
Colecția BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ

Colecție coordonată de
DANIELA BARDAN



Art-design: Mihai NEDELCA
Redactor de carte: Carmen GEANTĂ
Corectură: Elena ION; Natalia MIU

Editura 

DESCRIEREA CIP A BIBLIOTECII NAȚIONALE



Seria 
INEDIT

Colecția BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ
NR. 88

2021

Emil TALIANU

„Călugărenii”,
un ziar al tuturor

vlășcenilor



”Călugărenii
Singura gazetă pentru apărarea

intereselor vlășcene, 
scrisă și ilustrată de condee viguroase.“

Ion Vasiliu 
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La data de 1 decembrie 1943, apărea, la
Giurgiu, primul număr al „ziarului tuturor
vlăşcenilor”, „Călugărenii”, având ca redactor-
proprietar pe Ion Vasiliu. Redacţia şi administraţia
se aflau în Giurgiu, pe strada Lahovary, 3, etaj.

Pe prima pagină: „Câteva cuvinte pentru
Călugărenii”, ale profesorului Al. Marcu, ministru
secretar de stat al propagandei naţionale, care,
printre altele, adresează următorul îndemn: 

„Luaţi exemplul unui sătean român, neştiutor
de carte, plugar ca moşi-strămoşii lui. Iar
exemplul să presupună că acel sătean are doi
feciori: unul, nedat la şcoală, rămâne cu bătrânul
la plug, neştiutor de carte, dar nu prin asta
„prost”, celălalt fecior, mergând la şcoală, îţi
ajunge în prima generaţie profesor universitar,
înalt prelat, general comandant de armată, mare
pictor, comandant de submarin sau iscusit pilot de
aviaţie.”

„Pisanie săpată în slovă fierbinte de plumb…”
este titlul unui inspirat crez jurnalistic, semnat de



Ion Vasiliu, directorul ziarului. 
Transcriem doar un fragment din valoroasa

pisanie:
„Ce-i un ziar, presupunem că se ştie, locul de

întâlnire şi de incubaţie al tuturor iniţiativelor
frumoase, instrumentul cu care se ia des, cu
părintească grijă, pulsul colectivităţii; tribună de
tămâiere a deprinderilor bune şi de veştejire a
deprinderilor mârşave; ecoul imediat al acţiunilor
pozitive pe care le citează pe ţinut, încorporându-
le astfel marilor strădanii pe naţiune.”

Firesc, este prezent şi prefectul judeţului
Vlaşca, generalul D. Petrovici, nu numai printr-o
fotografie, în ţinută militară, dar şi prin câteva
rânduri: „Sub semnul titlului biruitor” - 
„Într-adevăr, lipsea judeţului şi oraşului gazeta
proprie, care să dea glas oamenilor, peisagiului,
duhului vlăşcean şi care să adune strădaniile
noastre culturale şi administrative purtate în
vremurile serioase pe care le străbatem.”

Răsfoind cele 8 pagini ale periodicului, putem
citi, în pagina a 2-a, un citat din Nicolae Bălcescu,
ca o explicaţie a numelui ziarului:

„Astfel fu acea vrednică de o neştearsă aducere
aminte zi de bătălie de la Călugăreni, în care
românii scriseră cu sabie şi cu sânge pagina cea
mai strălucită din analele lor. De zece ori mai
puţini numeroşi decât duşmanii, ei câştigară
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asupră-le o biruinţă strălucită şi avură gloria de
a învinge un general până atunci încă neînvins.
Munteni, moldoveni şi ardeleni, soldaţi şi căpitani
se luptară toţi ca nişte eroi.”

Titlul paginii a 3-a - „Şi Isus tot învăţător a
fost” - îl prezintă pe învăţătorul Dobre Vişan,
născut în 1905, în satul Radu Vodă. După
absolvirea şcolii primare în satul natal,
„manifestând de timpuriu sete pentru învăţătură,
părinţii lui îi asigură lui Dobre o pregătire
deplină. În acest scop, este înscris la Şcoala
Normală Grădiştea, pe care o absolvă în anul
1935, obţinând diploma de învăţător, clasificându-
se între cei mai buni din această promoţie.”

Va fi învăţător în satul Carapancea, apoi, după
satisfacerea stagiului militar, ocupă catedra de
învăţător în comuna Răsucenii de Jos, obţine
gradul II în învăţământ. Mai târziu, „când
trâmbiţele au sunat”, învăţătorul Dobre Vişan
pleacă pe front, unde se află „în primele rânduri,
infanterist brav cu trup de oţel, cu ochii sfredelitori
ca de vultur”.

„Ziua primei dăruiri” este 22 septembrie 1941,
când îşi găseşte moartea de erou la Octabri, unde
Dobre Vişan avea să tune o ultimă comandă:
„Înainte!”. Dobre Vişan a fost propus post-mortem
pentru decorare cu ordinul „Mihai Viteazul”.

Pagina a 4-a - „Brazda vlășceană în vorbe şi în

“Călugărenii”, un ziar al tuturor vlășcenilor 7



fapte” - aduce sub ochii cititorului un articol -
„Rezervorul de bogăţie al neamului”, semnat de
inginerul agronom Virgiliu Gavrilescu, directorul
Camerei Agricole Vlaşca. Acesta, conform unei
informaţii inserate în pagină, „a fost numit
membru al Consiliului Consultativ al Muncii, pe
lângă Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.”

„Misiunea ziditoare a Căminelor culturale” este
titlul paginii a 5-a, care se deschide cu un articol
semnat de profesorul I. Burduc, „Căminul cultural,
ctitorie regală”. În pagină, este prezentat şi textul
unei luări de cuvânt a mareşalului Ion Antonescu,
conducătorul statului, rostită la Congresul al
şaptelea al Căminelor culturale, ţinut la Craiova.

Pagina a 6-a este dedicată poetului Nicolae
Crevedia. O prezentare a poetului, făcută de Octav
Sargeti, se încheie astfel:

„Fiu al judeţului Vlaşca, revendicat însă de
ţară, N. Crevedia este o vioară la care armoniile
pârguite îndeajuns cer zborul marilor ecouri”.

Este reprodusă, din manuscris, o strofă a
poetului născut la Crevedia Mare:

„Doarme mica lighioană
Cu obrajii trandafirii,
A căzut de-atâta goană
Şi de-atâtea nebunii”.
Pagina este împlinită şi de alte poezii ale lui

Nicolae Crevedia: „Cântec de leagăn”, „Dormind
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priveliştile…”, „Luna mai”, „Acum doi ani…”.
Pagina a 7-a este dedicată actualităţii, având ca

titlu „Pe urmele administraţiei actuale”, iar în
ultima pagină, a 8-a, Ştefan Tache semnează o
cronică sportivă, unde semnalează că, în
Campionatul districtului Bucureşti, ”Acvila
Giurgiu” se instalează în capul clasamentului. O
rubrică de „Informațiuni”, sfaturi pentru
construirea șurilor de adăpost, firesc, doar era în
timpul războiului.

Directorul ziarului, Ion Vasiliu, face următoarea
remarcă:

„Călugărenii. Singura gazetă pentru apărarea
intereselor vlășcene, scrisă și ilustrată de condee
viguroase.”

Un chenar, pe partea de jos a paginii, face
reclamă - „Nicio masă, nicio excursie, niciun
eveniment fără BERE GERMANĂ”.
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DIN CREAȚIA VLĂȘCENILOR

Emil Talianu10



LUCIAN MIREL RĂDANLUCIAN MIREL RĂDAN
(1925 – 1956)

Despre poetul Lucian Mirel Rădan, născut în
anul 1925, în satul Vieru, din judeţul Giurgiu, se
cunosc puţine repere biografice. Unele surse
menţionează doar că a absolvit Liceul „Ion
Maiorescu”, în anul 1944, după care a fost
redactor cultural la periodicele giurgiuvene:
„Vlaşca liberă” şi „Viaţa nouă”. Şi-a continuat
studiile la Institutul de Știinţe Economice şi
Planificare, devenind economist, cu specializarea
organizarea creditului pe termen scurt. În anul
1956, va susţine examenul de stat. Se mai
menţionează faptul că Lucian Mirel Rădan a mai
colaborat, cu articole şi poezii, la ziarul regional
„Steagul roşu”, la revista tinerilor aflaţi la porţile
consacrării, „Tânărul scriitor” şi revista
„Luceafărul”.

Pe când era elev, în ultimul an de studiu la
Liceul „Ion Maiorescu”, din Giurgiu, Lucian Mirel
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Rădan debutează în paginile ziarului tuturor
vlăşcenilor „Călugărenii”, nr. 8-9, din 1-15 aprilie
1944, cu poezia „Rondelul clopotarului”:

Clopotare, clopotare,
Sună clopotul pe deal –
Sună-l tare, cât mai tare 
Să se-audă în Ardeal!
Şi din lunga lui cântare
Iasă Mureşul din mal!
Clopotare, clopotare,
Sună clopotul pe deal!
Pentru dorul care moare 
Într-un stih patriarhal,
Tu vesteşte-o sărbătoare,
Vărsând jalea val de val,

Clopotare, clopotare.

Tot în paginile acestui reuşit ziar bilunar
giurgiuvean, deşi apărut în anii grei ai războiului,
„Călugărenii” - nr.11 din 1-15 iunie 1944, tânărul
poet Lucian Mirel Rădan va publica şi epigrame,
destul de izbutite. Reţinem doar una, unde
„poanta”, specifică acestei creaţii, o constituie un
valoros joc de cuvinte:

E un om fenomenal,
Poate chiar piramidal.
Când nasul i se găsește-n clasă
El de-abia pleacă de-acasă.
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Iubitor al literaturii franceze, Lucian Mirel
Rădan este preocupat şi de traduceri din creaţia lui
Charles-Pierre Baudelaire. Astfel, întâlnim, în
paginile periodicului „Călugărenii”, traducerea,
într-o reuşită formă literară, a poeziei „Duşmanul”,
inclusă în volumul „Florile răului ”.
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DUȘMANUL

Tinerețea mea fu o posomorâtă vijelie,
Atinsă ici și colo de strălucirea unor sori,
Tunetul și ploaia mi-au făcut-o așa de pustie,
Că în grădina mea n-au rămas nici fructe, nici

flori. 

Toamna ideilor eu am atins-o, iată!
Și trebuie să folosesc grebla și sapa
Ca să adun grădina inundată
Unde gropi largi ca de mormânt a săpat apa.

Cine știe dacă florile pe  care le-am visat
Vor găsi acest pământ ca un prund bine spălat
Acea misterioasă hrană le va da forță

Durere! Durere! Timpul atinge a vieții torță
Iar nevăzutul Dușman ce sapă-n inimă o rană
Din sângele nostru, pe care noi îl pierdem, el își

ia hrană...
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Astfel, numele adolescentului poet din satul
Vieru apare, pentru prima dată, în pagina literară
a publicaţiei „Călugărenii”, alături de alte nume,
deja consacrate în Panteonul literaturii române:
Radu Gyr, Nichifor Crainic, Nicolae Crevedia,
Virgil Carianopol.

Debutul editorial al poetului Lucian Mirel
Rădan va avea loc cu mulţi ani mai târziu, post-
mortem, prin strădania soţiei sale, Elena, care i-a
adunat versurile în volumul „Lumini şi umbre”,
apărut la Editura pentru literatură, în anul 1967.
Poetul trecuse în eternitate la 15 august 1956, după
cum se precizează în Dicţionarul personalităţilor
giurgiuvene „Asalt spre crestele destinului”,
realizat de Elena  Ştefan şi Ion Gaghii, apărut la
Editura Cronos, în anul 2006.  
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NICOLAE CREVEDIANICOLAE CREVEDIA
(1902 – 1978)
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E, El, Nemăsuratul
A treia Pasională

Lăsând în glie dalta, fiți băgări de seamă,
Nu-i tulburați cu slove, prelung-voita noapte –
Căci doarme Uriașul, de veacuri șapte ori șapte
Și-n vis, grădina sfântă, sub groase porți 

de-aramă.

Ciclop, Fierar, Jupiter, Voivod, Oștean, Sihastru?
Sprânceană, cât pădurea, grumazul cât un munte 
Încins cu funii - fluvii - o stepă ca o frunte
Și stelele, pe ghebă îi vin, ca niște nasturi.

Se-ntoarce când pe-o parte, când pe-alta,
mormăind,

De când îl știm de-a pururi, lăcașul lui e-afară 
Surâde-n somn, adesea - obrajii, ca primăvara
Și-alăturea desaga și-o cracă de argint.

El, Nemăsuratul, Atot Poruncitorul -
Nu doarme. Se preface. Și-n vecii slavei  voastre,
Sub perna lui de nouri și-al lunii blând ulciorul,
Dorm grelele osânde, ca niște bice-albastre.
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Cel - Greu, Total și Vecinic - iar noi, cei nevăzuții
Mișei ce-atrași, adesea, de larg și floarea izmei,
Mai cutezăm să-i mergem, semeți, pe botul

cizmei,
Călăuziți de Venus și stelele căruții.

Aceste ziduri parcă necreștine,
Aceste sfinte țigle verde-crud -
Și, falnic, vântul cel de la-nceput
Mi-abate iarăși stelele spre tine.

Că ne oprește, lat și fumur, râul
Și stânci și vechi coline ne despart –
Și noaptea cu tăciunii care ard
Și dorul încolțește-ncet, ca grâul.

Frumos e gândul - firul aprilin,
Când înfrățește și se-nalță iară –
Subțire, te ridici cu bobul plin,
În visul meu, înnalta mea secară.

Mă fură valul moilor tarlale,
Cu pui de sâni și vorbe: pitulici –
Înfometatul, macul gurii tale
Și ochii-aceia negri: bozii mici.
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Și holde lin, își leagănă talazul
Și unda lor mă-nneacă pân-la piept,
În dor, ca-n flăcări, încă mai te-aștept
Și vântul vest îmi lipăre obrazul.

(„Călugărenii”, nr.2, anul I, 
din 25 decembrie 1943)
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Înviere

Mă supune-a cântului arșiță,
Bârna vremii-racilă-n grumaz,
Din șopronul care-am rămas,
Zboară amintirea, ca o șiță.

Sfinții-aveau dulămi, cu nasturi stele,
Spăngi în mână, încinși cu niște sfori,
Maica m-aridica de subțiori,
De le pupam mâna. Fără inele.

Prea-Curata, oacheșă - o noră,
Gătită cu tulpane, ca de horă,
Da să sugă țâță, muierește, 
Unui băiat cu soarele în creștet.

Un român bătrân, tot cu dulamă,
Cumpănea un pepene în palmă,
Domnișoara spunea că-i Moș Dumnezeu.
Ține Pământul - cât e de greu.

Satul se-mbulzea la Liturghie.
Ca în Sărbători, la prăvălie.
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Și-acum încă, dulce, mă-nfioară
Glasul popii Tache, de vioară,

De privighetoare din lăstar.
Și mă văd copilul mânios, 
Că pe Domnu nostru Iisus Hristos
L-omorâră oții de jandari...
Inimă, curată ca orezul,
Inimă, din clasele primare,
Te-ai grijit în Săptămâna-Mare ?
Ieși dintre copii, de spune
„Crezul”!

(„Călugărenii”, nr.8-9, 
din 1-15 aprilie 1944 )
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„Scrisoare de peste Fluviu”

Pe prima pagină, a numărului 3, anul II, din 15
ianuarie 1944, a „ziarului tuturor vlășcenilor”,
„Călugărenii”, se publică, sub titlul „Scrisoare de
peste Fluviu”, o epistolă, adresată d-lui director-
proprietar al periodicului, Ion Vasiliu. Scrisoarea
este semnată N. Crevedia, care era, pe atunci,
atașat cultural la Ambasada României de la Sofia,
pe care o transcriem integral.

Sofia, Decembrie 1943

DRAGĂ ȘI STIMATE DOMNULE VASILIU,

Eu care, când deschid „Universul”, citesc mai
întâi rubrica știrilor în legătură cu scumpul meu
județ - am primit, într-o frumoasă dimineață de
Decembrie, o foarte interesantă gazetă, intitulată
„Călugărenii”. Am tresărit. Și plăcerea mea a fost
cu atât mai mare, cu cât directorul acestei
publicațiuni erai dumneata, pe care te cunosc ca
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pe un spirit activ, dublat de un condei tot atât de
inteligent și de viu.

În județul Vlașca, au mai apărut ziare și știu că,
pe vremuri, o bună revistă de caracter didactic și
de probleme locale, o scotea D. Constantinescu -
Gratia, unul dintre cei mai dotați dascăli ai
învățământului nostru primar. Acum, când politică
nu se mai face, „Călugăreni”-i dumitale are
menirea să îmbrățișeze, obiectiv, toate problemele
unui județ mare, bogat, locuit de niște oameni
harnici și tare onești. Trebuie să fim, într-adevăr,
recunoscători domnului Ministru Prof. Al. Marcu,
pentru gestul de a sprijini cu valoroasa Domniei-
Sale colaborare, inițiativa pe care a luat-o domnul
Prefect D. Petrovici, Generalul carese dovedește,
iată, și un om de creațiuni culturale. (Oare,
Domnia – Sa nu e frate cu actualul Ministru al
Școalelor?)

Răsfoind însă ziarul, am avut neprefăcuta
satisfacție să văd că una dintre pagini e
consacrată celui care îți scrie aceste rânduri. E o
atențiune care te onorează mai întâi pe dumneata
și știu că la  zelul acesta prietenesc a contribuit și
statornicul meu amic și confrate, alesul poet
Octav Sargețiu, el însuși fiu al unui plug din
Ialomița. Domnul Sargețiu este cel care poartă
vina acestei pagini despre care eu am luat
cunoștință mult prea târziu, după apariție, în locul
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său, eu aș fi dat poate la tipar alte poezii. Cât
privește nota bio-bibliografică despre mine, i-am
atras atențiunea prietenului meu că ea cuprinde
date inexacte.

Această pagină, repet, nu mi-a făcut, sincer,
plăcere  - mai ales că ea venea după o destul de
grea suferință, care mă fixase în ultimul timp, într-
un sanatoriu .(Te asigur că nu a fost o tuberculoză,
boală atât de prietenă cu scriitorii, ci o intervenție
chirurgicală, făcută de mâna măiastră a D-rului
Liviu Câmpeanu). Dar iată că cineva îmi aduce o
scrisoare din partea tatălui meu, locuitor cinstit
în Crevedia Mare, un om de un mare bun simț și
care a citit și el „Călugărenii”. (Mama nu știe
carte). Scrie tata, printre altele:

„Bine, mă, se poate? O pagină cât un pogon
despre tine și într-altă pagină înghesuiți trei inși,
trei oameni mari: Domnul Prefect, Domnul
Ministru Marcu și Mihai Viteazul! Ce-o să zică
lumea? Mie, drept să-ți spun, asta nu-mi place. Nu
șade frumos. Pe urmă, județul nostru a mai dat și
alți oameni mari, cu care nu te poți tu compara:
pe Domnul Profesor Nichifor Crainic, de la
Bulbucucata, pe Domnul Profesor N. Cartojan, de
la Videle, pe Domnul Bassarabescu, Ion Barbu,
Ion Vinea, Tudor Vianu, Mircea Rădulescu ș.a. Tot
profesori una și una. Și tu, care nici învățător ori
popă colea-n sat nu ești! (Spui că ești acuma
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secretar comunal sau cultural așa ceva, prin
Grechiea, prin Albani, nu știu pe unde ...) Uite,
înaintea ta, să fi vorbit în gazetă despre Părintele
Take Mândreanu, om de 80 de ani și care-a slujit
în biserică la noi în sat 69 de ani. Să fi vorbit
despre Domnu Savu (Bădescu), pensionar, fost și
el învățător aici, vreo 40 de ani. Despre biserici și
schituri, despre atâți eroi căzuți în ultimele
războaie, arătându-se vrednici de cei ale căror
oase zac la Călugăreni...”

Ce zici, dragă domnule Vasiliu? Eu cred că
taică-meu are dreptate.

Odată cu urarea, ca dumneata, care mai
conduci o minunată gazetă în Dâmbovița, să treci
curând hotarul și în Teleorman, primește rogu-te,
o caldă strângere de mână de al dumitale Nicolae
Crevedia.
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NICHIFOR CRAINIC
(ION DOBRE)

Născut la 22 decembrie 1889, în comuna
Bulbucata, județul Vlașca, studii la Facultatea de
Teologie din București. În literatură a fost
remarcat de  Al. Vlahuță și Nicolae Iorga. Opere:
„Șesuri natale”, ”Zâmbete-n lacrimi”, „Icoanele
vremii”, „Darurile pământului”, „Priveliști
fugare”, „Țara de peste veac”, „Puncte cardinale
în haos”, „Nostalgia Pardisului”, „Germania și
Italia”, „Ortodoxie și etnocrație”. Tălmăciri din:
Rabindranath Tagore, Verhaeren Rainer Maria
Rilke. 

Colaborări la: „Lamura”, „Spicul”, „Drum
drept”, „Flacăra”, „Viața Românească”, „Revista
critică”. A îngrijit colecția „Cartea Vremii”. A fost
director al ziarului „Calendarul”, de două ori
ministru al Propagandei Naționale. În această
ultimă calitate, a decretat că dreptul de a scrie în
Țara Românească aparține numai românilor de
sânge. Este director al revistei „Gândirea”.

(Casetă transcrisă din periodicul pe care îl
prezentăm).
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ȘESURI NATALE

Voi, şesuri nesfârşite sub ceruri largi de vară,
Ca ele liniştite şi luminând ca ele,
Pe-aici îmi înfloriră şi-aici se scuturară
În mersul vremii, macii copilăriei mele.

Şi-n pacea dogorită de-a verii-nvâlvorare
Ea zace-n infinitul nelămuririi sale.

Purtând poveri de roade, trec carele greoaie
Cu boi blajini de-a lungul prăfoaselor şosele
Şi doina, care-n focul văzduhului se moaie,

îmi cade-n gând cu vremea copilăriei mele.

Voi, şesuri dulci ca lenea şi largi ca
nesfârşirea,

Cu depărtări pe unde mirajele tresaltă,
Şi sufletu-mi în care vi se răsfrânge firea
L-aţi legănat cu râuri şi-amieze laolaltă.

Eu nu cunosc revoltă cu zbateri de furtună,
Simţirea-mi curge fără învolburări de valuri
Cum ale voastre ape se-mpacă şi se-mbună
Cu lungă-mbrățișare a celor două maluri.
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Şi-n sufletu-mi cu doruri învăpăiate, care
Cuprind nemărginirea întinderilor voastre,
Sunt visuri fără nume ce cheamă-n depărtare
Ispititor ca Fata-Morgana-n zări albastre.

ISUS PRIN GRÂU    

Prin grâul copt, pe unde-aleargă șerpuitoarea mea
cărare

Ce scapără departe-n aur de glorioasa înserare,
Mi s-a părut că treci, Iisuse, precum treceai pe

vremea ceea
Gustând în mers prietenia pescarilor din Galileea.
Pe părul Tău, încununându-l, juca o flacără bălaie
Și soarele muia veșmântul drumeților în vâlvătaie.
Vorbeai și inimile toate se aninau de vorba Ta
Și Le purtai ca o podoabă de ciucuri prinsă la manta.
Că vorba Ta era mai dulce ca rodiile din Edom
Și-nomenea dumnezeirea și îndumnezeia pe om.
Treceai... și sângera în Tine prigoana crudelor

sinedrii. 
În zări vă așteptau gigantici, cu crengi ocrotitoare,

cedrii.
Iar eu părea că merg în ceata de ucenici și ucenice
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Și sfărâm și eu, pentru cină, cu palmele-amândouă,
spice.

Eram, socot, prea mult al lumii și prea puțin al vremii
Tale

Că pământeana grijă, Doamne, m-a-ntârziat, stingher,
pe cale.

Pe-același galben grâu coboară același glorios apus, 
Dar n-aud vorbele-Ți pe care evangheliștii nu le-au spus.
Trecură veacuri, și cu ele că treci din nou mi s-a părut
Și-Ți caut urma luminoasă în lutul moale s-o sărut.

(„Călugărenii”, nr. 7, anul II, 
din 5 martie 1944 )
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NICOLAE CARTOJANNICOLAE CARTOJAN
(1883 – 1944)
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VISUL MAICII DOMNULUI

Originea textului a fost lămurită de Veselovskij,
într-un vechi studiu, conform căruia legenda este
derivată din apocriful ”Adormirea Maicii
Domnului”, păstrat, după cum a arătat Tschendorf,
în versiuni siriace, arabe, copte, grecești și
latinești. Una din cele două versiuni latinești
publicată de Tischendorf începe cu o convorbire
între Maica Domnului și Mântuitorul, Precista
roagă pe fiul său să-i prevestească moartea cu trei
zile înainte. Mântuitorul îi spune: „Cum oare să te
las eu pe tine?... Îngerii mei te vor păzi... După ce
voi fi pățit patima pentru neamul omenesc și voi
fi înviat după trei zile.”

Acest dialog, în care Mântuitorul destăinuie
Maicii Sale cele ce i se vor întâmpla, a putut forma
punctul de plecare al apocrifului.

Textul este răspândit aproape la toate popoarele
creștine: italieni, portughezi, spanioli, provensali,
poloni, ruși, ruteni și unguri, la care Bethania a
fost înlocuită cu Britania. Textul are, în toate
versiunile, următorul cuprins:

Maica Domnului adoarme în Bethleem, în

Emil Talianu34



muntele Eleunului. Domnul nostru Iisus Hristos
vine la dânsa și, deșteptând-o, află „visul cel
strașnic” pe care ea l-a avut: „Fiul meu prea dulce,
am văzut pe Petre în Roma și pe Pavel în Damasc,
iar pe Tine Te-am văzut răstignit între doi tâlhari.
Cărturarii și fariseii și necredincioșii jidovi cu fiere
Te-au hrănit, cu oțet Te-au adăpat... Cunună de
spini pe capul Tău au pus și unul din ostași cu
sulița în coastă Te-a împuns.”

Sunt amintite, apoi, minunile săvârșite la
moartea Mântuitorului, coborârea de pe cruce,
înmormântarea și pogorârea la iad: „În iad Te-ai
coborât și ușile cele de aramă le-ai sdrobit, pe
Adam și pe Eva scoțându-i afară. A treia zi ai
înviat și Te-ai înălțat la ceruri”. Domnul i-a
răspuns, mângâind-o: „Maica mea prea sfântă,
adevărat vis ai visat și acestea eu voi să pătimesc
pentru neamul omenesc...”

Faptul se încheie cu recomandarea, din partea
Precistei, că „cine va scrie această sfântă carte și
o va purta la dânsul, acela om va avea milă de la
Dumnezeu... Și la ceasul morții lui mă voi arăta
eu singură și mă voi ruga cu toți îngerii, către fiul
meu, pentru sufletul Lui.”

Această parte finală a contribuit ca Visul Maicii
Domnului, care, în cărticelele tipărite pentru
popor, se află contopit cu Epistolia Domnului
nostru Iisus Hristos și Călătoria Maicii Domnului
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la iad, să pună atâta stăpânire pe masele populare,
încât și azi sătenii noștri îl poartă ca un amulet
menit să păzească de nenorociri. Tudor Pamfile,
în „Sărbătorile la români” (p. 84), ne spune că
femeile, la țară, înainte de a se culca în seara de
Sfânta Marie Mare sau în zilele de primejdie,
rostesc următoarele versuri, cunoscute sub numele
de „Visul Maicii Domnului”:

Piatră peste piatră,
Maica Domnului 
Jos pe piatră ședea,
Domnul Hristos
P-altă parte venea.
-O, Maica noastră ce iubești
Ori dormi, ori odihnești?
-O, Doamne, fiul meu.
Nici dorm, nici odihnesc,
Puținel somn însomnai
Și mare vis că visai,
Unde Te prinsese câinii de jidovi
În Iudeia,
Te căznea, Te chinuia,
Cu oțet și fiere Te-adăpa...
Te-mbrăcase
Cu cămașă de urzică,
Te-ncinsese cu brâu de mărăcine
Și-Ți pusese
Coroană de spini pe cap.
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-O, Doamne, Maica noastră
Cine Mă vrea bate cu palmele
Peste fața obrazului,
Cu biciu de foc din cer
L-oi săgeta.
-O, Doamne, fiul meu.
Cine va vrea zice
Aceste cuvinte
Ziua de trei ori
Și noaptea de două ori, de nouă 
Nici focul nu-l va arde,
Nici Tătari nu-l va robi
Nici de ciumă nu va muri.

Versiunea culeasă de Pamfile înfățișează un
îndoit interes - întâi fiindcă este o prelucrare
populară a legendei scrise, transmisă pe cale orală.
Al doilea, fiindcă pomenirea Tătarilor în versurile
finale, „Nici Tătari nu-l va robi”, arată că acest
amulet este mai vechi în folclorul nostru decât ne
îngăduiau să credem versurile scrise ce ni s-au
păstrat. Este anterior Epocii Fanarioților sau, cel
puțin, de la începutul ei, fiindcă în epoca
Fanarioților  năvălirile tătărești au încetat.

De același prestigiu se bucură „Visul” și în
clasele orășenești, Hașdeu însuși mărturisește cum
a fost surprins „aflând într-o zi că fetița sa de nouă
ani și câteva luni - Iulia Hașdeu - dar deja elevă în
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a treia clasă gimnazială, nu se culcă fără a avea
lângă dânsa „Visul Maicii Domnului”. Nu numai
elevele din clasa III-a gimnazială, prin anii 1879,
puneau atâta nădejde în puterea miraculoasă a
„Visului”, ci chiar în zilele noastre, la o vârstă mai
înaintată, amuletul nu și-a pierdut trecerea sa.
Regretatul Ioan Bianu îmi povestea odată cum a
găsit la un examen de universitate în carnetul unui
student „Visul Maicii Domnului”. 
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ALȚI COLABORATORI

Virgil CARIANOPOLVirgil CARIANOPOL
(1908 – 1984)

Răsfoind periodicele, care au apărut, de-a
lungul timpului, la Giurgiu, păstrate de Biblioteca
Academiei Române, am avut plăcuta surpriză de
a întâlni, în paginile „ziarului pentru toți vlășcenii,
Călugărenii”, numele poetului Virgil Carianopol.
Poet pe care am avut prilejul să-l cunosc și cu care
am băut o cană cu vin și am mâncat tradiționalele
locului, scovergi cu brânză, vorbind despre
literatura vremii, la școala unde am fost profesor
și director, din satul giurgiuvean Remuș, adus de
mai multe ori de culturnicii de odinioară de la
județ, pentru a aduce lumina cărții în așezările
rurale.

Publicația giurgiuveană, la care a colaborat
Virgil Carianopol, a avut o apariție efemeră, din 
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1 decembrie 1943 până la 1-15 august 1944.
Redactor responsabil a fost Ion Vasiliu, un
împătimit ziarist, născut la 13 martie 1910, la
Brăila, care a colaborat la diferite publicații ale
vremii, dar a și fondat câteva. Se stinge din viață
la 31 august 1985, la Târgoviște.

Pentru prima dată, semnătura lui Virgil
Carianopol apare în numărul 2, din 25 decembrie
1943. Poetul avea 35 de ani și publicase deja 6
volume de versuri. Era cunoscut.

Virgil Carianopol nu a fost singurul poet atras
colaborator la „Călugărenii”. Vom întâlni, în
paginile periodicului giurgiuvean și alte nume.
Așadar, debutul lui Virgil Carianopol la ziarul
giurgiuvean, este un articol, apărut în deschiderea
ultimei pagini, având ca titlu „Cantine pentru
muncitorii din Giurgiu”.

„Demult, demult, când viața mă aruncase într-
un vârtej din care nu mai puteam ieși, mi-am pus
și eu întrebarea, pe care și-o pun astăzi mulți și cei
cu competență o și rezolvă. De ce oare muncitorii
mănâncă pe lângă garduri, pe maidane sau în
murdăria cine știe cărui birt?

Desigur, de atunci și până astăzi au trecut
aproape douăzeci de ani. Unii dintre foștii
conducători au neglijat problema, iar alții au
promis fără a face nimic. Nu mi se pare nici astăzi
de neînțeles acest soi de oameni. Fiecare  avea
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intenții, fiecare era binevoitor, dar numai până la
vot. După aceasta, nimeni nu se mai gândea la cele
făgăduite. Domnul Ministru, ori nu mai avea timp,
ori nu voia să se deplaseze să vadă fețele murdare
și triste ale acelora care îl suiseră pe scaunul
ministerial. Banii luau întotdeauna alt drum și
muncitorii rămâneau iarăși să-și mestece mâncarea
pe cine știe ce maidane, cu furnicile și murdăriile
purtătoare de microbi.

De atunci, cum am mai spus, au trecut douăzeci
de ani.

Eram copil și învățam cântecul fierului scrijelat
de cuțitul modelator, într-o fabrică de la marginea
Bucureștiului și tot pe atunci, Panait Istrati,
marele, poate cel mai mare scriitor pe care l-a dat
Țara Românească, era muncitor, cu ziua, în port.

Muncitorii se obișnuiseră cu acest tratament
pentru că nu cunoscuseră niciodată nici masa
curată a unei cantine, nici prietenia acelor pe care
îi puseseră în fruntea lor.

Masa de prânz și, uneori, chiar și cea de seară
era luată fie în picioare lângă strung, fie pe vreo
stivă de lemne. Și toate acestea se făceau fără
niciun respect pentru curățenie. Fiecare muncitor
căuta să mănânce cât mai repede. Unii se
îmbolnăveau de stomac, alții de piept și asta numai
pentru că marii directori și stăpâni de fabrici nu se
gândeau să înființeze o cantină în care omul
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muncitor să meargă liniștit să se spele și să
mănânce omenește la o masă.”

Am transcris, pentru frumusețea îmbinării
meșteșugite a cuvintelor, doar partea introductivă
a articolului, care informează cititorii că: „s-a
inaugurat la Giurgiu, cu stăruința d-lor Marinescu-
Oțelul, președintele Camerei de Muncă Giurgiu și
Ștefan Tache, secretarul aceleiași instituții, o
cantină pentru muncitorii din port... De astăzi
înainte, muncitorii din portul Giurgiu nu vor mai
mânca cum mâncau altădată pe sub vagoane. Vor
avea și ei o masă curată...”

În numărul 4, din 1 februarie 1944, tot pe ultima
pagină a publicației, Virgil Carianopol semnează
articolul „Românizarea personalului din
întreprinderi”. 

Virgil Carianopol a fost preocupat și de alte
probleme sociale. O dovedește articolul pe care îl
semnează în numărul 7, din 15 martie 1944,
intitulat „Muncă și conducere”, din care
reproducem doar un fragment:

„Se pare că niciodată ca astăzi munca nu s-a
așezat pe un plan de mai înaltă valoare morală și
națională. Se pare chiar că acest deziderat tinde să
înlocuiască atât în uzine și fabrici, cât și în școli,
tot ceea ce nu este în legătură cu munca.

În străinătate, de pildă în Japonia, munca stă pe
primul plan. De la vârsta de 12 ani până la 60,
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tineri, bătrâni, nu știu altceva decât lucrul în
fabrici, privind industria de război. 

La noi totul rămăsese în faza pregătirii. Școlile
învățau elevii cu visătoria, ca la rândul său, fiecare
elev ieșit de pe băncile școlii, în loc să ajungă un
bun maestru fierar sau un bun inginer, deși avea
diplomă în acest sens, își descoperea aplicații spre
teatru ori își ura meseria ca pe un lucru odios.”

O plăcută surpriză ne oferă ultimul număr (13,
anul II, din 15 iulie 1944) apărut, al ziarului
„Călugărenii”. Pagina a 2-a este consacrată poeziei
și se deschide, pe prima coloană, cu  „Trei poeme
inedite”, de Virgil Carianopol, însoțite și de o
fotografie a poetului. Titlurile celor trei poeme
sunt: „Plecări”, „Întrebări triste” și „Cântec de
toamnă”. Transcriem primul poem:

PLECĂRI

Ce sfinte-mi sunt prin noapte plecările în lume
Când nimenea nu știe unde mă pornesc!
Ce scumpă e plecarea când nu știu niciodată
Nici unde plec, nici ziua când am să poposesc!

Rămân în urmă gânduri, iubite și poveri
Și griji și cine știe ce-ntunecate taine!
Ce sfântă e prin noapte călătoria-n lume
Când te dezbraci pe țărmuri de tine ca de haine!
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Așa visam odată să plec, să nu mai văd
Și să mă-ngrop în zare ca un hulub în vânt,
Să nu mai știu pe unde e țara-n care-am plâns
Și să despart prin vise, pământul de pământ.

Ce dragi și ce senine-s plecările oriunde!
Cât trebuie să fie de sfinte și drăcești
Când aripile-n umeri îți cresc fără să știi
Nici unde pleci, nici ziua când ai să poposești.
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ALEXANDRU VLAHUȚAALEXANDRU VLAHUȚA
(1858 -1919)
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CĂLUGĂRENII

Sosim în faţa oraşului Giurgiu. Ţărmurile se
depărtează. Din coşurile înalte ale fabricilor
gâlgâie rotocoale negre de fum, şi se risipesc
molatic în zarea nesfârşită. Dunărea liniştită, largă,
are aspectul unui lac frumos, poleit de razele
soarelui. Un şes neted, verde, răsare în mijlocul
apei. E ostrovul San Giorgio, pe care a stat
odinioară un falnic castel, zidit de genovezi,
stăpânitorii mărilor de-acum o mie de ani. În
dreptul acestei insule se întinde, pe câmpia din
stânga, Giurgiul, santinela capitalei la Dunăre,
vechea şi zbuciumata cetate, stăpânită când de
români, când de turci, bătută şi pusă în flăcări,
când de unii, când de alţii, neştiind până pe la
începutul acestui veac cărui Dumnezeu să se
închine şi cui şi în ce limbă să-şi spuie durerile. În
cinci sute de ani, şi-a văzut de paisprezece ori
bisericile prefăcute în geamii; creştinii trebuiau să
se ascundă prin beciuri ca să se poată închina în
legea lor. Pe-aici şi-a întins pod peste Dunăre,
acum trei sute de ani, bătrânul şi nebiruitul Sinan
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Paşa, spaima creştinătăţii. El venea cu oaste multă
şi cu vâlvă mare, hotărât să sfarme o dată pentru
totdeauna stăvilarele române din poalele
Carpaţilor, cuibul acesta de viteji, care de-atâta
timp stăteau străji neadormite la porţile Europei
apusene şi nu lăsau puterea semilunii să-şi întindă
mai departe valurile-i cotropitoare. Pentru fericirea
neamului nostru, pe vremea aceea Domn în Ţara
Românească era Mihai Viteazul, una din cele mai
eroice figuri în istoria omenirii. Văzând el ce
potop de oaste vine asupră-i şi cugetând că o luptă
în câmp deschis nu e cu putinţă, se retrase la
câteva ceasuri departe de Giurgiu, pe valea
Neajlovului, la locul numit Vadul Călugărenilor.
Aici, drumul spre Bucureşti trecea printre două
dealuri, acoperite de păduri. Valea era îngustă şi
mlăştinoasă. La intrare era un pod lung de lemn
peste băltoacele Neajlovului. Mihai trecu podul şi
se aşeză în strâmtoarea aceasta, ca într-o cetate.
Puţini erau la număr ostaşii lui, dar inimoşi,
încercaţi în lupte, cu multă iubire de ţară, şi
hotărâţi cu toţii a-şi da scump viaţa. Împărţiţi în
cete, aşteptau pe vrăjmaş şi-şi plănuiau lovirile. A
patra zi, pe la nămiezi, pândarii de pe măguri
zăriră dinspre Giurgiu un nor mare de praf
întunecând văzduhul. Pe la toacă, oastea marelui
vizir, de zece ori mai numeroasă decât a lui Mihai,
era împânzită la gura vadului, dincolo de pod. Din
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înfundăturile codrului, românii îşi măsurau
vrăjmaşul cu care aveau să dea piept a doua zi.
Noaptea şi-o petrecură sfătuind împrejurul
focurilor. Când se lumina de ziuă, toţi erau în
picioare, nerăbdători, gata de luptă. Mărimea
primejdiei îi înfierbântă. Mihai se primblă printre
ei. Privirea şi vorba lui dau sufletelor încredere şi
braţelor tărie. - Cu inimă, copii, şi nu pierdeţi nicio
mişcare. Gândiţi-vă că în cumpăna bărbăţiei
voastre atârnă azi destinele ţării, mândria şi
viitorul neamului nostru!... Cumplită a fost lupta,
şi mult sânge s-a mai vărsat până să se hotărască
biruinţa acelei zile.

De trei ori s-au izbit, din ce în ce mai îndârjite
şi mai furioase, cele două armate. De trei ori
neînfricoşatele şiruri ale lui Mihai se răped dincolo
de pod şi-şi despică drum cu paloşele în gloatele
adânci şi dese ale lui Sinan. Înăbuşiţi însă de
covârşitoarea mulţime a duşmanului care părea că
de ce-o tai, de ce sporeşte, românii se retrag, încet
şi cu rânduială, în strâmtoarea în care turcii nu
îndrăznesc încă să se adâncească. 

Se lasă soarele spre asfinţit. Printre copaci se
văd ostaşi legându-şi rănile în pripă, nerăbdători
de a-şi jertfi patriei cea din urmă picătură de sânge.
În vale viermuiesc turbanele. Sinan Paşa se
pregăteşte să treacă podul şi să înainteze cu toată
armata. Încep clipele marilor griji. În vremea asta,
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iată că soseşte în tabăra românilor o ceată de trei
sute de puşcaşi ardeleni. Ajutorul acesta, venit la
timp, e primit ca un semn dumnezeiesc. Acum, nu
mai e un moment de pierdut. Mihai îşi întocmeşte
iute rândurile, s-aşază în fruntea călăreţilor şi,
smulgând o secure din mâna unui soldat, îşi face
cruce şi dă pinteni calului. Un freamăt lung, ca de
stârnirea unui vânt, cutremură pădurea. 

Turcii apucaseră a-şi trece o frunte de oaste
dincoace de pod. Mihai se răpede voiniceşte în ea
şi, învârtejindu-se, îşi face loc cu calul şi cu braţul
în mulţimea înspăimântată, rătează dintr-o lovitură
de stângaci capul lui Caraiman Paşa şi
învălmăşeşte cu ai săi şirurile rupte şi zăpăcite de
iuţeala izbirii. Sinan, fierbând de mânie, îşi ridică
grosul armatei şi trece podul. Mihai se face că se
retrage şi-i lasă să înainteze puţin în strâmtoare,
unde mulţimea, neputându-şi desfăşura rândurile,
nu mai era aşa de primejdioasă. Turcii încep să se
creadă biruitori, când deodată se trezesc izbiţi în
faţă de oastea învăpăiată a lui Mihai. Puterea, şi
mai ales iuţeala atacului neaşteptat, îi opreşte în
loc; loviturile, care curg ca grindina, le iau văzul.
Ţipetele celor dinainte aruncă groaza în sufletele
celor din urmă. Măcelul se înfierbântă. Luptătorii
sunt piept la piept. Ochii scapără, şi inimile se
îndârjesc de o parte şi de alta. Adânc străbate în
gloată fulgerătorul voivod, lăsând dâră de morţi pe
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unde trece: ostaşii lui ucid cu mânerul când li se
rupe spada. Ei înaintează mereu, spărgând şir după
şir, împrăştiind spaimă şi neorânduială în oastea
păgână, care începe să dea îndărăt şi să se
învălmăşească. Cei din urmă, văzându-se împinşi
spre pod, o iau la fugă. Sinan se răpede să-i
întoarcă. El răcneşte, blesteamă şi bate în mişei cu
ghioaga-i de fier. Dar strigătul morţii răsună mai
tare. Oastea vizirului se tulbură toată, năpădită ca
de-o furtună. Românii lovesc orbeşte. Piepturi şi
capete trosnesc sfărâmate sub copitele cailor.
Mulţimea, nebună de groază, îşi caută scăparea în
fugă. Fricoşii târăsc pe eroi. La pod se înghesuiesc
să treacă deodată cai, oameni şi tunuri. Se face o
larmă ş-un învălmăşag, de nu mai ştiu încotro să
se mişte. 

Toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. Unii mor
striviţi de îmbulzeală, alţii s-azvârl în mocirlă.
Sinan, îmbrâncit, cade de pe pod şi-şi rupe dinţii,
un supus îl ia în spate şi-l scapă. Soldaţi şi Paşi fug
laolaltă, lăsând şi arme şi steaguri în mâinile
românilor, care-i gonesc, lovindu-i de zor, până
când noaptea ia sub ocrotirea întunericului ei
sfărâmăturile ce mai rămăseseră din marea oaste
a lui Sinan. Mihai se întoarce încărcat de trofee.
Stelele clipesc peste bălţile de sânge. Bătrânul,
cruntul vizir, boceşte în cortu-i, rupându-şi hainele
de pe el. Năuc, nepricepând ce-i asta, aiurit de
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durere, geme clătinând din cap: «Alah, Alah!...»
Şi pe când spahiii lui tremură tupilaţi prin bălării,
din tabăra românilor se-nalţă în liniştea nopţii
cântece de biruinţă.
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RADU GYRRADU GYR
(1905 – 1975 )
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RĂVAȘ DE LA CĂLUGĂRENI

De lângă mlaștinile unde-a curs măcelul,
îți scriu, Iubire, slove de vâlvoare.
Luceafărul își pierde-n stuh inelul,
stelele merg, prin trestii, cu fânare.

Când pajura jelește și se zbate,
tâmplele noastre ard ca de lingoare.
Sub lintiță, în bălțile amare,
zac frunți și mădulare retezate.

Grumaji rânjesc în smârcuri și, jilavă,
tăcerea vânătă a sânge miroase.
Aburi de stârvuri fumegă otravă,
vidrele nopții lunecă, sfioase.

Vărsatu-s-a, azi, roșie urgie....
ci Maica-Domnului, mijind ca o brândușă,
Alăturea mi-a stat în bătălie
și mi-a zâmbit din ape de cenușă.

Acu, arama lunii zăngănește
ca pavăza izbită de hangere.
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Lângă jeratec visele-s de fiere,
somnul tăiat tresare iepurește.

Lăstunii dorului, cu fâlfâiri domoale,
- Lumina mea - pe umeri ți se-adună.
Minune, săruta-ți-aș glezna moale
și pleoapa mirosindă a căpșună.

În noaptea rea de fier și de pucioasă,
pe visul meu ca raiul te plecași...
Te văd pierdută, alba mea mireasă,
în foișorul sur din Făgăraș.

Răvașul ăsta, ciuruit de stele,
ți-l mân, la miez de noapte, printr-o slugă.
În zori, va curge moartea pe prăsele
și mlaștinile iar or să ne sugă.

De mi s-o împle-n ăst prăpăd veleatul,
sângele meu va clocoti de tine.
Dragostea mea, aurul meu, - oftatul
din urmă va fi cântec pentru tine.

Când mâinile s-or stinge a sfâșiere,
vor pipăi tulpina umbrei tale
Și, încleștând, vedenia subțire,
pe coasta stângă-o vor culca, sub zale.
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Nu-ți fie teamă, nu, Lumină rară...
în nopți adânci, strigoiul meu zănatic
Mai galben decât toamnele de ceară,
plutind spre foișorul singuratic,

În recele-ți iatac o să răzbată
și-n triste mâini cețoase de nălucă
Inima mea, în sânge, o să-ți aducă,
– cum ar aduce-o stea însângerată.

(„Călugărenii”, nr. 11, anul II, 
din 1-15 iunie 1944)
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TESTAMENT

Surpat sub bozii și ruine 
Vreau să macine în praf
Aripa caldă de seraf
Care-a foșnit, cândva prin mine.

Vreau să se-groape-n mlaștini crunte 
Năluca mea de cneaz ucis, 
Și crinii mei betegi de vis
Și raiul putred de pe frunte.

Nu-mi ducă veacul nicăerea
Cenușa cântului amar,
Din anii mei rămână doar
Osânda, drojdia și fierea.

Rămână spinii și custura
Ce-n piept mi-a scormonit adânc
Pe urmă, vântul la oblânc
Să-mi poarte pulberea și zgura.

(„Călugărenii”, nr. 14, anul II, 
din 1-15 august 1944)
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EPILOGEPILOG

Din cele peste 200 de periodice, apărute de-a
lungul timpului la Giurgiu, din 1867 până în
prezent, ale căror colecții le-am răsfoit, pe multe
dintre acestea le-am consemnat pe fișe, care vor
rămâne neutilizate, mi-a atras atenția ziarul tuturor
vlășcenilor „Călugărenii”.

Dar, pentru a cunoaște evoluția stilului
publicistic giurgiuvean, se cuvine a zăbovi asupra
primului ziar apărut la Giurgiu și aflat în
depozitele Bibliotecii Academiei Române, pe care
l-am răsfoit cu emoție de mai multe ori.
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PRIMUL ZIAR AL GIURGIUVENILOR -
„CREDINȚA”

În luna septembrie 1867, se tipărea, la tipografia
Ioan Weiss din București, strada Biserica Ienei, nr.
1, primul ziar giurgiuvean, „Credința - Foița
adevărului”. Se pare că au apărut doar trei numere.
La Biblioteca Academiei Române s-a găsit doar
numărul 3, din 24 septembrie/ 6 octombrie 1867.
Din frontispiciul publicației, mai aflăm că avea o
apariție săptămânală, joia. Administrația se afla în
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Giurgiu, la magazinul D. Vasile Anton, iar
abonamentele se făceau în Giurgiu la stabilimentul
d-lui Vasile Anton și prin poștă. Prețul
abonamentului pe un an era 32 lei, iar pe 6 luni 16
lei. Garant responsabil al ziarului era C. Ionescu.
În deschiderea publicației, se face următoarea
mențiune: „Cerem scuze domnilor abonați că foaia
„Credința” n-a ieșit regulat, cauza a fost a primului
redactor care a fost în străinătate”. 

Numărul 3 al ziarului „Credința” cuprinde un
editorial, care începe astfel: „Jurnalele ciocoiești
nu încetează a îndrepta injuriile lor cele mai
deșănțate contra oamenilor care toată viața lor au
luptat pentru libertatea și întărirea nației române.

Ideile regimului trecut se răsfrâng asupra
prezentului, ca noaptea ce duce asupra zilei, și că
sunt unii oameni care au stat mulți ani în întuneric,
și li se pare cu lumina mai greu decât cu
întunericul, și cer nenorociții să se întoarcă la
întunericul lor, fără să cunoască binele ce aduce
lumina…” Din prima pagină a ziarului, din cele
patru pe care le cuprinde întâia publicație
giurgiuveană, format 31×33, scrise pe două
coloane, începe, și se continuă în următoarea
pagină, numerotată 10, după cele 8 ale celor două
numere anterioare, necunoscute până acum,
articolul „Municipalitatea”, în care se prezintă
opinii despre autoritatea locală. Doar un scurt
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pasaj: „Municipalitatea din Giurgiu are un primar,
pe D.N.G. Gogoașă, om foarte de geniu și cu
multă iscusință, dar, cu toată iscusința sa, mai
nimic n-a putut aduce profit Casei comunale,
spunând adesea că a primit o moștenire urâtă de la
răposatul doctor Sebenu, fostul primar…”

Articolul se dorește a se continua, fiindcă are
menționat, la final, „va urma”. Pagina următoare
conține titlul: „Prima epistolă către domnii
giurgiuveni”, care se continuă și în ultima pagină
a ziarului, menționându-se că „va urma”.

Transcriem doar finalul acestei prime părți a
articolului:

„Încă zic, funcționarii sunt oameni drepți, onești
și nesupuși la nicio greşeală, atât numai că pe
alocurea unii au pretenția a ne administra ca pe o
turmă de dobitoace”. Urmează articolul „Bucățile
de aur farmă legile”, care se referă la monopolul
tutunului.

Pe ultima coloană a ziarului de început al presei
giurgiuvene, sub titlul „Noutăți din provincie”,
jurnaliștii vremii consemnează unele știri, care
încep cu formularea: „se aude…”. Transcriem
doar câteva noutăți giurgiuvene: “Se aude că are
să iasă un jurnal în Giurgiu, cu numele
„Caldarâmu”, sau locul cotropit la spitalul
orașului, și că redactorii jurnalului vor purta
călimări la brâu și cel întâi articol se va subscrie
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cu o pană de curcă în onoarea primei gogoașe ce
va scoate pădurea Bărăganului în toamna viitoare
și că toată scrierea din acel jurnal se va presa pe
deasupra cu praful scos din prima gogoașe a
viermelui hrănit la duzii din viile Dăiței.” 

„Se aude că bordeiele după izlazul Giurgiu s-au
umplut de stafii și au speriat pe pompieri când au
voit a le dărăpăna.” „Se aude că s-au găsit 4 000
de galbeni în casa unui comisar de la schela
Giurgiu, rămași economie de leafă, și că leafa
funcţionarului este numai de lei 200 pe lună…
Invenția nu este nouă dar se înțelege că n-o imită
toți funcționarii și de aceia zic că sunt săraci.”

Menționăm că, în cei 151 de ani, care s-au scurs
de la apariția primului ziar în orașul de la mal de
Dunăre, Giurgiu, până în prezent, au fost editate
aproape 200 de publicații, cu apariții efemere sau
de mai lungă durată. Au fost perioade, între cele
două războaie mondiale, când giurgiuvenii puteau
citi și câte cinci ziare, care apăreau concomitent.

Revenind la ziarul tuturor vlășcenilor, ce
frumoasă sonoritate, din păcate, acesta a avut
ultima apariție pe 15 august 1944, numărul 14,
anul II. Prima pagină se deschide cu un editorial,
având ca titlu: „Să trăim slobozi, ori să ne piară
până și ura...”, din care transcriem doar începutul:

„Istoria Neamului nostru s-a plămădit nu din
tânguieli și din așteptarea miloagă la răspântiile
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norocului, nici din temenele slugarnice la glesnele
destinului adeseori vrășmaș, ci, încordând
grumazul în fața furtunilor și spărgând în pumn
potrivnicii fără număr, am așezat la temelia vieții
noastre, în mireasma de tămâie a jertfei, oasele
blagoslovite ale străbunilor. De peste veacuri,
letopiseții și hrisoavele bătrâne ne deslușesc în
slova lor cea sfântă înțelesurile adânci și
neclătinate ale bărbăției românești aceeași
dintotdeauna. Cu glas de vifor străbate până la
noi chemarea Domnitorului Ioan Vodă cel
Cumplit, când s-a hotărât să se bată, la 1571, cu
vrășmașul, lacom atunci ca și azi. Auzim cum
buciumează istoria de pe dealurile cu osemintele
ale Rășcanilor.”

Pe o coloană, un colaborator, pr. Ștefan Cotenu,
din Tangâru, publică o scriere sensibilă, cu titlul
„Vremea de pregătire”, în care, cu multă pricepere,
oferă sfaturi utile creștinilor pentru ca să meargă
pe calea cea luminoasă a Domnului nostru Iisus
Hristos. 

Pagina a 2-a este dedicată, firesc, literaturii, spre
bucuria autorului acestui studiu. Se deschide cu o
interesantă rubrică, „PREMIERE: Oameni – Cărți
– Reviste” din care reținem o consemnare despre
poetul vlășcean, Nicolae Crevedia:

„Proaspăt sosit în țară, de la Sofia, unde este
atașat cultural de presă, poetul N. Crevedia”, s-a
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grăbit să trimită „Călugăreni”-lor colaborarea lui
atât de prețuită de noi - aceștia dintre ruine
fumegânde, care credem încă în magia vorbelor și
în duhul lor înalt. Cu acest prilej, autorul
„Buruienilor de dragoste“ ne împărtășește
mâhnirea de a fi găsit satul bombardat și casa cu
ușile sparte. Ferestrele zdrobite și acoperișul săltat.
Bomba căzută în apropiere i-a speriat fetițele și a
prăpădit niște flori...

Viața de cârtiță târâtă prin adăposturi subterane
i-a făcut pe oameni să uite că mai sunt pe lume și
flori. Trebuie să vină poetul pe care să-l doară
drama mută a florilor ucise pentru ca bieții oameni
să-și amintească de aceste zâmbete triste ale
pământului românesc!”

Din aceeași prietenească scrisoare, aflăm de
plănuita apariție a volumului „Poezii pentru
clasele primare”.

Bine face N. Crevedia, adunându-și risipitele
poeme care stau bine în mânuțele celor din pragul
vieții. Dar cei care din mare nefericire, nu se pot
întoarce la clasele cu zumzăit de albine harnice,
așteaptă de la poet cartea care va să cuprindă
poemele de adevărată maturitate, care n-au încăput
în volumele „Bulgări și stele”, „Dă-mi înapoi
grădinile” și „Maria”. Mi se pare că o botezase
„Cântece de peste Fluviu”.

Un poem - „Pe Meusa luptele-s în toi” - începe așa:
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Un cot de râu, cât o batistă 
Un veac de-am pierde fără rost
Căci noi rămânem cea mai tristă
Din câtă tinerețe a fost.

Se lasă seara violetă
Cu pace, fluiere și rouă
Iar peste dealuri, lună nouă
S-arată ca o baionetă.

S-aprind și stelele-n nuiele
Căci raiul nostru celălalt
E tăvălit cu fân înalt
Ș-o bătălie de lalele...

Frumos, nu?

În colțul din stânga paginii se publică trei poezii
de Nicole Crevedia, opus lor, în colțul din dreapta,
sus, sunt tipărite două poeme. Unul al lui Radu
Gyr și al doilea al unei permanente colaboratoare,
Ștefania Stâncă, neconsemnată de istoria literară.
Singura informație pe care am găsit-o este că a
trăit între anii 1920-1984.

În pagină este publicat, sub semnătura lui
George Păun, un articol, pe două coloane, cu titlul:
„Schimbări în bine la Fundațiile Regale”.
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Spre bucuria cititorilor ziarului, iubitori de
literatură, pagina a 3-a este dedicată poetului
vlășcean, născut la Crevedia  Mare.

Pentru bucuria lecturii, reproducem integral
pagina, care poate constitui un document literar de
mare valoare. Ni se oferă posibilitatea de a
cunoaște semnătura poetului, aflată la sfârșitul
poeziilor sale, în partea centrală un fragment din
manuscrisele sale și în partea de jos - centru o
fotografie a poetului Nicolae Crevedia și a unui
confrate de condei, Octav Sargețiu, care realizează
și o valoroasă și inspirată tabletă literară: „N.
CREVEDIA LITERAT”, din care redăm doar un
fragment:

„Țăran prin excelență, poetul N. Crevedia
îmbuchetează toate virtuțile acestuia și printr-o
comportare în plenitudinea firescului ei, e gata să
demonstreze reala noblețe a individului, noblețe
care nu vine  din pergamente, ci din șlefuirea
diamantină a sufletului, integrat până și în
atmosfera diplomației de unde Secretarul Cultural
al Legației Române la Sofia, slujește cu demnitate
țării și artei.”

Urmează două pagini cu tematică agrară.
Reținem din pagina a 4-a câteva titluri:
„Asigurarea vitelor în județul Vlașca”, „Prășila
porumbului”, „Măsuri de apărarea recoltelor
contra atacurilor aeriene”, alături de o întinsă
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reclamă-îndemn „Asigurați-vă vitele”, o mică
coloană - „Insecticide pentru micii agricultori”. 

Pagina a 5-a se deschide cu o bogată însemnare,
„Ogoarele de vară” și mai notăm și alte titluri:
„Sfaturile bunului agricultor”, „Roade bune”,
„Timpul cositului”, dar și o pastilă-informație
„Inspecțiile d-lui P. Nenoianu, ministrul
agriculturii și domeniilor în județul Vlașca”.

Pagina a  6-a este dedicată unui eveniment care
s-a petrecut în comuna Frătești, având ca titlu
„Încă una - și cea mai frumoasă  - Dumbravă a
Eroilor vlășceni”, la care au participat
notabilitățile județului Vlașca, ale orașului
Giurgiu, ale comunei gazdă. Printre ei și directorul
ziarului „Călugărenii”, care a scris, sunt sigur, și
pagina de ziar. 

Pe o coloană, care deschide pagina, este
prezentat evenimentul, cu secvențe purtând titluri
edificatoare. Se începe cu:

„Bună dimineața, Frătești!
Manifestațiunea se bucură de înaltul patronaj al

domnilor profesori universitari Al. Marcu,
ministrul Propagandei Naționale și D. Petrovici,
prefectul județului Vlașca. 

Dis de dimineață, în satul curat și vesel, pavazat
cu steaguri și ghirlănzi, au început să sosească
oaspeții de la București, Giurgiu și satele
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învecinate. 
La intrarea pe șoseaua principală îi întâmpină

Arcul de Triumf cu urarea bun venit. Când muzica
militară atacă marșul, se știe că a sosit domnul
general-prefect.

Într-adevăr, însoțit de d. colonel I. Georgescu,
comandantul P.P. și E.E, din Vlașca, d. general D.
Petrovici începe trecerea în revistă a formațiunilor
de premilitari, aliniate în fața Dumbravei Eroilor.

D. sergent Marin Stănică dă, ostășește, raportul.

Dumbrava își primește binecuvântarea.
Masa cu cele sfinte pentru săvârșire slujbei

religioase așteaptă de mult pregătită. Pe nesimțite,
autorități și săteni se adună în jur și ascultă
cântările de laudă înălțate de preoții Al. Vătășeanu
- Giurgiu, Ion Barbu - Frătești, I. Pană - Beiu și I.
Rizescu - Oinacu.

Corul tineretului premilitar și extrașcolar,
condus de d. învățător Tudor Vasile, dă cuvenitele
răspunsuri.

După botezul parcurilor, preotul Ion Barbu,
patronul comunei Frătești și președintele
comitetului de creare și întreținere a parcurilor, ia
cuvântul, îmbărbătând familiile eroilor căzuți cu
fața la vrășmași și pentru a căror amintire s-au
amestecat în inima satului aceste oaze de
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reculegere.
Apoi, primarul comunei, d. Stoian Călin,

rostește tradiționalul cuvânt de gazdă – mândru că
are cu ce încânta ochii și bucuria inimilor
musafirilor.”

Centrează pagina un sensibil articol scris de Ion
Vasiliu, cu titlul „La început au fost maidanele, din
care transcriem:

„Frăteștii? Ieri un sat oarecare – azi unul și
îndreptățit a râvni de căprărie între sate... îl ascund
dealurile și-l denunță biserica, pe care ctitorii
bătrâni ca vremea au vrut-o sus, aproape de cer ca
să scurteze credincioșilor calea până la Dumnezeu. 

E atâta lumină în satul acesta cu hrisov
cantacuzinesc, cu boii Domnului, și caii, și oile
Lui, beau din adăpătoarea din vale apă și raze
laolaltă. 

Pitacul mulțumitei cade întodeauna pe brazdă
în chip de trudă și sudoare.

Pe ulițele desfundate până dăunăzi, trece acum,
ușure, silueta Nellei Dimitriu – privighetoarea
speriată din codrul ei romantic de la Operă de uliul
care tâlhărește de la 4 aprilie cerul românesc...

Dar întocmai ca două plăgii în care sănătoasă,
două maidane se lăfăiau altădată între școală și
primărie: domeniul bivolițelor, râmătorilor și
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dulăilor, cu sau fără stăpân. Puterile gospodarilor,
neajutate se iroseau în jur zadarnic. Trebuia o
opintire colectivă pentru desăvârșirea expropierii
și purcederea voinicească la asanare.

Împrejurările - ele singure - hotărâseră omul
care impulsiona totul; subprefectul Florin
Vlădescu, prea singur pentru ca să nu caute
colaborarea tuturor și prea trist pentru ca să nu
iubească florile pe care le așteaptă cei din
morminte.

Într-o bună zi, pe ulițele dinspre Remuș,
Ghizdaru și Daia, ca o manevră strategică de
învăluire din trei părți deodată, niște magaoi cu
înfățișare apocaliptică - cu terpilare, tractoare și
compresoare.

Acesta este sumarul „ziarului tuturor
vlășcenilor, Călugărenii“, cu format mare,
numărul 14, anul II, din 1-15 august 1944, după
care își încetează - din păcate, nu se cunoaște din
ce motiv - apariția. Posibil Ion Vasiliu a plecat la
o altă publicație, posibil în București.

A fost unul dintre cele mai reușite periodice care
au apărut la Giurgiu, bine scrise, profesionist
paginate, cu articole realizate de jurnaliști
pricepuți, și, ce este de remarcat, acorda un spațiu
tipografic generos creațiilor literare, nu numai
locale, dar și naționale.

A fost coordonat de un director destoinic, Ion
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Vasiliu, despre care nu se cunosc prea multe date.
Singura informație am extras-o din „Istoria
jurnalismului din România -  Enciclopedie”de
Marian Petcu (coordonator), Polirom, 2012.

Anul 1910, martie 13, se naște Ion Vasiliu.
Studii liceale. Debutează în redacția ziarului
„Cuvântul” (Brăila). Prim redactor al revistei
„Pământul” și director al gazetei  „Tribuna” din
Călărași. La Târgoviște inițiază și conduce cea mai
longevivă publicație din perioada interbelică,
„Ancheta”. Colaborează timp de o jumătate de
secol la: „Vlăstarul”, „Chemarea”, „Dâmbovița”,
„Acțiunea” (Târgoviște), „Călugărenii”, „România
literară”, „Revista scriitoarelor și scriitorilor”,
„Pasărea albastră”, „Veac nou”, „Luceafărul”,
„Universul literar” (București) și „Convorbiri
literare” (Iași). Publică volume de reportaj și de
istorie culturală. Moare la 31 august, în
Târgoviște.

Aceasta relevă că Ion Vasiliu avea o îndelungată
experiență jurnalistică, dar și scriitoricească. O
dovedesc articolele din „Călugărenii”, dintre care
transcriem un fragment din cel care are titlul
„Apocaliptica vânătoare de oameni și așezări”,
lectură fără poze pentru fetița cu nume voievodal
din castelul de pământ și bârne, publicat în
„Călugărenii”, numărul 10, anul II, din 1-15 mai
1944:
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„Cu sufletul alb pitit de spaimă aproape de gură.
La ceasul când îți scriu tu stai cu ochii mari cât
creițele pe cer - și aștepți.

Inima ți-i toacă pentru rugăciunile adormite în
genunchi pe buze.

Ai uitat să te joci. Lângă șanțul - adăpost unde-
ți ascunzi fruntea în țărână ziua și noaptea,
pământul e jilav și biata păpușă cu beteșug la gât.
Deprinsă cu altfel de palat, poate răcii...

Doresc Bogdana, fetiță cu nume voievodal, să
nu te doară nimic, nimic să nu te doară. Apără-ți
șase ani fragezi. Știu. Dumnezeu priveghează
asupra tuturor copiilor, de la o vreme însă, între
cerul Lui și pământul nostru rotesc cu sutele corbi
de pradă, care-L împiedică să vadă prin ce gropi
tremurați ca ciutele încolțite.

Apocaliptică vânătoare de oameni a fost
pornită, laolaltă cu năruirea din temelii a orașelor
țării, zidite cu trudă amară a sutelor de ani!

Pentru ce toate astea, Bogdana? Tot naivă ai
rămas, fetiță cu fundă cât corabia de pirați în păr.
Se sfârtecă dement copilă, femeile, bătrânii și se
scrumesc orașele românești pentru vina de a ne fi
opus netrebniciei, ridicând simbolic armele
împotriva dușmanului care-și revărsase puhoaiele
roșii peste meleagurile Basarabiei și Bucovinei.

Întrucât i-ar fi cuvenit Europei destinul de
Scufiță Roșie al României, mi-i peste putință să
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aflu - și doar tu știi ce pătimaș scormonitor este
Tăicuțu.

Vezi tu, fetiță care faci pe mama soldaților de
plumb răniți prin hățișurile de lână ale covorului,
dacă însuși primului ministru al Angliei îi este
greu să explice fenomenul fără să roșească, cu atât
mai greu îmi va fi mie, adversar al echivocului să
te lămuresc în ce chip România, stăvilind
bolșevismul, vatămă interesele englezești și
americane...

Îți sărută fluturii toată ziua alergători ai
mâinilor.

TĂICUȚU                       

Pentru conformitate,

ION VASILIU
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