îl cunoşti pe Fănuş 

Neagu, chiar şi indirect, din mărturisile sale: „Între boierii scrisului, trebuie să taci şi să 

ştii să asculţi. 

Căci spune Verlaine: 

„Al toamnei cânt/ Viori de vânt/ Îl plânge topite,/ Lovindu-mi lin/ Sufletul plin/ 

De corzi rănite…”. 

Nu ştiu dacă îl pot numi un „boier al scrisului”, pentru că nu ştiu cum ar fi vrut să 

fie numit. Însă pentru mine, va rămâne un suflet sensibil care citeşte fericirea în lucrurile 

mărunte, un om care loveşte când viaţa i-o cere, un căutător de sentimente „cu baston din 

munte, măsurând drumul spre Nicăierea lumii, ca să afle că pe toate cărările îl va însoţi 

mirosul pelinului din câmpia de acasă”. ( aşa cum însuşi mărturisea). 

Mi-aş fi dorit să îl cunosc pe Fănuş Neagu pentru că a avut o poveste nescrisă 

încă. A fost un călător nebun printre nebunii oraşului. A fost un mesager al gândurilor 

mute pe străzile sufletelor noastre în încercarea de a ne oferi bucurie şi speranţă, putere 

de imaginaţie şi secrete, vieţi trecute şi iubiri prezente, luciditate şi multă deznădejde, 

visare şi pierdere. Aşa aş fi vrut să îl cunosc pe Fănuş Neagu.  

M-au marcat trei versuri din poezia „Ploaie de dincolo…” scrisă de Adrian 

Păunescu, poet pe care Fănuş Neagu nu l-a uitat nici măcar atunci când mai trăia:   

           „Plouă pe moartea celui viu, 

Plouă sămânţă de pustiu, 

Plouă pe tot ce simt şi ştiu.” 

N-aş vrea ca peste ani, când ne vom aduce aminte cu drag de cel care ne-a 

subjugat frumos sufletul nostru, să vorbim despre aceeaşi ploaie, pentru că Fănuş Neagu, 

din punctul meu de vedere, va fi de neînlăturat asemenea lui Adrian Păunescu. Nu sunt 

cuvinte mari, ci vorbe spuse din sufletul uni om mic ce se închină în faţa omului Fănuş 

Neagu. 

Simt că viaţa îşi cere tributul uneori şi mai ştiu că trebuie să i-l oferim. Nu vreau 

să ştiu însă că Fănuş Neagu a atins năruirea pentru că n-am vrut să îi oferim sublimul. S-a 

temut asemenea oricăruia dintre noi. S-a temut a fi om printre oameni. De ce? Pentru că a 
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fost flămând de viaţă. A vrut să fie printre oameni. A vrut să îi fie dor. A vrut iubire. A 

vrut amintiri. A vrut lumea. A vrut Brăila. 

Pentru Fănuş Neagu viaţa a fost o adevărată aventură pe care a trăit-o în speranţa 

că mâine o va putea lua de la capăt. A fost o barcă în care te-ai aflat singur, vâslind cu 

înfrigurare,  în încercarea disperată de a găsi  supravieţuitori pentru a putea tu însuţi să 

supravieţuieşti. A fost un ceas care a ticăit neîntrerupt pentru că destinul unui om se 

măsoară în cuvinte. A fost mirosul dragostei pentru familie şi  pentru cei dragi. A fost 

parfumul pelinului care îl aştepta acasă. A fost cerul care a oglindit furtuna sufletului şi 

drama unei iubiri: iubirea de semeni. 

Pe Fănuş Neagu l-am văzut drept un familist convins, un om cu principii pe care 

nu le-a încălcat, un om care a iubit simplitatea vieţii, modestia gândului şi clipele care i-a 

îmbrăcat amintirile: „Fericirea e cea mai simplă stare a lumii: să fii acasă, cu soţia şi fata 

şi să porţi o pălărie de pai de orez. Clipe ce te duc în legendă.” (mărturisea autorul). 

Nu opera este cea care te duce către nemurire, ci viaţa la care aspiră aceasta. Viaţa 

unei opere este o continuare firească a vieţii omului. Ea trăieşte atâta timp cât omul e viu 

şi  acesta păşeşte agale pe drumul bătătorit de fericire.  

Este o stare ciudată pe care o simt pentru că îmi pot permite să vorbesc despre un 

om pe care nu l-am cunoscut niciodată personal, dar care a simţit că Timpul poate fi cel 

mai bun aliat împotriva uitării. Dacă vom reuşi să atragem timpul de partea noastră, vom 

vedea mereu acest călător ce străbate drumul nebătătorit dincolo de poarta singurătăţii, 

dincolo de poarta uitării, dincolo de poarta fericirii…şi vom trăi odată cu el. 

Încă mi-aş fi dorit să îl cunosc pe Fănuş Neagu pentru a vedea dacă gândurile 

mele sunt o certitudine a faptului că omul este mai presus de operă, iar viaţa acestuia este 

asemenea unui copac secular cu rădăcinile adânc înfipte în pământul vieţii noastre. Vom 

sta la umbra acestui copac pentru a putea creşte, pentru a putea trăi cu adevărat. Ne vom 

hrăni cu apa lui pentru a putea supravieţui în oceanul de griji al vieţii. Ar mai fi multe de 

spus…, însă simt că am spus destul. Pentru moment.  Şi tot mi-aş fi dorit să îl cunosc pe 

Fănuş Neagu…. , pe omul Fănuş Neagu.    
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Corneliu  Ifrim – Proprietar de cuvinte 

(1940 - 2003) 

Înv. Anicuţa-Aneta Popa & Înv . Antoneta Panfile 

Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Viteazul” Brăila 

Ridicate din lotca timpului, mari umbre de titani se proiectează pe ecranul culturii 

brăilene. 

Remarcată se face şi personalitatea proieminentă a omului de cultură al urbei 

noastre: istoricul, filologul, pedagogul, gazetarul, literatul şi mai ales omul deosebit care 

a fost şi va rămâne peste timp, Corneliu Ifrim, acel fiu adoptat al Brăilei. 

Deşi născut pe plaiuri moldave, a ales să trăiască aici, la malurile bătrânului 

fluviu. Aici şi-a crescut propriii copii dar şi pe cei care au învăţat de la domnia sa 

meşteşugul cuvintelor frumos cioplite şi şlefuite din condei. “Buni au fost brăilenii […] 

aici au vieţuit alături de români atâtea seminţii […]”, scria Corneliu Ifrim în prefaţa 

volumului intitulat “Municipiul Brăila: Schiţă de album 

istoric”. Prietenia, acest sentiment sfânt care pulsează în 

inimile brăilenilor, l-a atras şi l-a fascinat, 

considerându-se de-a lungul timpului unul de-al lor. 

Autor a trei romane şi trei volume de proză 

scurtă, este apreciat de critici drept un scriitor valoros al 

literaturii române, o figură emblematică a spaţiului 

brăilean. 

Desfăşoară o bogată activitate jurnalistică; sute 

de articole din presa locală rămânând mărturie a 

profesionalismului cu care a ştiut să se dedice “celei 

mai frumoase meserii din lume”, aşa cum el obişnuia să 

caracterizeze jurnalismul. 

S-a născut la Vaslui, pe 10 februarie 1940, fiind mezinul familiei ce mai avea două 

fete. 
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Este elev al Şcolii Elementare nr.1 “Trei Ierarhi” din Iaşi (1947-1954); 1954-1957 -  

urmează cursurile Liceului Naţional din capitala Moldovei; 1957-1959 -  este profesor 

suplinitor in Iaşi. Este absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie din Iaşi, secţia Istorie - 

Limba şi Literatura Română (1959-1964). În perioada 1964-1965 este profesor titular la 

Liceul Movila Miresii şi la şcoli din Municipiul Brăila.  

Debutul său publicistic are loc în anul 1965, la ziarul “Înainte”. Urmează cursul 

postuniversitar de ziaristică în perioada anilor 1973-1974.  

În 1978, obţine premiul I la Concursul Naţional de scenarii artistice pentru tineret 

cu scenariul “Solstiţiul”. Debutul său literar se petrece în 1979, la Biblioteca 

“Luceafărul” cu povestirea “Gerul”, apoi publicând 

volumul “Trufie şi umbră”. 

Dramatizează piesa “Roata”, după “Roata cu 

şapte spiţe” de Dominic Stanca, a cărei premieră are 

loc pe 11 noiembrie 1984 la Teatrul “Maria Filotti”. 

În acelaşi an obţine Premiul “Panait Istrati” al Uniunii 

Scriitorilor din România pentru volumul “Trufie şi 

umbră”.  

Împreună cu Pompiliu Gâlmeanu semnează 

scenariul filmului documentar ”Bună dimineaţa,  Brăila!”, realizat la studioul Sahia 

(1985). 

Dramatizează piesa “Slova de foc” (după ”Roata cu şapte spiţe”) pe care 

Radiodifuziunea română o transmite de patru ori în anii 1985-1986. 

Timp de patru ani (1985-1989) este redactor-şef la ziarul “Înainte” şi 

corespondent pentru Brăila al ziarului “Scânteia”. 

În anul 1986, în cadrul emisiunii “Teatru radiofonic” este transmisă la radio piesa 

“Respiraţie artificială” al cărei scenariu  îl semnează. 

Scrie scenariul filmului ”Autografe pe fluviu”, transmis de Televiziunea Română 

de două ori în perioada 1987-1988.   

În anul 1988, apare romanul “Fulgere peste fluviu” la Editura Militară. În acelaşi 

an prefaţează albumul “Brăila” apărut la Editura Sport-Turism. 
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În perioada 1989-1990 este redactor la ziarul “Libertatea”. Împreună cu 

Constantin Dobre, fondează seria nouă a ziarului “Mercur” (1990).  

Devine membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti în 1991. Tot acum, prefaţează 

volumul “Municipiul Brăila - schiţă de album istoric” apărut la Brăila. Anul 1991 este 

marcant pentru Corneliu Ifrim, deoarece acum înfiinţează Librăria şi Editura “Succes”, 

prima editură apărută la Brăila după anul 1989. 

La 27 martie 2001 are loc premierea piesei “Baltagul” în dramatizarea liberă a lui 

Corneliu Ifrim.  

În perioada anilor 2002-2003 este redactor-şef şi 

director al cotidianului “Monitorul de Brăila”. 

Publică romanul “Răstignit pe semilună” (2002). 

Cu doi ani înainte de a-şi găsi sfârşitul, în holul Tetrului 

“Maria Filotti”, Corneliu Ifrim se confesa cu o nuanţă de 

sumbră premoniţie: “Mă sting, simt că mă sting, dar cu 

cât mă sting, mă simt mai puternic. Nu am de gând să mă 

menajez. Am o plăcere nestăvilită să ard, să ard ca o 

bucată de antracit”. 

S-a stins, într-adevăr, în noaptea de 26 spre 27 

decembrie 2003 la Constanta, după ce îi umpluseră, 

probabil, bogatul său suflet, pustiităţile învolburate ale apelor mării. 

Pe 10 februarie 2011 scriitorul şi gazetarul brăilean Corneliu Ifrim ar fi împlinit 

71 de ani. A plecat la cele veşnice, lăsând în urma sa un mare gol.  

În acelaşi an al dispariţiei lui, în 2003, la o distanţă temporală de câteva luni, a 

lăsat posterităţii două cărţi de proză scurtă, ”Paharul cu roua” şi “Orbul cu privirea 

albastră”, ambele incluse într-un ciclu denumit “Povestiri bizare”apărut la Editura Ex 

Libris. Cele două volume reprezintă vârful unei cariere scriitoriceşti excepţionale cât şi 

spiritul profund al unei Brăile fascinante, aşa cum a fost odinioară urbea dunăreană. 

 Proza scurtă a lui Corneliu Ifrim este rodul unei inventici fulminante, 

imaginaţia scriitorului născând personaje memorabile în jurul cărora se ţes poveşti cu 

adevărat bizare şi tulburătoare. Nu am greşi dacă am spune că cele două cărţi 

sunt…primejdioase, în măsura în care stârnesc în sufletul cititorului trăirile specifice 
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celor care se aruncă în gol. E suficient să amintim aici finalurile neverosimile din 

povestirile ”Crucea Bobotezei” şi “Rivalul domnului Ciprian” (din volumul “Orbul cu 

privirea albastră”) sau “Canonul lui Serafim” şi “Cimitirul din sertar” (din Paharul cu 

rouă”).  

Scenografia din proza ifrimiană este construită cu un stil şlefuit, introducându-l 

perfect pe lector în atmosfera fabuloasă a Brăilei, din care nu lipsesc misterioasele hrube 

turceşti care taie subteran străzile urbei, cherhanalele şi cârciumile prin care hălăduiau un 

Terente sau Costea-Halbă şi unde “bătaile erau dese ca solzii pe crap”, lumea bună a 

armatorilor greci care-şi făceau veacul prin Cetate etc. 

Corneliu Ifrim reuşeşte, cu uriaşul său talent, să creioneze perfect, cu mijloace 

originale, acea atmosferă brăileană unică pe care puţini scriitori autohtoni au reuşit să o 

surprindă în opera lor. A trecut în lumea celor drepţi, cu credinţa în vocaţia culturală a 

Brăilei şi a brăilenilor; poate viitorul va demonstra că nu s-a înşelat… 
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Conferenţiar universitar doctor VASILE LICA 

Prof. Manea Silvia 

Şcoala  cu clasele I-VIII „Ion Băncilă” Brăila 

 

 

S-a născut la 24 ianuarie 1953 (deşi pe 

certificatul de naştere era trecută data de 25), în  

comuna  Beceni, jud. Buzău, istoric. Parcă a fost 

predestinat să devină istoric, data naşterii reprezentând un 

eveniment istoric important pentru români - formarea 

României moderne condusă de Alexandru Ioan Cuza. A 

absolvit Liceul Teoretic din comuna natală (1972) şi 

Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" din 

Iaşi (1977). A obţinut doctoratul cu teza  Relaţiile 

politice juridice ale Romei cu geţii dacii până la 

anul 102 p. Chr. (1992). A fost profesor de istorie la Grupul Şcolar de Chimie din 

Brăila (1977-1990) şi a rămas îndrăgostit de oraşul Brăila, deşi l-a părăsit pentru a-şi 

urma cariera universitară.  

La Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii "Dunărea de Jos" din 

Galaţi a fost lector (1990-1993), apoi conferenţiar (1993-1999) şi profesor (1999-2010). 

În anul 2001 a devenit şeful catedrei de Istorie Antică şi Istoriografie. 

A obţinut bursa Fundaţiei "Alexander von Humboldt" la Universitatea din Bonn, 

pe lângă prof. dr. Gerhard Wirth (1991-1992, 1994, 1995-1996). Membru al mai multor 

societăţi ştiinţifice: Societatea de Ştiinţe Istorice 

din România, Societatea de Studii Clasice din 

România, Vercin von Altertumsfreunden im 

Rheinlande Germania şi membru extern al 

Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din 

Iaşi.  

Cercetările sale au avut ca subiect formele 

juridice ale politicii externe romane, instituţii 
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antice, istoria politică a Daciei, geneza şi evoluţia studiilor privind istoria antică a 

României. A participat la întruniri ştiinţifice din ţară şi străinătate, iar  din 1976 a 

publicat studii, articole, note şi recenzii în reviste de specialitate. Cărţi tipărite: Societatea 

getodacică de la Burebista la Decebal (1984, coautor), The Coming of Rome in the 

Dacian World (Konstanz, 2000), Scripta Dacica (1999). 

Domnul Vasile  Lica a întreţinut o relaţie aparte cu marele epigrafist şi istoric al 

antichităţii, prof. univ. dr. Nicolae Gostar, iar peste ani, ca profesor universitar, a înfiinţat 

un seminar de istorie antică şi epigrafie în cadrul universităţii gălăţene, de mare prestigiu 

naţional, căruia i-a dat numele de "Nicolae Gostar", ca semn al preţuirii veşnice pentru 

magistrul său. După ani petrecuţi în mediul preuniversitar,  domnul profesor Lica a 

valorificat deschiderea ştiinţifică de după revoluţie, înscriindu-se la doctorat în cadrul 

Institutului de Arhelogie "Vasile Pârvan" din Bucureşti. A fost printre puţinii români care 

au primit o bursă Humboldt, bursă pe care a ştiut să o valorifice într-o strălucită lucrare 

de doctorat, publicată ulterior în limba engleză în prestigioasa colecţie Xenia din 

Germania, THE COMING OF ROME IN THE DACIAN WORLD. 

 Mediul german a fost o a doua şcoală pentru el din punct de vedere cultural şi ca 

mod de viaţă, profesorul Lica devenind unul din promotorii de frunte ai valorilor 

culturale germane în spaţiul românesc. A întreţinut legături strânse cu unii dintre cei mari 

profesori germani care au fost 

prezenţi la un moment dat la Galaţi, 

iar cu ajutorul lor generos Seminarul 

"Nicolae Gostar" a fost dotat cu una 

din cele mai complete biblioteci de 

istorie antică din România. 

În cadrul universităţii,   domnul 

profesor Vasile Lica a parcurs rapid 

toate treptele carierei universitare, 

devenind în cele din urmă conducător de doctorate. A devenit şeful  Catedrei de Istorie, 

prodecan al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi unul dintre cei mai activi membri 

ai Senatului universităţii. După Domnia Sa rămân numeroase cărţi şi articole, o 
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impresionantă bibliotecă, dar mai ales amintirea puternică a unui om care a marcat adesea 

decisiv destinul celorlalţi. 

Am făcut parte din prima generaţie de studenţi ai domnului profesor Lica. Am învăţat 

cum să elaborez un referat, apoi o lucrare, cum să fac o analiză critică a izvoarelor istorice. 

Am învăţat cum să avem încredere în noi, indiferent de ceea ce spun ceilalţi. Ne repeta 

mereu  

„ Gândiţi-vă că mâine poate să fie mai bine, nu numai rău!”. Nu pot să uit bucuria care-i 

strălucea în ochi când ne-am dus acasă la dumnealui pe 24 ianuarie 1995, iar micuţul 

apartament devenise neîncăpător pentru toată grupa.  Nu pot să uit aceeaşi bucurie pe care o 

avea atunci când treceam pe la dumnealui şi îi spuneam ce am făcut, cum ne descurcăm ca 

profesori, realizările pe care le avem. 

Astăzi vorbim la trecut despre un om care s-a stins brusc, care a plecat din viaţa noastră 

când mai avea încă multe  de oferit. A trecut la cele veşnice, aşa cum a venit pe lume, tot 

într-o zi de sărbătoare – prăznuirea Sfinţilor Mihail şi  Gavriil. Peste o sută de oameni au 

participat la înmormântarea din satul natal, în care şi-a dorit să se reîntoarcă ca profesor, la 

sfârşitul activităţii de dascăl.  

Au rămas în urmă mlădiţele pe care le-a sădit şi care se vor transforma în copaci: noi, 

profesorii de astăzi, precum şi generaţiile de studenţi pe care i-a păstorit. În fiecare din noi a 

rămas câte o părticică din personalitatea marelui om şi profesor – DOMNUL VASILE 

LICA. 
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Constantin Gherghinoiu  

Prof. înv. primar Aliana Ionescu  

Şcoala cu clasele I-VIII “ Mihai Viteazul “ Brăila 

 

         Scriitorul Gherghinoiu Constantin s-a 

născut la 14 martie 1951, în localitatea Ariceştii 

Zeletin, din judeţul Prahova. Este stabilit la 

Brăila din anul 1976 şi, de aceea, este văzut ca 

una dintre personalităţile brăilene ale 

momentului. El însuşi se considera brăilean într-

un interviu acordat unui ziar local. 

             A absolvit Facultatea de Filologie a 

Universităţii Bucureşti, fiind apoi profesor în învăţământul gimnazial şi liceal. 

Actualmente este directorul Liceului Pedagogic “ Dumitru Panaitescu Perpessicius “din 

Brăila, începând cu anul 2002. De-a lungul anilor a reprezentat vocea şi sufletul catedrei 

brăilene şi a multor  cărţi de poezie şi proză. 

          A publicat poezie şi proză în reviste locale şi de anvergură naţională. În 2006 a fost 

ales membru în Consiliul de Conducere al Filialei Galaţi - Brăila a Uniunii Scriitorilor 

din România. A primit numeroase premii de-a lungul carierei, fiind distins cu Premiul 

Balcanica la Festivalul Poeţilor din Balcani în 2009. De aceeaşi stimă s-a bucurat şi din 

partea Consiliului Local Municipal Brăila când, în anul 2003, i s-a atribuit pentru merite 

deosebite Medalia de Excelenţă. 

       A debutat în 1986, în Revista Tomis,  nr.9, având o activitate publicistică cu o 

tematică diversă: didactică, istorie şi critică literară, studii şi eseistică, antologii literare 

colective. Semnătura sa a apărut de-a lungul vremii pe articole din: 

- ziare: “Ancheta”, “Libertatea”, “Monitorul de Brăila” ; 

- reviste de cultură şi literatură - “Convorbiri literare”, “Literatorul”, “Luceafărul”, 

“Tomis”, “Porto-Franco”, “Dunărea de Jos” ; 
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- publicaţii coordonate în calitate de redactor-şef: “Cultură şi Civilizaţie”. 

          Scriitorul Dumitru Anghel afirma că: “ opera literară a scriitorului Constantin 

Gherghinoiu se constituie într-un veritabil palmares de creator original şi inedit.” 

Opere publicate: 

- proză:  romanul “Şantaj”, (Editura Porto Franco,1995); 

- dramaturgie: “Puşcărie pentru porumbei”, (Ed. Geneze Galaţi 1998);  

-  poezie (profilul său artistic definitoriu): “Toamna patimilor după Matei“ (Editura 

Porto Franco,1991,), “Oraşe în exil“ (1993, cu doar câteva exemplare de autor şi pentru 

prieteni), “Mitologii negre“ (Editura Ex Libris Brăila, 2001), “Sinele şi deşertul“ (2004, 

Editura Centrului de Creaţie, apărută şi în ediţie bilingvă, româno-franceză, în 2007 la Ex 

Libris; ), “Poezia pierdută şi poeme în proză“ (Ex Libris,2008), “Eugenia Cosmosului 

meu “ (Ex Libris,2010), “Heraldica “ (în macedoneană, traducere de Dina Cuvata).  

        Fiind o personalitate  marcantă a cercurilor literare brăilene, scriitorul Constantin 

Gherghinoiu  a fost de nenumărate ori preşedintele juriilor concursurilor literare de la 

nivel judeţean, prilejuri cu care numele lui a fost menţionat în presa locală. Într-un 

interviu acordat Ziarului Viaţa Brăilei (23 iunie 2011), scriitorul afirma că literatura este 

“o şansă de salvare a omului, în primul rând de el însuşi“.  În acelaşi interviu aminteşte 

de un moment al anului 1994, când câştigase o bursă a statului francez la Centrul 

Internaţional de Studii Pedagogice, bursă pe care a refuzat-o, deoarece a considerat atunci 

că: “eu  am ceva de făcut în ţara mea “. Iniţiatorul interviului, Virgil Andronescu, l-a 

provocat pe poet să-şi creioneze un autoportret. Răspunsul acestuia a fost: “Eu sunt unul 

dintre acei oameni care sunt foarte puţin interesat de persoana mea, de altfel cred că 

persoana mea e una neînsemnată în curgerea istoriei, nu spun asta nici din modestie şi 

nici din falsă modestie, o spun pentru că aşa trăiesc. Eu sunt dintre acei oameni despre 

care nu vreau să se vorbească, acest interviu pe care mi-l luaţi este al doilea din viaţa 

mea. Nu-mi place să se vorbească despre mine, prefer să se tacă despre mine! Cu cât se 

tace mai mult, cu atât este mai bine pentru mine, în momentul când eşti în atenţia 

oamenilor eşti şi în vizorul răutăţilor, asta îmi face rău“. 
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            Dacă în cele prezentate anterior am expus părerea domnului Constantin 

Gherghinoiu  despre propria persoană, în cele ce urmează voi cita cuvintele unor scriitori 

contemporani despre acesta. 

 Scriitorul Dumitru  Anghel: “Scriitorul Constantin Gherghinoiu are curajul să propună 

formule artistice novatoare, îndrăzneţe chiar, care să nu semene cu altele, la fel de noi şi 

de îndrăzneţe, dar are decenţa artistului care-şi cunoaşte propriile limite şi păstrează un 

echilibru în toate, chiar atunci când aleargă pe herghelii de metafore şi pare că n-ar mai 

putea să-şi ţină în frâu Pegasul înaripat al eului liric, certamente inconfundabil, personal 

până la definitoriu.” 

Profesorul Viorel Mortu : “Scriitorul Constantin Gherghinoiu este un visător fără leac”. 

Scriitorul Ion Mustaţă: “…o voce distinctă şi 

valoroasă în lumea scrisului“. 

     Faptul că scriitorul  Constantin Gherghinoiu 

face parte din rândul Personalităţilor de azi şi de mâine 

ale judeţului Brăila este dovedit de organizarea  de 

către Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" şi Consiliul 

Judeţean Brăila a unei expoziţii aniversare  cu prilejul 

împlinirii vârstei de  60 de ani de către acesta. În 

vitrine au fost prezentate creaţiile poetice şi în proză 

ale scriitorului, cei interesaţi putând solicita volumele 

la secţiile de împrumut ale bibliotecii.  
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ISTORIA DIN SUFLET. TOADER BUCULEI  

PROFESOR ANA –MARIA ZLĂVOG 

COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE BĂLCESCU” BRĂILA   

 
Motto 

„După priveliştea lumii, după minunile naturii, nimic nu este mai interesant, mai măreţ, mai 

vrednic de luarea noastră aminte decât istoria” 

(Mihail Kogălniceanu) 

 

 Poate mai mult decât orice altă disciplină de studiu, istoria ne menţine ancoraţi în timpul 

sacru al devenirii noastre şi ne provoacă să-i desluşim, cu raţiune şi cumpătare, mărturiile ei 

neostoite, efigiile, lacrimile, zbuciumul, gloria, rezonanţa ei milenară.  

         Nu cred că, de-a lungul anilor de şcoală, ne-ar  trebui foarte mult timp pentru a înţelege 

că, în fond, istoria din suflet rămâne de fapt literatură, în aceeaşi măsură precum, extrapolând, 

tot ceea ce se poate numi literatură se armonizează cu istoria ei. Mai greu este, pe de altă parte, 

momentul desprinderii inevitabile de modelele care au contribuit decisiv la consolidarea 

idealurilor şi aspiraţiilor noastre. 

         Mărturisesc, fără a exagera, că fac parte din categoria celor care, absolvind liceul în 

primul an de după Revoluţia din 1989, s-au format crezând netăgăduit în modele. E drept, 

fiecare dintre noi avem nevoie, într-un context sau altul, de modele- repere fundamentale ale 

maturizării noastre. Dacă am intervieva, prin sondaj, tinerii care au absolvit liceul până în 

1990, concluziile nu ne-ar uimi şi nu cred că am greşi: vă veţi regăsi sau nu, depinde de 

valorile în care fiecare dintre noi este dispus să creadă, dar în mod categoric, vom afla că, pe 

atunci, părinţii şi profesorii ocupau locurile de frunte în opţiunile tinerilor privind modelele 

care îi reprezentau, aceştia  aspirând fie să continue activitatea părinţilor, fie să urmeze o 

carieră similară profesorilor pe care îi admirau pentru vocaţia şi profesionalismul lor.  

         Domnul Toader Buculei mi-a fost profesor de istorie pe tot parcursul liceului, în perioada 

1986-1990, apogeul regimului comunist, când „Nicolae Bălcescu” era încă liceu de 

Matematică-Fizică. Dificilă în esenţa ei, mai ales prin obstrucţionările resimţite acut în 

universul trăirii şi manifestării religioase a tinerilor- privaţi, pe atunci, potrivit rigorilor  
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sistemului comunist, de libertatea de exprimare a opiniilor, perioada în discuţie ne-a oferit cu 

generozitate, prin profesorii pe care i-am avut la clasă, modele exemplare tocmai pentru că, în 

ciuda metodelor didactice tradiţionale utilizate în ansamblu, mulţi dintre aceştia urmăreau să ne 

dezvolte capacitatea de exprimare a unor idei personale, originale, corect documentate, 

încurajându-ne să citim cărţi care, „nu erau menţionate în programele şcolare şi nici în 

manuale”.  

         În mod cert, unul dintre modele este, pentru mine, domnul profesor Toader Buculei. Pe 

de o parte, „alegerea” a fost simplă: pasiunea mea pentru cărţi şi lecturi, descoperită de 

timpuriu în familie (părinţii mei fiind profesori, tatăl- de istorie, mama- de limba engleză), a 

avut o orientare umanistă (în ciuda absolvirii liceului la o clasă de chimie-biologie) şi, încă din 

clasa a IX-a, a fost concretizată prin studiu de performanţă, participând la etapa naţională a 

Olimpiadei de Istorie (Craiova, 1987). Rezultatul obţinut la etapa naţională- menţiune- a 

consolidat relaţia noastră de profesor-elev, devenind astfel, încă din primul an de liceu, 

„distinsa elevă” a domniei sale, aşa cum mi-a spus în nenumărate rânduri, înainte şi după 

absolvire, cum mi-a şi scris în toate dedicaţiile (autografele) primite pe cărţile dumnealui.  

Monografia Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila, intitulată „O vatră de lumină seculară” 1

         Dintre cărţile de referinţă ale operei domnului Toader Buculei, operă exemplară ce 

reflectă, în ansamblu, nu numai vocaţie pentru studiu şi cercetare, ci şi dăruire pentru cultura 

brăileană, mi-au atras atenţia, în timp, în special „O carte a durerii” 

 

şi lansată în cadru festiv, pe 22 octombrie 1988, cu prilejul împlinii a 125 de ani de atestare 

documentară a acestei prestigioase unităţi de învăţământ, mi-a fost dăruită de domnul profesor 

cu următoarea dedicaţie: „Distinsei eleve a liceului nostru, Ana Maria Zlăvog, care iubeşte şi 

ştie istorie, cu urarea de a avea viaţă frumoasă şi multe împliniri” (în  octombrie 1988 eram în 

clasa a XI-a). 

2, (dăruită tatălui meu cu o 

dedicaţie emoţionantă pe care o voi reda mai departe), „Clio încarcerată” 3 şi „Mărturisiri. 

Timpul Moldovei” 4

                                                 
1 1988 

, lucrări valoroase pentru memorialistica referitoare la perioada 

comunismului din România, regăsind astfel, în paginile sale, pe singurul dintre profesorii 

2 Editura Porto-Franco, Galaţi, 1994 
3 Editura Libertatea, Brăila, 2000 
4 Editura Centrului de Creaţie, Brăila, 2006 
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liceului care, la acel moment, era preocupat să scrie, să cerceteze, să finalizeze proiecte 

publicistice şi editoriale.  

         Expusă dintr-un alt cadru, pasiunea mea pentru istorie s-a datorat şi tatălui meu, profesor 

de Istorie, director la Grupul Şcolar „Panait Istrati”, inspector de specialitate. Autograful 

domnului profesor Toader Buculei acordat tatălui meu pe cartea „O carte a durerii” este un 

semn al aprecierii necondiţionate şi acum, recitindu-l, nu pot decât să-i mulţumesc încă o dată, 

distinsului meu fost profesor, pentru că mi-a prilejuit, neîndoielnic, bucuria de a fi redescoperit, 

vie, duioasă şi neîngrădită, istoria din suflet care nu îmbătrâneşte niciodată, istoria scrisă 

întotdeauna cu har şi trăită cu patimă, deopotrivă. Iată autograful amintit: „Distinsului coleg, 

dl. director al Grupului Şcolar „Panait Istrati”, Victor Zlăvog- valoare din elita corpului 

profesoral brăilean, cu deosebită preţuire şi prietenie (20 februarie 1995, Toader Buculei)” 

         Ceea ce m-a fascinat în orele de istorie susţinute la clasă de domnul profesor Toader 

Buculei a fost modalitatea de a aplica, de a exemplifica elementele de istorie locală în predarea 

istoriei României, maniera de lansare a discuţiilor şi de exprimare a opiniilor, aprecierea 

culturii generale a elevilor săi.  

„Mata trebuie să citeşti mai mult”- le spunea, de regulă, elevilor care se preocupau mai puţin 

de Istorie (pe de o parte, era explicabil, în clasa noastră se învăţa mai mult la chimie şi la 

biologie, obiecte de profil) dar nu treceau prea multe ore că parcă îl auzeam din nou: „Mata 

văd că ştii bine” (poate părea surprinzător, dar adresarea prin acest apelativ care trăda emoţie, 

respect, recunoştinţă, ne dădea curaj, convinşi că eram, într-un fel, la înălţimea exigenţelor 

sale). 

         Mai târziu, în lucrarea „Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească”5 nu ezită să 

menţioneze, alături de nume consacrate ale culturii şi spiritualităţii brăilene, remarcabile 

personalităţi creatoare, şi contribuţia noastră în literatura contemporană 6

În ceea ce mă priveşte, era, desigur, un „drum fragil” care, la prima vedere, putea crea un 

contrast izbitor comparativ cu opera, cercetările, realizările de renume mondial ale unor ilustre 

personalităţi brăilene care, de-a lungul timpului, s-au impus în diferite domenii de activitate- 

literatură, critică literară, teatru, film, artă dramatică, muzică, drept, filosofie, medicină, etc.  

   

                                                 
5 Ediţia din 2004 
6 Modestă, desigur- până atunci, în 2004, publicasem mai multe articole, recenzii, eseuri, poezii, în 
presa locală şi naţională, în diferite antologii şi un singur volum, „Galeriile de Artă” , Editura Timpul, 
Iaşi, 1996. 
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Am considerat atunci că gestul domnului profesor Toader Buculei este încă un semn de 

incontestabilă admiraţie atât pentru mine cât şi pentru familia mea.  

Lucrarea „Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească” (cu ediţiile din 1993 şi 2004) este, 

de altfel, cea mai frumoasă „carte de vizită” a urbei noastre, fiind cuprinsă în bibliografia de 

referinţă a culturii române, în lucrări de tip enciclopedic precum „Dicţionarul general al 

literaturii române”, în 7 volume, editat de Academia Română  sau „Dicţionarul biografic al 

literaturii române” de Aurel Sasu.  

În prefaţa din 1993, marele om de ştiinţă Edmond Nicolau vorbea despre „miracolul spiritului 

brăilean”, idee întărită, de altfel, de reputatul critic literar Gabriel Dimisianu în „cuvântul 

înainte” al celei de-a doua ediţii. 

         Considerat, pe drept cuvânt, „istoric şi documentarist de vocaţie, de evidentă putere de 

muncă, probitate şi gust pentru amănunt” (Aurel M. Buricea), domnul profesor Toader Buculei 

„face parte din acea rară categorie de oameni care muncesc în tăcere, dar care lasă urme adânci 

în posteritate, fiind un dascăl eminent, timp de peste trei decenii, un sârguincios cercetător de 

arhivă şi un atent observator al vieţii şi al societăţii în care a trăit” (Valeriu Sîrbu).  

Urmând după „O vatră de lumină seculară”- monografia Liceului de Matematică-Fizică 

„N.Bălcescu” Brăila, un „impresionant dicţionar de personalităţi (profesori şi elevi) care au 

făcut cinste culturii şi ştiinţei româneşti (lucru mai rar întâlnit în  monografiile altor licee bine 

cunoscute din ţară” (Lucian Chişu), lucrarea „Prezenţe brăilene în spiritualitatea românescă” 

îl va impune definitiv pe Toader Buculei în memoria colectivităţii brăilene în slujba căreia s-a 

dăruit „cu o rară putere de muncă”, fiind atât „un omagiu adus locului în care şi-a dăltuit 

prestigioasa sa personalitate” (Teodor Vârgolici), cât şi „o lucrare ce nu e doar „treaba 

brăilenilor”, este  „o realizare ce merită toată atenţia şi interesul oricărui om de cultură (Dan 

Rebreanu). Titlul „Prezenţe brăilene în spiritualitatea românescă” „închide”, aşadar, spiritul 

creator brăilean în matca genialităţii sale şi-i „deschide”, cu generozitate, porţi de lumină şi 

consacrare deplină în cultura română şi universală. 

         Ceea ce atrage atenţia în mod deosebit în opera domnului profesor Toader Buculei, 

dincolo de ordonarea riguroasă a detaliilor descriptive, cronologice, spaţio-temporale, 

autobiografice, dincolo de substanţialitatea axiologică a cărţilor de memorialistică, este, din 

punctul nostru de vedere, viziunea artistică a istoricului care probează idei valoroase prin 

valorificarea inedită a documentelor consultate, utilizând metode şi tehnici de redactare 
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specifice literaturii (texte de graniţă precum eseul-jurnal, interviul, convorbirile, reportajul, 

amintirile), ce demonstrează resurse scriitoriceşti inepuizabile, de perspectivă, care fac deliciul 

cititorilor de orice tip- lectori „inocenţi”, dar şi lectori avizaţi, experimentaţi, familiarizaţi cu 

universul expresiv al operei distinsului profesor. Interviurile şi convorbirile cu personalităţi 

marcante ale culturii române trasează principii clare, autentice, valori şi atitudini irevocabile, 

dintre acestea detaşându-se iminenţa reconstituirii trecutului şi a adevărului istoric prin 

mărturisirile celor care au creat istoria nemuritoare a neamului românesc.  

          În această succintă privire analitică, ne-am opri şi la volumul „O carte a durerii”  care 

compune, din acest punct de vedere, o astfel de istorie, o istorie a durerii răsfrântă în cartea ei 

tragică prin mărturiile celor 25 de „veterani ai represiunii şi urmaşii acestora, persecutaţi ei 

înşişi de regimul comunist pentru crimele comise de părinţii sau de rudele apropiate” (Marius 

Dobrescu). Observaţia lui Al. Zub, din „Cuvânt înainte”- prefaţa volumului în discuţie, 

ilustrează caracterul ei singular în peisajul publicistic dunărean, fiind, incontestabil, o piatră de 

temelie în cercetarea istoriei comunismului în România, un reper ştiinţific fundamental pentru 

predarea în şcoală a unor ore opţionale pe acestă temă.  

„A învinge amnezia, spune Al. Zub, a face dreptate celor care nu se mai pot apăra, a restitui 

acelui timp partea lui de demnitate umană constituie acum o urgenţă. Să ne bucurăm că în timp 

ce la Sighet se înfiripă un memorial pe acestă temă şi un centru de studii, iar nuclee de 

cercetare funcţionează deja în câteva locuri, Toader Buculei a izbutit să ne pună la îndemână… 

obolul Brăilei… mărturii care altfel se pierdeau fără urmă”. 

        Ajungând la volumul „Clio încarcerată” vom spune, de la început, că poemul intitulat 

„Clio” semnat de Ana Blandiana, însoţit de dedicaţia-facsimil a cunoscutei poete, tronează în 

pagina de gardă şi oferă garanţia valorii indubitabile a autorului.  

Lansat pe data de 31 martie 2000, în Aula Facultăţii de Inginerie Brăila (eveniment la care am 

participat, scriind, ulterior, articolul cu titlul „O carte-simbol, o carte-document: Clio 

încarcerată”, lansată sub semnul Episcopiei Dunării de Jos şi Uniunii Scriitorilor” 7

                                                 
7 În ziarul „Brăila”, an III, nr. 273/5-7 aprilie 2000 

, volumul 

se doreşte a fi, potrivit precizărilor autorului, „un modest omagiu adus martirilor ştiuţi şi 

neştiuţi din perioada totalitarismului comunist şi, totodată, un îndemn pentru generaţia tânără 

de a studia istoriografia românească din acea perioadă confiscată de statul socialist”.  
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Cartea cuprinde mărturii şi opinii inedite reunite în 22 de interviuri-document în care 

confesiunea înseamnă trăirea plenară a clipei tragice amintind de monstruozităţile regimului 

comunist care au vizat, în special, elita intelectuală românească trecută prin temniţele 

comuniste din 1950-1980. Lucrarea este, în consecinţă, o scriere profundă şi valoroasă care 

vorbeşte nu numai despre „demnitatea intelectualului în vremuri de restrişte” (Laurenţiu Ulici), 

ci şi despre conştiinţă, hazard, revelaţie, libertate, izbăvire, sacrificiu, patriotism. 

         Fără „Istoria modernă a oraşului Brăila” lucrurile ar fi stat, probabil, altfel, dar domnul 

Toader Buculei nu poate gândi contrariul acestei situaţii, ştie că timpul e generos cu cei care 

găsesc printre amintiri simple mărturisiri ca nişte „peceţi pentru vremuri în general triste, scrise 

cu adevăr ca să fie ştiute şi neuitate şi ca să le judece viitorimea”.  

În acest volum autorul a  interpretat semnificaţia evenimentelor din perioada 1828 – 1918 în  

context naţional şi internaţional, arătând cum Brăila a fost direct şi indirect afectată. Sunt 

prezentate informaţii cu privire la războiul ruso-turc din 1828 – 1829, eliberarea oraşului şi 

desfiinţarea teritoriului raialei, participarea brăilenilor la evenimentele din timpul revoluţiei de 

la 1848, Unirea Principatelor, Războiul de independenţă din 1877 – 1878, lupta pentru 

desăvârşirea unităţii naţionale şi statale (1916 – 1918), evoluţia învăţământului, a vieţii 

religioase, a activităţii culturale.  

„În răstimpul 1829 – 1918 Brăila devenise un centru economic şi cultural al ţării, într-o poziţie 

de frunte faţă de alte oraşe. Brăila modernă a fost suportul fundamental pentru avântul creativ 

multilateral al meleagurilor noastre în cadrul României interbelice” scrie, cu mult simţ de 

răspundere, Toader Buculei. 

        Volumul „Mărturisiri.Timpul Moldovei” reconstituie elementele-cadru ale unui spaţiu 

arhetipal, un spaţiu-matrice în care spiritul moldav rămâne la fel de preţuit şi la Suceava, la 

Roman, la Fălticeni, la Iaşi sau Odobeşti, locuri sacre în care sufletul domnului Toader Buculei 

a vibrat plin de emoţie, iubire şi taină, în deplină armonie cu spiritul celor aleşi să slujească 

adevărului întors în cuvinte şi cărţi, scris fără resentimente, „cu un ton egal, fără modulaţii, fără 

urcuşuri sau coborâşuri, asemenea tuturor povestitorilor moldoveni, fie că e vorba de Creangă, 

Hogaş sau Nicu Gane” (Constantin Gherghinoiu), reliefând o epocă plină de „întâmplări ale 

fiinţei”, provocări şi încercări ale destinului, ale vieţii în satul natal, Dolheştii Mari, decisive 

evenimente care au schimbat radical momentele de glorie ale împlinirii morale, ale carierei şi 

dăruirii profesionale. Renunţarea la potenţiala carieră teologică, urmare a studiilor la Seminarul 
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Teologic de la Roman (1942-1948), desfiinţat în 1948 odată cu toate celelalte unităţi şcolare de 

profil din ţară, i-a prilejuit continuarea studiilor liceale la Fălticeni (Liceul Teoretic „Nicu 

Gane”), îmbrăţişând apoi cariera didactică, urmare a studiilor universitare la renumita Facultate 

de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, ceea ce este un semn clar al raportării vieţii la 

opera scriitorului călăuzit de un destin implacabil, asumat cu demnitate şi mărinimie).  

Dat fiind că uneori şi cărţile, ideile, cuvintele au nevoie de taina spovedaniei, „timpul 

Moldovei” se întoarce, prin cartea domnului profesor Toader Buculei, în aura sa legendară. 

Pentru a concretiza ataşamentul definitiv de locurile natale, sentiment creator nefluidizat de 

trecerea irevocabilă a timpului, autorul şi-a adăugat  numelui care l-a consacrat  şi toponimul 

Şomuz (de la Şomuzul Mare, râu care curge în apropierea satului Dolheştii Mari).  

„Mărturisi. Timpul Moldovei” este o carte scrisă despre sine pentru sine dar şi pentru alţii, 

pentru cei care i-au vegheat drumul maturizării într-o perioadă încercată a istoriei naţionale 

(părinţii, bunicii), este o carte în care primează ideea formării condiţiei de intelectual înzestrat 

cu multă nobleţe sufletească, modestie şi credinţă în Dumnezeu, având bucuria de a vorbi 

despre oamenii care de-a lungul vieţii l-au înconjurat cu preţuire, dar şi cu ostilitate.    

        Recent, domnul profesor Toader Buculei (cetăţean de onoare al Brăilei), venerabilul meu 

fost profesor, a împlinit 80 de ani. În semn de nepreţuită admiraţie şi deosebit respect, în mai 

2010 am semnat prefaţa monografiei „Istoria din suflet” 8

Uneori, când are timp şi disponibilitate, mai vine pe la liceu. De cele mai multe ori, trece 

neobservat. Nu cred că acest lucru şi-a dorit cu adevărat. Discutăm în pauze, uneori şi la 

telefon. Cred însă că peste toate lucrurile mărunte ale vieţii rămân vii harul său scriitoricesc, 

înţelepciunea, răbdarea şi îngăduinţa de a da răspunsul care se cuvine tuturor celor care fie din 

neştiinţă, din ignoranţă sau din rea credinţă, fie pentru a-şi ascunde frustrările şi plafonările, la 

80 de ani de viaţă dedicată impecabil studiului istoriei locale şi naţionale, ar cuteza să-l mai 

întrebe- precum odinioară, dar în alt context, i se întâmplase reputatului G. Călinescu- „Tot mai 

scrieţi, domnule profesor ?” Răspunsul ni-l va da, fără doar şi poate, istoria din suflet care nu 

îmbătrâneşte niciodată.                                                                                   

 care a marcat acest moment 

aniversar. Rămânând cu aceeaşi modestie cu care l-am cunoscut, domnul profesor Toader 

Buculei nu a dorit să se organizeze şi lansarea acestei monografii.  

 

                                                 
8 Editura Proilavia, Brăila 
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Brăila – Elogiu şi atitudine 

Ghid orientativ pentru “Educaţie artistică” 

Prof. Valentina Iancu                              

Liceul Teoretic  “Mihail  Sebastian” Brăila 

 

           “ Fiecare generaţie dispune de patrimoniul arhitectural doar temporar şi este 

responsabilă de  transmiterea lui către generaţiile viitoare.”  

                             Carta conservării integrate – Amsterdam 

              “ Brăila este construită după un plan unic în lume. Un evantai desfăcut aproape 

în întregime. Din sâmburele care-i   formează centrul, opt străzi  şi  două  bulevarde  

alcătuiesc tot atâtea braţe care îi înlănţuie  mijlocul  şi  o arată Dunării, ca pe o  ofrandă 

ispititoare. Dar, pentru  ca  frumoasa  să  nu  se   simtă  stingherită, patru  căi  curmă  

elanul  celor zece braţe, traversându-le întocmai ca legătura unui evantai.”                                                           

                                                         Panait  Istrati , Nerantsula 

“Brăila s-a născut între două ramuri de soare: Dunărea şi muzica”……… Angel  Grigoriu                                                                                                                   

 

ARGUMENT 

               Nu poţi iubi oraşul în care te-ai născut, în care trăieşti, nu poţi iubi prezentul 

decât cunoscând trecutul . Prin cunoaştere, ajungi la afecţiune şi de ce nu?.....la atitudine. 

             Prin disciplina “Educaţie artistică” predată în liceele teoretice, clasa a XI-a, prin 

harul profesorului de arte, este trezit interesul tinerilor de cunoaştere a ceea ce înseamnă 

oraşul natal, cultura locală, căutarea valorilor artistice din preajmă, urmărindu-se de fapt 

câştigarea de către noua generaţie de elevi a respectului pentru valorile morale, culturale. 

Profesorul de muzică trebuie să fie un om de ştiinţă şi de largă cultură care să nu se 

limiteze doar la informarea în domeniul său, mai ales că mediul exterior e caracterizat de 

o profundă degradare a valorilor morale, patriotice, chiar de o înlocuire a acestora cu 

nonvalorile.  Responsabilitatea profesorului care predă educaţie artistică este imensă deci, 

având datoria de  a-i atrage pe elevi în spaţiul cultural prin propriul exemplu al iubirii şi 

comunicării, gesturi şi fapte concrete, cântece adecvate si alte materiale care să le 

stârnească curiozitatea tinerilor de a descoperi adevăratele valori artistice din preajma lor.  
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                     Fără exagerare şi fals patriotism local, constatăm cu uimire că nu există 

domeniu al culturii, fie că este vorba de gândirea abstractă a filosofului sau a 

matematicianului, fie de artele plastice sau interpretative în care Brăila să nu fi fost 

prezentă cu valori de primă mărime. De aici, unde s-au născut  şi  au  învăţat, au  plecat  

în  ţară şi în  lume: scriitori, filosofi, muzicieni, pictori si sculptori, medici, geologi 

adevărate valori ale  culturii  naţionale şi  nu  numai. E normal  ca  o comunitate să 

păstreze în  memoria  colectivă  amintirea unor personalităţi remarcabile. 

                      Oraş portuar,  cosmopolitan, Brăila, a fost  sălaş pentru multe grupuri 

etnice: greci, turci, ruşi, bulgari, evrei, armeni, saşi, care trăiesc în pace şi înţelegere şi în 

ziua de azi şi ale căror tradiţii, obiceiuri şi credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi 

cea spirituală a oraşului.  

                 Ghidul de faţă se doreşte a fi un ghid de călătorie în viaţa unor personalităţi  

marcante ale ştiinţei şi culturii, unele de  renume  mondial  făcând  cunoscut renumele 

oraşului. 

                       Urmează a fi prezentate doar câteva personalităţi brăilene,  oameni  care  

au   lăsat   în   urma   lor nu   numai  un nume  ilustru, ci  şi  o  operă. Răsplata   urmaşilor  

este  să-i păstreze în memoria cetăţii, să constituie modele pentru posteritate.                                                                                                                      

Scriitori, pictori, muzicieni urmaţi de oameni de ştiinţă, apoi de politicieni sau edili 

reprezentativi pentru Brăila la sfârşit de secol al XIX-lea şi început de secol al XX-lea au 

format elita Brăilei. Tot în acest ghid sunt prezentate imagini cu clădiri care sunt incluse 

în lista monumentelor istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.                   
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      CENTRUL MEMORIAL al filosofilor brăileni  NAE IONESCU, VASILE 

BĂNCILĂ, ANTON DUMITRIU a fost deschis  publicului  în  1996 , Str. I.L.Caragiale , 

nr.32, o  mare  parte  dintre   exponate   constituind   donaţia  Lidiei  Dumitriu.  Centrul  

reuneşte  3  expoziţii, fiecare  ilustrând  personalitatea celui  căruia  i-a  fost  dedicată, 

prin  obiecte  personale,    manuscrise, fotografii, piese de mobilier, obiecte  de  artă şi 

cărţi. Centrul memorial  a  fost  deschis  prin  inaugurarea  în 1996 a  expoziţiei  “Vasile 

Băncilă”,  i-au  urmat în  1997 celelalte  2  “Nae Ionescu   şi   Anton   Dumitriu”, ultima  

cuprinzând   şi biblioteca  renumitului  logician. Retrocedarea imobilului  foştilor 

proprietari  a însemnat închiderea în mai 2004 a Centrului Memorial, strângerea  

patrimoniului şi depozitarea lui până la atribuirea de către autorităţile locale a unui nou 

spaţiu. Sculptorul brăilean Nicăpetre a realizat 3 busturi de lemn pentru Centrul 

Memorial. 
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VASILE  BANCILĂ (1897-1979) 

 

 

 
   

              S-a născut la Brăila la 1 ianuarie 1897, unde şi învaţă la Liceul „Nicolae 

Bălcescu”. Se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, de 

unde îşi ia licenţă în  filosofie şi  după  participarea  pe  front  la  Războiul  de   Întregire , 

când  este  rănit  şi  decorat  cu  medalia  Victoria, studiază  la  Paris  la  Şcoala  Romană  

de  la  Fontenay-Aux Roses. Se  va  întoarce  în  oraşul natal, la Brăila, şi  va preda 

pedagogia  şi  filosofia  din  1921 la  Şcoala  Normală  „Ştefan Octavian  Iosif”  cu  

întrerupere  între 1925-1926 şi 1929-1930, pentru  studiile  de  specialitate  din  Franţa , 

iar  din  1931 şi până  la  îndepărtarea  sa  din  învăţământ , la  Liceul  „Mihai Viteazul”  
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din  Bucureşti, în  1952,  marginalizat  de  regimul comunist  ca  şi  G. Călinescu, 

reputatul critic şi istoric literar ca  poetul filosof Lucian Blaga. Filosoful Vasile   Băncilă 

a fost şi  profesorul  de  filosofie  al  tânărului rege Mihai I. S-a stins din  viaţă  la  10  

iunie  1979 la  Bucureşti , iar  în 1995 a fost numit - Cetăţean de Onoare al Brăilei - post-

mortem. 

 

NAE  IONESCU (1890-1940)                                  
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             Profesor Universitar Nae Ionescu s-a născut la Brăila pe 4 iunie 1890. Urmează 

studiile primare, gimnaziale şi  liceale  în  oraşul  natal . În  timpul  liceului  se  apropie 

de cercul  socialist şi  îl  cunoaşte  pe  Panait Istrati. Îşi continuă studiile la Facultatea  de  

Litere  şi  Filosofie  din Bucureşti cu specializarea Filosofie. În 1912 este numit profesor 

la Liceul “Matei Basarab” din  Bucureşti. Îşi  desăvârşeşte  studiile în Germania, iar după 

Primul Razboi Mondial revine în ţară. În 1919 îşi susţine doctoratul la Universitatea din 

München cu teza “Logistica ca o nouă încercare de definire a matematicii”. Revine  în  

ţară,  dedicându-se  carierei  didactice  şi jurnalistice. Este numit director la Liceul Militar 

“Mănăstirea Dealu”, apoi  este  numit  asistent  la  catedra  de  Logica  şi  Teoria  

Cunoaşterii  a  profesorului  Constantin Rădulescu Motru. Le-a  fost  profesor  universitar  

lui  Mircea  Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran şi Mircea Vulcănescu. Marele filosof, 

logician, pedagog şi jurnalist moare la 15 martie 1940 în vila sa de la Băneasa. 

 

ANTON  DUMITRIU (1905-1992) 
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                   Marele filosof, logician, s-a născut la Brăila în 1905 unde  a  urmat  Şcoala  

Primară  de  Băieţi  şi  Liceul “Nicolae Bălcescu”. Devine student al Facultăţii de Ştiinţe 

a Universităţii  din  Bucureşti, iar   în  1929 obţine licenţa în matematică. Între 1929-1933 

este profesor de matematică în Brăila, apoi între  1933-1938  profesor  la  Liceul “Mihai 

Eminescu”  din Bucureşti. În  1938  susţine  doctoratul  în  filosofie şi devine asistent  la  

Cursul  de  logică  de  la  Facultatea  de Litere şi Filosofie din Bucureşti,   în 1944 

devenind profesor titular la Catedra de logică şi istoria filosofiei vechi şi medievale. În 

1964 este numit cercetător la Centrul de logică al Academiei Române. De-a lungul 

timpului a fost membru al unor prestigioase instituţii ştiinţifice şi a făcut parte din 

consiliul de conducere al unor reviste de specialitate din străinătate: Academia 

Mediteranea del Dialogo din Roma, revista International Logic Review din Bologna 

(1970) a primit titlul de profesor de onorar la Facultatea de Filosofie Comparee din Paris 

(1972). A fost răsplătit prin distincţii academice precum premiul “Gh. Asachi” al 

Academiei Române. 
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NICĂPETRE 

 

 

                    Cetăţean de Onoare al Brăilei, nu doar 

pentru că s-a născut în Brăiliţa pe 27 ianuarie 1936, 

tărâm   fabulos, aproape de Comorofca lui Panait 

Istrati şi nici pentru că s-a făcut mesagerul artei 

româneşti  peste  hotare,  peste ocean, acolo în 

Canada unde, din 1981 s-a stabilit, dar de unde 

revine constant, nostalgic, pentru……a-şi încărca 

bateriile şi pentru a nu-şi părăsi amintirile, copilăria 

şi sensul nativ al creaţiei sale. Este absolvent al 

Academiei de Arte “Nicolae Grigorescu” din 

Bucureşti (1964). Între anii 1964-1968 este profesor de desen şi istoria artelor. Urmează o 

perioadă artistică fructuoasă, constând în expoziţii  personale, participări  la  Simpozioane 

naţionale şi internaţionale, făcându-şi prezenţa în Galeriile de Artă din Grecia, Germania, 

Japonia, SUA, Canada, Austria. Recunoaşterea originalităţii sculptorului român este dată 

de Marele Premiu obţinut la Concursul Internaţional “Henry Moore” în 1991 cu lucrarea 

“Adam şi Eva”. Apartenenţa la Brăila şi la România este întărită de Centrul cultural 

“Nicăpetre”, unde sunt expuse multe lucrări ale artistului. 

                            Personalitate emblematică a culturii naţionale şi universale, Nicăpetre s-

a stins din viaţă pe 21 aprilie 2008 în Toronto. 
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MARIANA  NICOLESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  În 2001  a  fost  celebrat Centenarul Verdi  cu “ La Traviata”, un Concert de Arii 

şi  pe Esplanada Dunării, un Concert de coruri   verdiene,  reprezentând   într-un   unic  

omagiu ,  majoritatea creaţiilor  operistice   ale  marelui  compozitor. Publicul  urmăreşte 

cu mare  interes   concursurile  de   Măiestrie  Artistică  Master  Classes,  asistând   cu   

emoţie   la  transmiterea   din  generaţie  în  generaţie  a marelui ritual sacru al cântului. 

               Soprana Mariana Nicolesco are un palmares artistic impresionant  aclamată  la  

Teatrul  Scala din Milano, la Metropolitan Opera din New York, Munchen, Paris, Berlin 

şi Barcelona, la Festivalul de la Salzburg şi la Rossini Opera Festival din Pesaro, la 

Tokio. A cântat  pentru  prima  oară  în  Vatican,  la  invitaţia  Papei  Ioan  Paul al II-lea, 

vechile noastre colinde de Crăciun.  

               Mariana Nicolesco este Membru de Onoare al Academiei Române,  Doctor  în  

Arte, Doctor  Honoris  Causa  al  Academiei   de Muzică din Cluj şi al Universităţii 

Transilvania din Braşov. Cetăţean de onoare al Bucureştiului, Clujului, Braşovului, iar 

din 1995 al Brăilei. 

 

 

 

Brăila  a avut  dintotdeauna un mediu cultural şi artistic                                                                                                    

remarcabil,  publicul  său, care-i  nutrea  o   mare  pasiune   pentru   

muzică  şi mai  cu seamă pentru vocea umana, dovedind  de-a  lungul 

deceniilor că  ştia să-i aprecieze pe artiştii lirici, cei mai de seamă  

interpreţi din  toate  timpurile,  români:  Elena  Teodorini,  George   

Niculescu  Basu, Petre   Ştefănescu - Goangă  sau   străini : Adelina  

Patti,  Titta Ruffo. Concursul bienal de Canto“Hariclea Darclèe”,  prin 

anvergura lui   excepţională,  înseamnă   pentru   Brăila  o adevărată 

renaştere a unei vechi tradiţii. Din  1995  încoace,  numai  puţin  de  

10.000   de persoane se adună spontan în jurul Teatrului “Maria Filotti” 

cu prilejul Concertelor  Extraordinare   ale   Marianei  Nicolesco, 

inspiratoarea acestor manifestări.  
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IONEL  VOINEAG 

 

 

          Viaţa culturală a oraşului Brăila a fost 

întotdeauna  activă  pe măsura anvergurii economice 

mai ales portuară, dar muzica a   rămas  favorită 

napolitanilor de la Dunăre. Născut la  Brăila,  

absolvent  al Universităţii de Muzică din Iaşi – clasa de 

Canto, a debutat încă din anii de studiu ca interpret de 

lied, apoi în 1975 alături de Filarmonica ieşeană, în 

Oratoriul “ Anotimpurile” de Haydn. Laureat la 

concursuri naţionale şi internaţionale, Iaşi (1976), 

Sofia (1978), a beneficiat de o bursă la Academia 

Santa Cecilia din Roma, a fost bursier al Teatrului Scala din Milano (1980). Solist la 

Opera din Iaşi (1976-1982), devenind prim solist tenor al Operei Naţionale din Bucureşti 

(1982-1997). A făcut numeroase turnee în Spania, Austria, Olanda, Germania, Italia, 

Belgia, Coreea de Sud şi de Nord, Japonia ş.a.. 

                    Repertoriul său include numeroase opere de Verdi, Puccini,   Mozart, Bizet, 

Ceaikovski, dar şi de Enescu, Negrea, Porumbescu, Popovici, precum şi lucrări vocal 

simfonice de Bach, Haydn, Beethoven, Liszt. A abordat de asemenea miniatura vocală, 

interpretând prioritar lieduri româneşti, dar şi creaţii de Ceaikovski, Schumann, Schubert. 

Din 1992 este profesor universitar la clasa de Canto a Universităţii Naţionale de Muzică 

din Bucureşti. Membru în juriul unor concursuri de prestigiu din ţară, a fondat secţiunea 

de Canto a Concursului  “Darclèe” de la Brăila. Cariera sa este încununată cu Medalia de 

Aur “George Enescu” (1998), Medalia de Aur “Hariclea Darclèe” (1999), Premiul 

Criticii Muzicale (2001), Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor (2004). 
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DUMITRU  PANAITESCU – PERPESSICIUS 

 

 

                  Critic şi istoric literar, s-a născut în octombrie 

1891 la Brăila, urbea natală, care-i cinsteşte renumele 

prin existenţa unei Case Memoriale, a botezării şcolii 

normale cu numele său ilustru şi prin aşezarea sa în 

Galeria Cetăţenilor de Onoare ai oraşului de la Dunăre. 

După studii strălucite în oraşul natal, la Liceul “Nicolae 

Bălcescu”, urmează Facultatea de Litere şi Filosofie a 

Universităţii din Bucureşti, obţine licenţa în filologie 

română şi romanică şi lucrează din 1915 ca funcţionar la 

Biblioteca Academiei Române cu o întrerupere pe timpul 

Primului Război Mondial, când, în 1916 e grav rănit, rămânând cu o nedreaptă 

infirmitate. Încă din studenţie debutează cu poezia “Reminiscenţa” sub pseudonimul 

D.Pandora, în revista “Versuri şi proză” şi cu schiţa “Omida” sub pseudonimul Victor 

Pribeagu, în revista brăileană “Flori de câmp”. 

                         După al II-lea război mondial, Perpessicius semnează cronica literară în 

revistele “Lumea” (condusă de G.Călinescu), “Luceafărul” şi mai apoi la “Gazeta 

Literară”. Ca o recunoaştere a personalităţii sale culturale, este membru corespondent în 

1945 şi membru titular al Academiei din 1956 când este director general al Bibliotecii 

Forumului Cultural Naţional, director al Muzeului Literaturii Române (1957-1971). 

                       Numele marelui critic şi istoric literar nu poate fi separat de aura poetului 

naţional, Perpessicius începând încă din 1933 o laborioasă activitate de restituire a 

patrimoniului artistic, decurgând din studiul manuscriselor lui Mihai Eminescu. 

                     Moare la 29 martie 1971, iar Brăila îi omagiază memoria aşezându-l în 

Galeria personalităţilor care au dat strălucire şi prestigiu oraşului de la Dunăre. 
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PANAIT  ISTRATI 

 

 

 

                   Scriitor român, de expresie 

franceză, s-a născut la Brăila pe data de 10 

august 1884. Deşi gândirea lui devine 

bilingvă, el rămâne îndrăgostit de cuvintele 

sale materne, fericit să le preamărească şi să le 

strunească melodia. De nenumărate ori afirmă: 

“ Eu sunt şi ţin să fiu scriitor român. ” Marele   

scriitor  francez  Romain Rolland este  cel  

care l-a  încurajat să urmeze cariera de scriitor, 

în 1923 în prefaţa   “Povestirilor   lui   Adrian 

Zograffi–Chira Chiralina” scriind  : “E un 

povestitor născut, un povestitor din 

Orient,care se încântă şi  se emoţionează de 

propriile povestiri şi aşa de mult se  lasă  robit de  ele că nimeni nu ştie dacă va ţine o oră 

sau o mie şi una de nopţi. Opera ca şi viaţa sa ar putea fi  dedicată  prieteniei , că  aceasta  

este pasiunea  lui sfântă.  Prozele  si  romanele  sale  descriu  lumea proletariatului  pe 

care  a  avut  ocazia   să o  cunoască  de  aproape,  mirificele ţinuturi ale Brăilei natale, 

Delta Dunării, un amestec de rase şi religii, diverse oraşe    din Europa.  Opera lui scrisă 

în franceză şi română a fost tradusă în peste 30 de limbi. Este autor   al   unor   lucrări   de   

referinţă  “ Codin ” , “ Haiducii ” , “ Neranţula ” , “ Ciulinii Bărăganului ”  şi  mai  ales 

cele  două opere recunoscute de cultura europeană : “ Chira Chiralina ” şi “ Spovedania 

unui învins ”.  Pitorescul vieţii acestui scriitor vagabond, zugrav, fotograf ambulant, 

muncitor  cu  ziua, a cântărit greu în succesul său. Se descrie omul care nu aderă la nimic. 

Practic, asta  înseamnă “ omul  care  aderă la tot, la viaţă, dragoste, prietenie, natură, 

moart, la   creaţii   în ansamblul său”. 
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CĂTĂLINA  BUZOIANU 

 

                       Regizor, s-a născut la Brăila unde a 

învăţat clasele primare şi a absolvit liceul, apoi  

Institutul  de  Artă  Teatrală  şi Cinematografică din 

Bucureşti, între 1965- 1970. A   făcut specializări  la   

Seminarul American  M. Reinchard  din Salzburg – 

1980, la Institutul de Educaţie Internaţională S.U.A. şi 

a beneficiat de o bursă British   Council – Marea 

Britanie. Cătălina  Buzoianu   a   regizat   spectacole     

la Teatrul Naţional „Vasile  Alecsandri”  din  Iaşi,  la 

Teatrul Mic  şi  la  Teatrul  „Lucia  Sturdza  Bulandra”  

şi a desfăşurat o permanentă activitate didactică la 

I.A.T.C. Bucureşti. Într-o  carieră de excepţie, a pus  în scenă  lucrări de   referinţă  din  

literatura  dramatică  românească  şi  universală  la Teatrul  din  Bucureşti, Brăila : “Patul  

lui  Procust” de  Camil Petrescu, ”Scandal  la   Palermo”  de  Carlo  Goldoni, “Romeo  şi  

Julieta”  de  W. Shakespeare,  “Chira  Chiralina”  şi  “Mediterana”  de   Panait   Istrati, 

“Don  Quijote  de  la  Mancha”  la  Festivalul   de   Teatru   din   Madrid. Regizorul  

Cătălina  Buzoianu  a  montat  pe  scena  Teatrului “Maria Filotti”  din  Brăila,  în 

stagiunea  2001 – 2002,  “ Chira Chiralina ”  şi  “Mediterana”,    dramatizări   ale   

regizoarei   după  Panait    Istrati, spectacole în versiune   franceză   prin   colaborarea  sa  

cu   teatrul Toursky din Marsilia şi spectacolul itinerant “Odiseea” (2001). Toată lumea 

“Chirei Chiralina” a trăit pe scenă. Cătălina Buzoianu spunea că “Lumea lui Panait Istrati 

arată ca Brăila, ca Dunărea, ca un drum spre  Mediterană,  ca Marsilia, ca  sudul Franţei  

şi  mai  ales ca toată lumea care l-a fascinat pe scriitor. Brăila este unul din putinele locuri 

care au o mitologie şi Panait Istrati este acela care a dezvăluit-o”.   

                             Pentru activitatea sa în slujba Thaliei a fost distinsă cu o serie de premii 

internaţionale, iar in 1996 a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Brăilei. 
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ANA  ASLAN 

 

         Născută la Brăila, 1 ianuarie 1897, 

academicianul Ana Aslan a trăit aproape 100 de 

ani, parcă  pentru a demonstra, a convinge, 

dincolo de efectele terapeutice ale  Gerovitalului 

si Aslavitalului, că vârsta a treia poate fi 

protejată de bolile cronice, degenerative şi de 

îmbătrânire precoce, printr-un asalt continuu şi 

competent împotriva factorilor  provocatori.  

După studii liceale începute  la  Brăila  şi   

continuate   la Bucureşti,  Ana  Aslan  urmează  

Facultatea  de  Medicină din capitală şi îşi va 

începe cariera în preajma şi în timpul primului  război  mondial pe  lângă doctorul  

Gheorghe Marinescu, celebrul  neurolog  şi  pionier  al gerontologiei  româneşti, iar după 

absolvirea Facultăţii de Medicină este numită preparator la Clinica II  din Bucureşti, 

condusă de  profesorul  Daniel Danielopolu. Mai  târziu, va  lucra la  Institutul  

Endocrinologie din  Bucureşti,  alături  de  academician  profesor  Constantin I. Parhon,  

savantul  care  credea   în  întinerire  şi  susţinea cu ardoare că “viaţa nu este un drum cu 

sens unic  şi  că întinerirea biologică este  posibilă “. Odată cu înfiinţarea Institutului de 

Geriatrie, în 1952 la Bucureşti şi numirea  doctorului Ana Aslan ca director, începe  

lunga  şi  impresionanta  carieră  a gerontologului român, născută la Brăila, şi 

recunoaşterea  sa internaţională. Academicianul Ana  Aslan  va  primi zeci  şi sute de 

titluri de distincţii de la academii şi societăţi ştiinţifice  din întreaga lume, va  fi Doctor 

Honoris  Causa  al  numeroaselor Universităţi de pe toate continentele. Savantul de 

renume mondial, doctorul Ana Aslan a fost declarat post mortem Cetăţean de Onoare al 

Brăilei. 
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