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Marginalii la volumul lui
Gh. Barbul "Al Treilea om al Axei"

Virgil NICULA

"Sã te întrebi cu ce ai greºit în ziua în care vei vedea cã nu mai ai duºmani"
Nicolae Iorga
economia, războiul şi ororile lui. Măsurile şi
politicile antisemite, crimele abominabile
astfel, economia de război, memoriile şi
faptele conflagraţiei şi luptelor ş.a.
continuare în pag. 4,5,6

sursa B-zone Community

În istoria României, în istoria ei economică, perioada 1940-1945 a fost şi este
foarte mult examinată. Nenumărate articole,
studii, cărţi, volume de memorii, amintiri şi
cărţi privind războiul, albume, "cărţi albe".
Viaţa politică, Diktatul şi rapturile teritoriale,

Tratatul
Arcul
deTripartit
Triumf, Paris

în afirmarea valorilor culturale ºi
creºtine ale identitãþii româneºti
Profesorul Ion C. Hiru a rãscolit Argeºul ºi Muscelul, atât de
bogate ºi mereu prolifice întru ale creaþiei de valori autentice, care
ne îmbogãþesc sufletul ºi inima, ºi a coordonat enciclopedia în trei
volume:”Neosteniþi întru Luminã“, dedicate celor care au vieþuit ºi
vieþuiesc pe muscelele primelor capitale ale þãrii Româneºti,
Câmpulungul ºi Curtea de Argeº, celor care “cu dalta minþii, inimii,
talentului ºi cutezanþei au sãpat adânc nemurire, cu litere de aur, în
istoria neamului valah, celor care, astãzi, continuã opera
neosteniþilor întru luminã...pe tãrâmul literaturii, picturii, muzicii,
medicinei, educaþiei, economiei, ºtiinþelor sociale, artei militareº.a.“
Dintre personalităţile marcante prezente
în acest “abecedar de suflet” se remarcă,
în ordine alfabetică, ca să fim în ton,
următorii: Nicolae Adamescu(a întemeiat
Asociaţia învăţătorilor), Theodor Aman
(pictor cu peste 3.000 de lucrări), mareşalul
Ion Antonescu (născut la Piteşti), Constantin
D.Aricescu(publicist, istoric şi scriitor),
Constantin Baraschi - unul dintre marii
sculptori ai ţării,dar şi profesor universitar,

STRATEGIA
PRIVIND PIAÞA
UNICÃ DIGITALÃ
2016-2020 (II)

Implementarea strategiei privind piaţa
unică digitală se bazează pe trei piloni şi
anume: asigurarea unui acces mai bun al
consumatorilor şi al întreprinderilor la bunurile
şi serviciile digitale (s-a prezentat în prima
parte); crearea condiţiilor adecvate pentru
dezvoltarea retelelor şi serviciilor digitale;
crearea unei economii şi a unei societăţi
digitale europene cu potenţial de creştere pe
termen lung.
Crearea condiţiilor adecvate pentru
dezvoltarea reţelelor şi serviciilor digitale
necesită revizuirea normelor actuale privind
comunicaţiile electronice.

fiind cel care a elaborat primul Tratat de
sculptură în limba română;poetul şi
matematicianul Ion Barbu(pe numele său
adevărat Dan Barbilian); generalul Virgil
Bălăceanu - fratele naşului meu, Alexandru
Bera - geolog, paleontolog şi naturalist,
Alexandru Bogdan - Piteşti, publicist dar şi
un mare colecţionar; Ion C. Brătianu a
continuare în pag. 3,7,8

EGOISMUL,
DUªMANUL FERICIRII
Paula COTARCEA

"Egoistul împarte cu ceilalţi doar
HONORÉ DE
grijile şi supărările."

BALZAC

Pentru realizarea acestui pilon sunt
necesare o serie de reforme privind: stabilirea
unei abordări de piaţă unică cu privire la
managementul şi politica în domeniul
spectrului de frecvenţe radio; stabilirea
condiţiilor adecvate pentru o piaţă unică
digitală reală prin soluţionarea problemelor
de fragmentare cu privire la reglementarea
în domeniu; stabilirea unui mediu concurenţial echitabil pentru toţi actorii pieţei şi
asigurarea aplicării coerente a normelor de
reglementare; crearea stimulentelor pentru
continuare în pag. 2
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Conf. univ. dr.
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PERSONALITÃÞI
MARCANTE

sursa foto unimedia

Dan POPESCU

1 RON

Egoismul, din punct de vedere filosofic,
este definit ca un curent conform căruia
propria persoană stă în centrul motivaţiei
pentru care omul îşi alege acţiunile. Cu
alte cuvinte, este trăsătura morală care

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

pune mai presus de orice interesele
personale. În fiecare dintre noi există o
doză de egoism, asta datorându-se şi
continuare în pag. 8
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instituţiile publice să funcţioneze de
o manieră deschisă şi incluzivă şi să
furnizeze servicii publice digitale, fără
frontiere, personalizate şi uşor de
utilizat, pentru toţi cetăţenii şi mediul
de afaceri din UE.
Planul de acţiune stabileşte o serie
de principii pe care iniţiativele ar
trebui să le respecte pentru a se
obţine beneficiile semnificative pe
care guvernarea electronică le poate
aduce întreprinderilor, cetăţenilor şi
administraţiilor publice, cum ar fi:
digital în mod implicit ("by default"),
principiul "doar o singură dată", incluziune şi accesibilitate, deschidere şi
transparenţă, caracter transfrontalier
implicit, interoperabilitate implicită,
credibilitate şi securitate.
Principalele direcţii asupra cărora
se vor concentra acţiunile Comisiei
Europene sunt: modernizarea
administraţiei publice cu ajutorul TIC
(Tehnologia infomaţiei şi comunicaţiilor), utilizând tehnologii-cheie de
facilitare a digitalizării şi facilitarea
mobilităţii transfrontaliere prin
intermediul unor servicii publice
digitale interoperabile.
Pentru realizarea acestor direcţii
a fost creată Comunicarea privind
priorităţile pentru standardizarea în
domeniul TIC. Obiectivul general al
Comunicării este de a stabili o
abordare strategică şi politică
cuprinzătoare în ceea ce priveşte
standardizarea pentru tehnologiile
TIC în contextul în care realitatea
arată că multe sectoare ale
economiei se bazează din ce în ce
mai mult pe tehnologii digitale,
tehnologii ce evoluează foarte rapid.
Prin urmare, adaptarea procesului
de standardizare la realităţile
economice este esenţial atât pentru
finalizarea pieţei unice digitale, cât
şi pentru menţinerea competitivităţii
companiilor europene pe plan
global.
De asemenea Comisia a identificat şi alte domenii prioritare
considerate esenţiale pentru piaţa
unică digitală: comunicaţiile 5G,
cloud computing-ul, internetul
obiectelor, tehnologii de tip big data
şi securitatea cibernetică.
Comunicarea privind Iniţiativa
Cloud-ului European cu privire la
crearea unei economii competitive
bazate pe cunoaştere şi pe date în
Europa are drept scop de a ajuta
mediul ştiinţific, industria şi autorităţile publice europene în accesarea
infrastructurilor de date şi a serviciilor
de cloud, la nivel mondial, având în
vedere că aceştia sunt factori decisivi
pentru succesul economiei digitale.
Iniţiativa europeană în domeniul
cloud computing-ului ar trebui să
ofere fiecărui centru de cercetare,
fiecărui proiect de cercetare şi
fiecărui cercetător din Europa
capacităţile de calcul intensiv, de
stocare şi de analiză a datelor de
anvergură mondială de care aceştia
au nevoie pentru a reuşi să se
integreze în sistemul de inovare
mondial, care este bazat pe date.
Principalele acţiuni pe care le are în
vedere Comisia sunt grupate în jurul
a 3 mari soluţii: Cloud-ul european

destinat ştiinţei deschise, infrastructura europeană de date şi extinderea
accesului şi consolidarea încrederii.
Comunicarea privind Digitizarea
Industriei Europene - Obţinerea unor
beneficii maxime în Piaţa Unică
Digitală - introduce un set de măsuri,
cu scopul de a stabili un cadru pentru
coordonarea între iniţiativele naţionale/la nivel UE şi acţiunile de
politică relevante precum investiţiile
în inovaţiile digitale şi în infrastructurile digitale, accelerând dezvoltarea standardelor TIC şi explorând
condiţiile de reglementare şi adaptarea forţei de muncă la noul context
digital, incluzând îmbunătăţirea
competenţelor. Obiectivul general al
Comunicării este de a consolida
competitivitatea UE în domeniul
tehnologiilor digitale şi de a garanta
că toate industriile din Europa,
indiferent de sector, de locul unde
sunt amplasate şi de dimensiuni pot
beneficia pe deplin de inovarea
digitală.
În contextul angajamentelor asumate privind modernizarea sistemului
juridic aferent dreptului de autor,
Comisia Europeană a publicat
Propunerea de Regulament pentru
asigurarea portabilităţii transfrontaliere a serviciilor de conţinut online,
în cadrul Pieţei Interne şi Comunicarea către un cadru modern, mai
european, privind drepturile de autor.
Obiectivul regulamentului constă în
asigurarea accesului consumatorilor
aflaţi temporar în alt stat membru UE
la conţinutul online achiziţionat în ţara
de reşedinţă, fie că este vorba de
filme,
muzică,
servicii
de
radiodifuziune sau cărţi electronice.
De asemenea, prin publicarea
Comunicării, Comisia doreşte să se
asigure că cetăţenii europeni au
acces la o ofertă amplă şi legală de
conţinut, garantând, în acelaşi timp,
că autorii şi alţi deţinători ai drepturilor

sursa foto observatorul prahovean

investiţiile în reţelele de bandă largă
de mare viteză, inclusiv în zonele
rurale; crearea unui cadru de
reglementare instituţional care să
poată susţine piaţa unică europeană
a comunicaţiilor electronice şi massmedia, astfel încât acestea să fie
adaptate noilor provocări, în special
în ceea ce priveşte uzanţele
consumatorilor, având ca finalitate
încurajarea investiţiilor în infrastructura de comunicaţii în bandă
largă.
În acest sens, Comunicarea
Comisiei cu privire la platformele
online şi piaţa unică digitală îşi
propune să evidenţieze principalele
probleme identificate în evaluarea
platformelor online şi să prezinte
oportunităţile de inovare aduse de
platformele online şi provocările în
materie de reglementare.
Comisia apreciază că asigurarea
premiselor dezvoltării ecosistemelor
europene de platforme online ar
trebui să se realizeze prin măsuri de
co-reglementare şi auto-reglementare.
Autorităţile publice trebuie să se
angajeze să răspundă cerinţelor
economiei digitale, bazate pe noi
modele de afaceri digitale, iar
industria trebuie să-şi consolideze,
în mod voluntar, eforturile în vederea
menţinerii încrederii şi fiabilităţii
serviciilor lor.
Comisia a identificat cum poate fi
încurajată dezvoltarea ecosistemelor
europene competitive de platforme
online în sectoare strategice precum
sănătate, vehicule automate, oraşe
inteligente.
Aceasta va fi sprijinită de Consiliu
European al Inovării prin revizuirea
a două directive. Prima directivă
revizuită este e-Privacy, care presupune adoptarea unui nou cadru
general al UE privind protecţia
datelor. Serviciile Comisiei au
deschis consultarea publică pe tema
revizuirii directivei ePrivacy, încă din
luna decembrie 2016. Obiectivul
consultării a vizat analizarea
eficacităţii, relevanţei, eficienţei şi a
coerenţei normelor actuale ale UE,
precum şi a posibilelor abordări în
perspectiva revizuirii directivei
ePrivacy, cu accent pe extinderea
domeniului de aplicare, pe modul
de a asigura securitatea şi confidenţialitatea comunicaţiilor, drepturile abonaţilor şi pe problema comunicărilor comerciale nesolicitate.
A doua directivă revizuită priveşte
serviciile media audiovizuale.
Revizuirea s-a concentrat asupra
domeniului de aplicare şi asupra
naturii normelor impuse tuturor
actorilor de pe piaţă, în special în
privinţa promovării operelor europene, protecţiei minorilor şi a
regulilor legate de publicitate.
Propunerea continuă să se bazeze,
în general, pe un nivel minim de
armonizare (cu excepţia platformelor). Ca element de noutate, însă,
este urmărit un grad mai ridicat de
armonizare în ceea ce priveşte
consolidarea independenţei autorităţilor naţionale de reglementare în
domeniul audiovizual. Propunerea
consolidează rolul Grupului European de Reglementare pentru
Serviciile Media Audiovizuale
(ERGA), dându-i mai multe competenţe legate de consilierea şi
asistarea Comisiei în transpunerea
directivei în statele membre.
Pentru crearea unei economii şi a
unei societăţi digitale europene cu
potenţial de creştere pe termen lung
în Comunicarea referitoare la Planul
de Acţiune privind eGuvernarea
2016-2020 s-a stabilit accelerarea
transformării digitale la nivelul
guvernelor din statele membre.
Obiectivul pe care îl propune
Comunicarea este ca, până în anul
2020, administraţiile publice şi
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de autor vor fi mai bine protejaţi şi
remuneraţi în mod echitabil.
Tot în domeniul drepturilor de
autor, Comisia Europeană a publicat
cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului legislativ în materie.
Reforma sistemului drepturilor de
autor este subscrisă atât angajamentelor UE în domeniul drepturilor
de autor, cât şi celor din cadrul
Strategiei privind Piaţa Unică Digitală.
Cel de-al doilea pachet de măsuri
în materie de drept de autor (o

Comunicare, două propuneri de
Directive şi două propuneri de
Regulamente) are ca scop crearea
premiselor necesare dezvoltării
pieţei de produse culturale on-line,
în contextul în care tehnologiile
moderne au schimbat substanţial
distribuţia şi accesarea conţinutului
creativ, fie că este vorba de filme,
piese muzicale, cărţi sau presă.
Aceste propuneri vizează ansamblul
sistemului drepturilor de autor în
cadrul Pieţei Unicei Digitale.

Bibliografie
1.https://europa.eu/european-union/topics/single-market_ro
2.https://www.mae.ro/node/35845
3 . h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / a t y o u r s e r v i c e / r o /
displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.1.html
4.Directiva 1999/44/CE

În concluzie, una dintre cele mai dificile aspecte în
dezvoltarea pieþei interne este implementarea componentei
digitale. În ciuda obiectivului declarat de a integra economiile
naþionale ale þãrilor membre, Piata Internã nu urmãreºte
eliminarea diferenþelor naþionale în ceea ce priveste limba,
cultura, identitatea sau tradiþiile, dimpotrivã, ea se bazeazã pe
recunoaºterea de cãtre þãrile membre a reglementãrilor
naþionale din orice altã þarã. Aceasta recunoaºte, de
asemenea, principiul subsidiaritãþii, potrivit cãruia deciziile
sunt luate la nivelul cel mai apropiat de cetãþean.
Obiectivul pe care îl propune Comunicarea este ca, pânã în
anul 2020, administraþiile publice ºi instituþiile publice UE sã
funcþioneze de o manierã deschisã ºi incluzivã ºi sã furnizeze
servicii publice digitale, fãrã frontiere, personalizate ºi uºor
de utilizat, pentru toþi cetãþenii ºi mediul de afaceri din UE.
Conform evaluãrilor Comisiei Europene, definitivarea Pieþei
Unice Digitale ar urma sã atragã un plus de 415 miliarde
Euro pentru bugetul european ºi ar putea conduce la crearea
a peste 3,8 milioane de locuri de muncã ºi la reducerea
costurilor administraþiilor publice cu 15-20%.

Fraþii Goleºti
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Constantin I.Parhon - medic şi om
de ştiinţă în domeniile neurologiei
şi endocrinologiei; dascălul Luca
Paul, care a înfiinţat societatea
culturală “Sfânta Treime“şi Banca
Populară “Înfrăţirea“; pictorul de
biserici Pârvu(Mutu) Zugravul,
Nicolae Penescu - ministru al
Afacerilor Interne în guvernul
Constantin Sănătescu, emigrat la
Paris în anul 1968; Ion C.Petrescu
- reprezentant de seamă al şcolii
pedagogice româneşti, poetul Ion
Pillat, Augustin Z.N.Pop -decan şi
rector al Facultăţii de Filologie;
dirijorul
Alfons
Popescu;
academicianul Laurenţiu - Mircea
Popescu;eseistul şi publicistul
Nicolae Rotaru; Nicolae Simonide
- o figură de seamă a învăţământului românesc; economist diplomat Aurică Smaranda,
cunoscut numismat, dar şi istoric;
academicianul Victor Slăvescu,
doctor în ştiinţe economice, sociale
şi filozofice; profesorul Nicolae
Spinei; scriitorul cunoscut ca
Vladimir Streinu(numele lui
adevărat era Nicolae Iordache);
Dan Viorel Şucu, consătean, patron
al firmei Mobexpert;scriitorul Mihai
Tican–Rumano; scriitorul şi
jurnalistul Gheorghe Tomozei;
actriţa Adriana Trandafir; Petre
Ţuţea - numit “Om-idee“de Nichita
Stănescu, sau o minte genială de
către Emil Cioran, Demetru
Demetrescu - Buzău, cunoscut ca
Urmuz, este o figură legendară a
literaturii interbelice, numit de
George Călinescu un ”mare
sensibil schimonosit“: lăutarul
Zavaidoc, care a murit sărac.

Am fost onorat să fiu inclus întrunul dintre volume, ca urmare a
recomandării Domnului profesor
Cezar Neacşu, căruia îi datorez
înclinaţia spre literatură, deşi am
urmat cursurile liceului “Dinicu
Golescu“, din Câmpulung Muscel,
la profilul matematică - fizică. Legat
de numele care îl poartă liceul, în
continuare m-am oprit la familia
Golescu, care a fost una din
familiile reprezentative din ţara

Românească a secolelor XVII-XVIII
şi, totodată una dintre cele mai
vechi familii boiereşti. Rădăcinile
familiei Golescu coboară până în
secolul al XV-lea, primul menţionat
în documente fiind Baldovin pârcălabul, pe la 1495. Un document de
la Mănăstirea Vieroşi din judeţul
Argeş, ctitorie a banului Ivaşcu
Golescu din 1573, îi numeşte pe
boierii Goleşti urmaşi ai Craioveştilor, descendenţă prin care se
înrudesc cu domnitorii Basarabi.
Numele Golescu a început să fie
purtat pe la începutul secolului al
XVII-lea, de o descendentă a lui
Baldovin, Visa Golescu. Aceasta sa căsătorit cu un cunoscut boier
muntean, Stroe Leurdeanu, cel
care a ridicat conacul de la Goleşti,
în 1740, fiind prima construcţie
laică fortificată din Ţara Românească şi locul unde au trăit mulţi
dintre urmaşii lor. Averea Goleştilor
a fost sporită considerabil de banul
Radu, testamentul acestuia fiind o
mărturie că a ştiut să păstreze şi să
înmulţească avutul familiei. Visa ia dat fiului ei numele de Radu
Golescu, ajuns mare ban al ţării
Româneşti, om de afaceri şi om
politic, dar şi un "apreţuitor al
învăţăturii", cum îl numea Ion
Heliade Rădulescu, primul boier
iluminist. Deşi neamul s-a întrerupt
deseori pe linie masculină, femeile
au păstrat numele Golescu pentru
urmaşii lor, lucru întâlnit şi la alţi
descendenţi de viţă nobilă.Radu a
avut trei băieţi (Nicolae, Iordache,
Dinicu) şi o fată.
Secţia Pedagogică a muzeului
cuprinde „Şcoala slobodă obştească”, înfiinţată de marele
cărturar Dinicu Golescu. Aceasta
oferea copiilor săraci din
împrejurimi şansa să înveţe alături
de cei bogaţi. Manualele erau
gratuite şi, pentru prima dată, erau
primite la învăţătură şi fetele, alături
de băieţi. A fost prima şcoală
modernă cu predare în limba
română şi a funcţionat în perioada
1826 - 1830. În şcoală sunt expuse
atât piese de mobilier, cât şi
manuale din perioada lui Spiru

Haret. Alături de şcoală se află
Foişorul lui Tudor Vladimirescu,
unde şi-a trăit ultimele zile de
libertate Tudor Vladimirescu, între
18- 21 mai 1821. Capturat de
oamenii lui Alexandru Ipsilanti, a
fost dus spre Târgovişte pentru a fi
judecat, însă pe drum a fost
asasinat, trupul fiindu-i aruncat întro fântână. Lângă turn se află
Bolniţa (în prezent, folosită ca sală
de expoziţii temporare), aşezământ
destinat celor bătrâni, bolnavi şi
săraci, înfiinţată de marele ban
Radu Golescu şi întreţinută pe
cheltuiala sa. Pe lespedea de
piatră din beci a conacului Golescu
şi pe ancadramentul a două
ferestre sunt înscrise numele meşterului Stoica şi al proprietarilor,
Stroe Leurdeanu şi Visa Golescu.

Cei mai cunoscuþi
Goleºti sunt cei doi
fii ai banului
Radu - Gheorghe
(Iordache) ºi
Dinicu (Constantin)
Golescu, mari
cãrturari ºi fãuritori
ai culturii.
Iordache (Gheorghe) Golescu
devine mare stolnic în 1803, iar în
1816 ajunge mare logofăt, epitrop
al spitalelor, prezident al Sfatului
Consultativ şi va face parte din
Divanul ţării. Apoi, membru al Comisiei pentru cercetarea situaţiei
învăţământului, pe vremea domniei lui Vodă Caragea, efor al
şcolilor (din 1818) şi mare vornic şi
ministru al dreptăţii (din 1831),
”Erudit şi poliglot şi-a închinat
întreaga viaţă scrisului, cu gândul
la ridicarea neamului său“ spunea prof. N.Bănescu. S-a
ocupat de organizarea învăţământului românesc, sprijinindu-l
pe Gheorghe Lazăr pentru înfiinţarea Şcolii româneşti, la “Sf. Sava”,

a alcătuit o culegere de proverbe
şi poveşti populare (pilde, povăţuri,
cuvinte adevărate şi poveşti), a
tradus din Homer, Montesquieu,
Bernardin de Saint-Pierre şi a
compus mai multe lucrări dramatice (Barbul Văcărescul, vânzătorul ţării, c. 1828, reprezentată
în epoca modernă de Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra" din
Bucureşti; Starea ţării Ruinăreşti
acu, în zilele măriei sale loan
Caragea voievod, c. 1831; Mavrodinada sau Divanul nevinovat şi
defăimat sau Copii sărmani,
nevârstnici şi năpăstuiţi, c. 1845
etc.).Operele sale literare, puţin
cunoscute până astăzi, rămase în
mare parte în manuscris, sunt
colorate polemic, în tradiţia
cronicărească munteană, şi au o
mare savoare a expresiei. Cu
excepţia unei gramatici româneşti,
intitulată Băgări de séamă asupra
canóanelor grămăticeşti, 253 p.,
publicată în anul 1840, în tipografia
lui I. Heliade Rădulescu,scrierile
sale, câte s-au păstrat, au apărut
postum:Tarafurile cele ce aşează
domnia, în Columna lui Traian, nr.
7,1872;Barbul Văcărescul, vânzătorul ţării, în vol. Primii noştri
dramaturgi, Bucureşti, 1960; Povaţuiri pentru bună-cuviinţă, 1975.
În Gramatica sa, Iordache
Golescu a fost continuatorul
părerilor
gramaticale
ale
lui Enăchiţă Văcărescu, de la care
împrumută şi terminologia italiană
gramaticală. La fel ca şi Văcărescu,
a acordat mare atenţie regulilor
ortoepice. Gramatica lui Iordache
Golescu a servit ca o pavăză contra
năvălirii latinismului excesiv.
A alcătuit Harta Geografică, cu
„îngrijirea şi îndreptarea lui Antim
A. Gazi Meliotul"şi tipărită cu
cheltuiala lui Radu Golescu, la
Viena, în anul 1800, care cuprinde
tabele geografice ale sferei
uscatului şi apei şi conţine şi o hartă
a Valahiei, reprodusă de N. Bănescu în lucrarea sa după
sursa foto enciclopedia calatorului independent

început prin a fi mason în loja “La
Rose du parfait silence”(Trandafirul
liniştei desăvârşite), care aparţinea
de Marele Orient de Franţa, în
1846, adept al perceptelor
“Libertate, Egalitate, Fraternitate“,
fondator al lojei “Steaua Dunării“
la întoarcerea în ţară, în 1859, care
avea să devină mai târziu Marea
Lojă a României şi a continuat prin
a pune bazele Partidului Naţional
Liberal, în 1875, alături de fratele
său Dumitru, C.A.Rosetti, Ion
Ghica ş.a., şi prin a fi prim-ministru
al ţării timp de 12 ani, între anii 1876
- 1888; Armand Călinescu a intrat
în Partidul ţărănesc în anul 1919, a
fost prefect de Argeş începând cu
1928, ministru de interne(1938) şi
preşedinte alConsiliului de Miniştri,
începând cu luna martie 1939 şi
până la asasinarea sa la 23
septembrie în acelaşi an, la vârsta
de 46 de ani, de către Garda de
Fier; Gelu Ciuculescu- profesor şi
dirijor; Cătălin Copăescu, coleg de
liceu, profesor şi medic chirurg de
excepţie; Alexandru Davila a fost fiul
generalului doctor Carol Davila Carlos Antonio Francesco d’Avila
(fiul scriitoarei franceze Marie d’Agoult,
având ca tată natural pe celebrul
compozitor Franz Liszt) şi al Anei
Davila, căreia i-a dedicat capodopera dramaturgiei româneşti
“Vlaicu Vodă“; Ion Diaconescu preşedinte al PNŢCD din anul 1995
şi preşedinte al Camerei Deputaţilor; regizorul Constantin
Dinischiotu; baritonul Octav
Enigărescu;Mihai Epure - scriitor şi
diplomat; alpinistul Alexandru
Găvan; poeta Ludmila Ghiţescu;
fraţii Golescu(despre care vom
vorbi mai pe larg), profesorul Ion
Hurdubeţiu(născut în Sibiu, dar
stabilit în Câmpulung Muscel),
autor al cărţii “Istoria Suediei“,
soprana Magda Ianculescu,
George I.Ionescu -Gion – membru
corespondent al Academiei
Române; Petre Ionescu - Muşcel profesor universitar pe tărâmul
ştiinţelor juridice; Viorel Jinga profesor universitar şi medic
chirurg; Alexandru Kiriţescu - scriitor
interbelic; Valentin Lipatti - om de
cultură, dar şi un redutabil
negociator internaţional, romancierul Ion Micuţ; Ion Mihalache ministru al Agriculturii şi Domeniilor
în guvernul condus de prietenul
Iuliu Maniu, pe care l-a urmat la
conducerea Partidului Naţional
ţărănesc din 1937 până în 1947;
poetul şi fabulistul Vasile Militaru,
care a dedicat poezia “Mama“
prietenului său George Enescu, şi
care a scris poezia ”Din bucata mea
de pâine“; sculptorul Dimitrie
D.Mirea, cercetătorul lingvistic Ion
Moise, poetul Mihail Moşandrei,
Alexandru Muşatescu - primar al
Câmpulungului şi prefect al fostului
judeţ Muşcel; născut în satul meu
natal Măţău, Tudor Muşatescu, fiul
lui Alexandru Muşatescu, autorul
comediilor “Titanic vals“, “Sosesc
deseară”, ”Visul unei nopţi de
iarnă“ ş.a.; academicianul Ion
Nanu - Muşcel; Neacşu Judeţul autorul scrisorii din 1521, primul
document redactat în limba
română; Ion D.Negulici - pictorul
revoluţionar de la 1848; distinsul
meu profesor Cezar Neacşu din
satul Măţău(mentorul cenaclului
“Tudor Muşatescu“ şi al renumitului
grup “Colinda“ din Muscel) care
spunea, atât de sugestiv, că ”viaţa
unui învăţător de şcoală este ca a
unei lumânări care arde la ambele
capete“; pictorul Dumitru Norocea,

continuare în pag.7
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urmare din pagina 1
Eu aş remarca doar câteva nume
de mari istorici şi economişti
cercetători - Florin Constantiniu şi
Gheorghe Buzatu, dar şi Aurică
Simion, scriitorii Marin Preda şi Ioan
Lăncrănjan, economiştii profesori
N.N. Constantinescu, Iulian Văcărel,
Nicolae Marcu, Gh. Dobre, ziariştii
Vlad Georgescu, director al "Europei
Libere" pentru România şi Liviu
Vălenaş, şi mulţi, mulţi alţii. Sub
aspectul gândurilor, al faptelor ca
atare ale conducătorilor "de vârf" ai
României din acea perioadă - cei
doi Antoneşti, în primul rând
Mareşalul Ion Antonescu "câinele
roşu" (avea părul roşcat şi era foarte
sever), dar şi vicepreşedintele
Consiliului de Miniştri din acel timp,
profesorul de Drept Internaţional
Mihai Antonescu, pe urmă Regele
Mihai şi grupul său - pe un loc important se înscriu cărţile memorialistice ale unor colaboratori şi
apropiaţi ai lor. N-au fost deloc
puţine, unele tipărite, altele cred
încă nu. N-am cum să le amintesc
pe toate, dar subliniez pe cele mai
recent lecturate sau relecturate: Gh.
Magherescu "Adevărul despre
Mareşalul Ion Antonescu" (3
volume); Constantin Pantazi "Cu
mareşalul până la moarte"; Radu
Lecca "Eu am salvat pe evreii din
România"; Eugen Cristescu "Din
memoriile lui Eugen Cristescu" vezi Emil Streinu "Serviciul Secret
de Informaţii al României" etc.
Remarc aparte o lucrare: Gheorghe
Barbul, "Al Treilea om al Axei", în
speţă generalul şi apoi mareşalul
Ion Antonescu.
zzz
1. Despre acest volum ne vom
referi cu precădere în rândurile de
faţă. Şi iată de ce. Sunt foarte
numeroşi, cum spuneam, cei care
i-au cunoscut şi care au avut ceva
de spus despre cei doi Antoneşti.
Sunt ceva mai puţini cei care au
avut, pe linie profesională, contact
direct cu ei. şi extrem de puţini cei
care au stat efectiv în intimitatea lor,
zi şi noapte. Or, Gheorghe Barbul
face parte, pe un loc efectiv relevant,
dintre aceştia din urmă. A fost ani
de zile şeful de cabinet şi colaboratorul direct al lui Mihai Antonescu dar şi al Mareşalului - secretarul particular al acestuia. Are, deci,
ce să confeseze. Pe urmă, mai
mulţi dintre cei amintiţi şi-au publicat cărţile în ţară, în regimul
dinainte de decembrie 1989. Iar
dintre aceştia, nu puţini le-au scris
în puşcărie, unii "discret" iar alţii sub
directa supraveghere a securităţii:
Constantin Pantazi, Radu Lcca,

Eugen Cristescu ş.a. Or, Gheorghe
Barbul a reuşit să părăsească ţara,
în august 1947, cam cu "ultimul
tren" înaintea marii urgii, cu
paşaport, şi de atunci a trăit în
Franţa, la Paris. Aici şi-a publicat
prima oară volumul său de bază, în
Editura "La Couronne", Paris, în
1950. Având ca documentare
propria memorie - cu totul remarcabilă, în opinia noastră - dar şi
diverse ziare şi publicaţii ale anilor
belici, din bibliotecile franceze.
Volumul a fost tradus şi publicat în
România în 1991 şi, iată, acum, în
2020, în "Paul Editons".
Când a publicat volumul său în
Franţa, Gh. Barbul era, de mult, un
om matur şi era un om liber: nu avea
de ce să se teamă de cenzura
comunistă, de braţul mai lung sau
mai scurt al securităţii. Putea, dar,
spune, putea, dar, vorbi, putea, dar,
scrie. Nu gânduri şi fapte auzite, ci
gânduri şi fapte trăite "în direct".
Mărturii nemijlocite. În inserarea lor
îi putem da, prin urmare, un consistent credit. Concepea şi realiza
documente de cabinet, participa la
toate întâlnirile "şefului", înclusiv cele
cu Hitler, ştia perfect ce se petrece
"în spatele uşilor închise", le ştia
îndoielile, frământările celor doi, le
mai lucra cuvântările. Ştia lumea şi
cu ochii lor şi cu ochii lui ş.a.
Altminteri, a fost pe o anumită parte
a baricadei timpului, iar aceasta se
simte oricum în volum. Chiar autorul
ne-o mărturiseşte în prefaţa cărţii
sale din 1950: "Eu aparţin taberei
învinşilor de la 23 August 1944 şi
mi-am adus mărturia în această
calitate. Nu pot să mă plâng de
soartă. Am scăpat de temniţă, iar
exilul nu mi-a fost mai greu decât
acela al învingătorilor din primul
moment: realizatorii actului de la 23
August (Regele, anturajul său,
fruntaşi liberali, ţărănişti, socialdemocraţi, militari de frunte,
comuniştii, au fost şi ei ...n.n). Dintre
cei încă în viaţă, regele este singurul
care nu a cunoscut închisorile
comuniste. Mulţi dintre sfetnicii săi
au pierit în puşcărie. Date fiind
opţiunile mele politice, mărturia
mea poate părea subiectivă. Cum
ar putea fi altfel? Martorul nu se
poate sustrage nici propriilor sale
opinii, nici publicului căruia i se
adresează şi nu rămâne indiferent
faţă de atmosfera ce domneşte în
jurul său. Un singur factor poate fi
invocat în favoarea mea: unii mă
tratează de detractor, alţii de
apologet al lui Ion Antonescu. Să fi
reuşit oare să adopt o poziţie de
echilibru între cele două extreme?
Să judece cine mă citeşte". Eu, cititor
al său, din cele ce-mi dau seama,
cred că da...
zzz
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2. Dar cine a fost, mai în detaliu,
diplomatul şi înaltul funcţionar de
stat român Gheorghe Barbul? Pe
scurt, se naşte aproape odată cu
secolul trecut: la 22 august 1915, în
comuna Vârfurile din judeţul Arad.
Părinţii locuiau la Budapesta, tatăl
fiind prim bibliotecar al Bibliotecii
Naţionale Maghiare. După înfrângerea trupelor comuniste ale lui
Bela Kun de către armatele române,
ne spune Liviu Vălenaş, familia se
va muta în Ardeal, la Cluj. Unde
Gheorghe a urmat şcoala primară
şi primele două clase de liceu.
Familia era avută, avea, printre
altele, o vilă la Predeal, nu departe
de vila viitorului Mareşal Ion
Antonescu. Apoi tânărul Gheorghe
Barbul va continua la Viena şi la
Paris, ultimă locaţie cu bacalaureat
1932. Revine în ţară, la familie, la
Universitatea "Regele Ferdinand I"
din Cluj, unde va obţine diploma de
"Licenţiat în Drept şi Economie
Politică". Superbă licenţă şi cu
valenţe practice în toate părţile. Va
continua în Germania, la Berlin,
urmând un doctorat în Drept
Internaţional şi Public. Ne spune tot
Liviu Vălenaş, revine în ţară în
primăvara anului 1940. Pe lângă
studii, vorbitor perfect de română,
maghiară, germană, franceză,
discutând şi în engleză şi italiană.
Este numit în august 1940 secretar
al Comisiei române pentru negocierile cu Ungaria de la Turnu
Severin, prezidată de Valer Pop. Tot
în calitate de secretar al Comisiei,
însoţeşte pe Mihail Manoilescu,
ministru de Externe în guvernul
Gigurtu, şi pe Valer Pop la arbitrajul
de la Viena. După întoarcerea în ţară
face legătura între Ion Antonescu şi
Valer Pop, printre altele a căror
acţiune duce la abdicarea lui Carol
al II-lea.
La cererea Conducătorului
Statului, generalul Ion Antonescu,
însoţeşte pe Valer Pop la Berlin,
unde acesta este trimis pentru
apărarea drepturilor românilor din
Nordul Transilvaniei, cedată, sub
Diktat, Ungariei. Face săptămânal
naveta între Berlin şi Roma, unde
Mihail Manoilescu este însărcinat să
întreprindă aceleaşi demersuri, în
acelaşi sens, pe lângă guvernul
italian. După terminarea acestei
misiuni, este trimis la Budapesta
pentru a participa la negocierile
româno-maghiare pentru aplicarea
arbitrajului de la Viena.
Rechemat la Bucureşti la sfârşitul
anului 1940, este singurul civil care
face parte, fără funcţie precis determinată, din cabinetul generalului
Antonescu. Intrat prin concurs în
cariera diplomatică, este detaşat
oficial la cabinetul ministrului
Afacerilor Străine, al cărui titular era

sursa timpul.md

Începutul b[t[liei pentru Moscova

Ion Antonescu, Mihai Antonescu
devenind interimarul acestui
departament după începerea
ostilităţilor pe frontul de Răsărit.
Principala sa activitate la cabinetul
ministrului de Afaceri Străine privea
relaţiile româno-germane şi româno-italiene. Pregăteşte materiale pentru discuţiile cu şefii de stat
ai celor două puteri ale Axei şi
însoţeşte, adesea, fie pe mareşalul
Antonescu, fie pe Mihai Antonescu,
în vizitele la Hitler sau Mussolini ş.a.
În decembrie 1943, este trimis la
Stockholm pentru a transmite ministrului plenipotenţiar al României
în capitala Suediei, Frederic Nanu,
instrucţiunile guvernului de la
Bucureşti în vederea negocierilor cu
Uniunea Sovietică, pentru ieşirea
României din război. În martie 1944
este trimis la Madrid pentru a relua,
potrivit indicaţiilor primite de la Ion
Antonescu şi Mihai Antonescu,
negocierile cu ambasadorul Statelor Unite pentru stabilirea
modalităţilor ieşirii României din
război. Se întoarce la Bucureşti la
începutul lunii august 1944. La 22
august 1944, Mihai Antonescu îi
cere să-l însoţească la Ankara, pentru încheierea armistiţiului cu Statele Unite, Marea Britanie şi Uniunea
Sovietică. La întrebarea lui Gheorghe Barbul, dacă misiunea are
aprobarea Mareşalului, Mihai
Antonescu nu-i dă decât un răspuns
evaziv. Plecarea era prevăzută
pentru 24 august 1944 şi a fost
zădărnicită prin actul intervenit la 23
August 1944, printre ale cărui consecinţe imediate au fost arestările
lui Ion Antonescu şi Mihai Antonescu...
După cum aminteam, în august
1947 reuşeşte să se refugieze în
străinătate. Stabilit la Paris, scrie mai
mute cărţi, printre care volumul
intitulat "Memorial Antonesco, le
III-ieme Homme de l'Axe", publicat
în toamna anului 1950. Trăieşte,
împreună cu soţia sa, mai multe
decenii în capitala Franţei, câştigându-şi existenţa prin colaborarea
ca ziarist profesionist la publicaţii
franceze, până la pensionarea sa

survenită în 1985. După decembrie
1989, publică mai multe cărţi în
ţară... O viaţă de om în câteva
rânduri. Dar ce viaţă. Mulţi s-au
întrebat: avea oare Gh. Barbul
origini ungureşti? Nu cred că
contează răspunsul. În opinia mea
a fost un român admirabil: latin prin
temperament şi vivacitate de spirit,
mobilitate de spirit. German prin
rigurozitatea şi profunzimea
gândurilor, prin exprimarea deseori
perfect logică. Francez prin eleganţa demonstraţiilor şi spiritul său
de prospecţie. Maghiar, dacă vreţi,
prin simplitatea dar şi bogăţia de
idei a scrisului său, prin urmărirea
perseverentă a finalizărilor ş.a.
Practic, un român-european în
anume sens chiar dacă într-un fel
limitat al cuvântului. Nu cred că
exagerez. Oricum, din ce am citit,
nu antisemit.
zzz
3. Revin dar la carte: "Al Treilea
om al Axei". Autorul ne face o
mărturisire semnificativă în dorinţa
de a releva, în opinia sa, adevărul
despre nişte ani în care a fost
nemijlocit în centrul evenimentelor.
"M-am aşezat la masa de scris... din
cauza manierei de a descrie
evenimentele la care am fost martor
şi oamenii pentru care mi-a fost dat
să lucrez între 1940 şi 1944, de
către cei care aveau cuvântul în
perioada imediat postbelică, adică
învingătorii. Adversarii erau calificaţi
fie criminali, fie nebuni şi mai des
amândouă laolaltă. Până şi ziarele
publicate de românii din Lumea
Liberă tratau pe Ion Antonescu de
călău al neamului şi regimul său
drept sângeroasă şi odioasă
dictatură "fascistă". Şi ca în ţară, aşa
şi în străinătate, ziua de 23 august
era calificată de sărbătoarea
naţională a eliberării..." Desigur,
sunt multe de comentat dar, la finalul
cărţii - nu a disculpat, totuşi, pe
nimeni - nu-i poţi decât aprecia astfel
de strădanii, de nuanţări.
Paleta de abordare a volumului
este amplă. Numeroase probleme.
Iată, "Câinele roşu" (Ion Antonescu);
"La Canossa"; "Hotărârea cea
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Bucovina. În vreme ce aliaţii, Franţa,
Anglia ne susţineau în vrerea
noastră de a ne reîntregi ţara. Sunt
numeroase chestiuni care se ridică.
Dar, se întreabă Gh. Barbul, Antonescu - mareşalul, putea proceda
altfel urmârind să prevină disoluţia
aproape totală a statului român? Un
stat aliat până atunci cu o Franţă
care aproape că nu mai exista? Cu
o Mare Britanie care - se arată în
carte - ne-a acceptat "faute de
mieux" să ne aliem cu Germania?
Putea oare Antonescu să meargă
cu o Rusie bolşevică care, ca un lup
hămesit, vroia mai mult din
România? Sau puteam merge cu
o Germanie, nazistă, fireşte, care ne
promitea Basarabia şi Bucovina,
luptând şi noi, şi vag Transilvania la
finele ostilităţilor? Era un destin
dramatic ce se întrevedea, dar prin
care trebuia prevenită moartea ca
atare a statului român... Au fost
sacrificii imense, mizerii, lupte grele
prin câmpurile fără sfârşit ale Rusiei,
dictatură neclintită, dar toate
acestea erau, practic, un anume
cost românesc pentru Basarabia şi
Bucovina. De Transilvania urmă să
discutăm apoi. Desigur, cu Hitler
"învingătorul", care ne minţea,
deseori şi pe noi ca pe atâţia alţii.
Aici, am sentimentul, că se vădeşte
o anume cheie importantă a
volumului. Care poate fi citit însă şi
în altă cheie, Normal. Cert este - fapt
dovedit din multe alte surse - că
dictatorul german avea un anume
respect, chiar simpatie, faţă de Ion
Antonescu, faţă de personalitatea sa
ca atare, hotărât, inflexibil cruciat
împotriva bolşevismului. Un latin cu
ochi albastrii aducând, totuşi, mai
degrabă german decât a latin. Ne
vom referi mai departe la mai multe
episoade abordate în carte în acest
sens.
zzz
4. Sunt deosebit de interesante
"negocierile secrete" pe care
diplomatul şi ziaristul, analistul Gh.
Barbul le inserează în volum, în
foarte mare măsură fiind participant
direct la ele. De exemplu, "Antonescu afirmă că Hitler comisese
cea mai mare greşală de ordin
militar făcându-şi un inamic din
Polonia şi nu un aliat contra URSS...
Cele 40 de divizii ale Poloniei ar fi

Ruinele Berlinului

sursa Historia

mare"; "Preliminariile"; "Armele au
cuvântul"; "Marea aventură"; "De la
Stalingrad la Roma". şi "Negocieri
secrete"; "Întoarcerea la Berlin";
"Ultima bătălie"; "Cade Cortina de
Fier". Ceea ce mi-a reţinut în mod
deosebit atenţia nu este atâta
zugrăvirea, dorită de către autor
atentă, a portretelor ca atare ale lui
Hitler, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Goga, Brătianu, Maniu,
Regele Mihai, Mussolini, Stalin,
Molotov, Horty, Killinger, Clodius,
Ismet, Inönü, Ştirbey, Roosevelt,
Hayes, Churchill, Ciano, Bova
Scoppa, Nedici şi atâţia şi atâţia alţii.
Nu. Ceea ce m-a frapat cu deosebire sunt examinările pe care Gh.
Barbul le realizează în siajul atât de
multor relaţii mai mult sau mai puţin
secrete, mai mult sau mai puţin
discrete, dintre personalităţile, cancelariile, ambasadele europene, şi
nu doar. Mai ales Madridul, Istanbulul, Ankara, Cairo, Stockholm,
Londra, Moscova ş.a., ocupă un loc
predilect. Fiind astfel posibil ca tu,
cititor, să-ţi formezi păreri, nu neapărat identice ale unui cititor cu altul.
Gh. Barbul aduce mărturii. Sigur,
sunt produsul gândurilor sale dar şi
realităţi pe care puţini le-au cunoscut
şi le cunosc. Tu, cititor, poţi contura
concluzii. Oare de ce Ion Antonescu,
anglofil consacrat, convins, a mers
pe "cartea" Germaniei, cea care
aprobase şi chiar stimulase raptul
teritorial al Bucovinei şi Basarabiei
de către URSS? Cea care
patronase energic Diktatul de la
Viena, pe care chiar ea l-a iniţiat,
răpind României o bună parte din
Transilvania locuită majoritar de
români? Cea cu care luptasem din
greu în Primul Razboi Mondial,
aducând jecmănirea dură, până la
înfomentare şi ruină, până la
moarte, a teritoriilor ocupate? Cea
cu care încheiasem în condiţii mai
mult decât umilitoare şi grele, pentru
noi, pacea de la Bucureşti, 1918,
fiindu-ne luate nemijlocit în stăpânire resursele până prin anii 1950?
Cea şi cea..., revigorându-se doctrinele germanofile din urmă cu
circa 2-3 decenii ale lui P.P. Carp şi
Alexandru Marghiloman. Aceştia din
urmă vroiau "să mergem" aliaţi cu
Puterile Centrale pentru a dobândi
Basarabia, fără însă Transilvania şi
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modificat, poate, cursul operaţiilor
în estul Europei. Motivele care
făceau din Beck şi Rydz Smigly
partizani ai unui război contra URSS
în 1938 erau valabile pentru
Antonescu în 1944. El era neplăcut
impresionat de fiecare dată când
germanii vorbeau de "Lebensraum"
în loc să vorbească de spaţiul vital
comun. Era o gravă eroare
psihologică. Dar, în realitate,
Germania era singura dispusă şi
capabilă să lupte împotriva
influenţei slavo-comuniste în această regiune... În 1944, în prezenţa
unei ameninţări sovietice mai
neliniştitoare decât vreodată, a
părăsi Germania fără a pune nimic
în locul Wehrmachtului (cum
aproape s-a întâmplat de fapt, n.n.)
echivala cu o sinucidere. "Este ca şi
cum ai sări din avion fără paraşută",
spunea mareşalul Antonescu,
susţinându-şi punctul de vedere de
a face armistiţiul cu puterile aliate,
cu ruşii, nu oricând, ci în condiţii cât
de cât favorabile României. Grija
noastră pentru securitate, opiniau
Antoneştii, era singurul argument ce
se putea invoca pentru a ieşi din
alianţa cu Germania"...
Dar controversele cu Turcia? Iată:
"Convorbirile finlandezo-ruse, care
începuseră în februarie 1944, erau
urmărite cu cea mai mare atenţie
de sateliţii Axei. Ele erau considerate
un model de negociere cu URSS...
Neliniştea că ar putea fi depăşiţi de
doi vecini se manifesta puternic la
cei doi Antonescu. Mareşalul se
temea de o situaţie militară dificilă,
căci dacă Bulgaria nu mai asigura
flancul de sud al României, iar
Ungaria cele de nord şi de vest,
apărarea contra Rusiei era
compromisă iremediabil, în timp ce
Mihai Antonescu se temea că a
comis o greşeală abandonând
negocierile directe cu URSS... De
la Madrid nu ne mai venea nimic...
Presa, oamenii de stat prin declaraţii
publice sprijineau demersurile
ambasadorilor anglo-saxoni în
Turcia, pentru a determina această
ţară să îşi schimbe poziţia... Dacă
aliaţii ar fi reuşit să-i hotărească pe
paznicii strâmtorilor să intre în
acţiune de partea lor, atunci
planurile de debarcare în Balcani,
discutate la Madrid, se puteau
materializa... În această luptă
diplomatică inegală, Germania a
primit un ajutor indirect şi nesperat:
cel al Uniunii Sovietice... Moscova,
în grija sa de a ţine forţele anglosaxone departe de Balcani, adoptă
în controversa Turciei cu anglosaxonii o atitudine de prudenţă
neutralistă". Aşadar, discuţii rafinate
la cafele de soi nobil şi ceaiuri
fierbinţi, cu băuturi scumpe, în

saloane curăţate zilnic, personalităţi
îmbrăcate în costume pe comandă
la croitori de lux, discuţii greu
terminabile despre ce este şi ce va
fi, cu frontul în Balcani, cu frontul în
Mediterana, în vreme ce soldaţii cei români în speţă, dar şi cei
germani, italieni, unguri ş.a. - sângerau din greu şi mureau în tranşee
pentru o cauză logic şi efectiv
pierdută. Pierdută dacă nu în oprirea germanilor la porţile Moscovei
în noiembrie 1941, oricum în
hecatomba germano-română la
Stalingrad, în noiembrie-decembrie
1942 şi ianuarie 1943. Restul erau
vorbe. Iar aici, înţelegem de la
Barbul, s-a vădit o imensă greşeală
a conducătorilor români de atunci,
incapabili "să vadă" soluţii şi să
acţioneze astfel. Cum ar fi putut
acţiona. Au zeci şi zeci şi zeci de mii
de morţi în spate, suferinţe fără
număr, dureri şi tristeţi nemăsurate.
"Guvernul român - mai arată Gh.
Barbul - prin gura lui Iuliu Maniu
trebuia să se străduiască, în
viitoarele negocieri, să asigure ţării
un statut cât mai favorabil cu putinţă,
în noua ordine pe care învingătorii
o vor instaura în Europa...
Negocierile directe cu Uniunea
Sovietică erau indispensabile". Era
oarecum şi părerea Mareşalului,
gata oricând să lase locul la
conducere altora capabili în acest
sens. Numai că la acţiuni concrete
şi riscante - germanii puteau aplica
pedepse exemplare lor şi ţării, un
risc mare pentru ţară, Horia Sima
având pregătit geamantanul
revenirii - nu se prea înghesuiau
mulţi. Întâi să vedem, petractăm şi
iar petractăm, şi apoi vom vedea. În
toată această relativ nebuloasă, se
iveşte "democratul" dr. Petru Groza,
într-un contact discret cu Ion
Antonescu: "Dacă germanii câştigă
războiul, dvs. veţi păstra puterea.
Dacă anglo-saxonii ies invăngători,
Maniu va deveni omul zilei. Dar
dacă, aşa cum mă tem, ruşii vor
învinge, va fi rândul meu"... Complicată treabă căreia Mareşalul
trebuia să-i taie nodul gordian,
aflând, într-o situaţie curentă favorabilă pe front, o soluţie cât mai
avantajoasă pentru ţară. Desigur,
ceilalţi solidari cu el, dar care, mai
mulţi, în afară de Iuliu Maniu şi nu
doar, la procesul "înaltei trădări
naţionale" l-au lăsat singur. Soarta
bolşevică în afirmare a ţării, însă,
le-a oferit şi lor (cu excepţia lui Petru
Groza, în tabăra comuniştilor
învingători), doar puţin mai târziu o
notă de plată nu atât patetică ci
dramatică, chinuitoare, mortală.
Soarta, de fapt, a ţărilor mici pe tabla
de şah a marilor puteri...
De altfel, în prima decadă a lunii

decembrie 1941, în răspunsul său
la ultimatumul englez şi în urma
notei guvernului american care
reprezenta şi interesele Marii Britanii
la Bucureşti, Ion Antonescu arăta
ferm - ne spune Gheorghe Barbul că războiul în care România intrase
alături de Germania nu era îndreptat
decât împotriva Rusiei. Care ne
răpise teritorii. În pofida faptului că
Germania şi Italia ne ceruseră, în
virtutea articolului doi din Pactul
Tripartit, ca România să declare
război şi Statelor Unite, pe lângă
Anglia cu care eram deja în
beligeranţă. Spunea Ion Antonescu,
atrăgând atenţia presei cum
prezintă problema: "Eu sunt aliatul
Reichului contra Rusiei. Dar sunt
neutru între Anglia şi Germania,
Sunt pentru americani contra
japonezilor. S-a înţeles?" Presa,
oamenii au înţeles, dar mai puţin
Marea Britanie şi Statele Unite care
ne-au bombardat cu cerbicie cam
din 1943, provocând mari distrugeri,
mulţi morţi şi răniţi. Aceasta în vreme
ce România, printre altele, pusese
sub protecţia ei, fără să-i dea
Germaniei, care îi cerea insistent,
piloţii americani şi englezi din
avioanele doborâte de antiaeriană
şi căzuţi pe teritoriu românesc. Şi
au mai fost. Gh. Barbul se referă
amplu în acest sens.
zzz
5. Volumul diplomatului şi înaltului funcţionar de cabinet român ne
oferă nu puţine premise pentru
adâncirea înţelegerii relaţiilor dintre
Ion (uneori şi Mihai) Antonescu şi
legionari; dintre Antonescu şi Ribbentrop; dintre Antonescu, Regele
Mihai şi Regina Mamă; dintre Ion
Antonescu şi Mihai Antonescu, în
condiţiile conspirativităţii acestuia
dar care, în fapt, era şi a Mareşalului
ce urmărea, cum spuneam, ca
România să iasă din război dar în
condiţii ceva mai bune pentru ea etc.
Nu ne impune opinii Gh. Barbul, ci
mai mult ne îndeamnă la reflecţii.
În acelaşi cadru se vădeşte
examinarea situaţiei evreilor, este
drept, examinare mai timidă, deşi
era necesară analiza ei mai amplă
cu atât mai mult cu cât populaţia
evreiască se confrunta cu politicile
şi măsurile dure antisemite luate de
guvern, în armată, cu crime şi
omoruri ş.a.
Am lăsat spre final analiza pe care
Gh. Barbul o face unor probleme
economice. Care au fost, în viziunea
autorului, câteva coordonate ale
relaţiilor din timpul războiului, dintre
România şi Germania? Pe de o parte, ne spune Barbul, "România,
satelit al celui de al Treilea Reich, a
putut întotdeauna să negocieze, fără

continuare în pag. 6
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piedici din partea germanilor, cu
oricare (mă rog, "oricare" are un
sens relativ, n.n.) alt partener".
Evident, nu petrol. "Ea a putut să
trimită produse alimentare care
lipseau Germaniei, în Grecia şi
Franţa fără ca von Killinger să se
considere în drept să intervină. În
pofida tensiunilor crescânde între
Berlin şi Ankara, mărfurile noastre
se îndreptau spre Istanbul, conform
acordurilor liber consimţite între cele
două ţări..." Şi ne mai spune Barbul:
"Democraţii români, pentru ca vocile
lor să nu fie înăbuşite de plângerile
celorlalţi, afirmă peste tot că ţara
noastră ar fi fost jefuită sistematic
de germani... Realitatea este total
diferită. "Dacă Reichul şi România
ar fi două case de comerţ care se
hotărăsc să-şi încheie definitiv
conturile, România este aceea care
ar avea bani de plătit Germaniei",
spunea Clodius specialistul lui
Ribbentrop
pentru
afaceri
economice. Şi era adevărat. De
fiecare dată când datoria germană
depăşea posibilităţile trezoreriei
noastre, clearingul era acoperit cu
cesiuni de aur şi devize făcute de
Reichbank în profitul Băncii
Naţionale a României. Cinci
vagoane de aur german şi o sută
patruzeci şi şapte milioane de franci
elveţieni au intrat în patrimoniul
statului român. Pe lângă acestea,
Reichul a acordat satelitului său un
împrumut de două sute de milioane
de Reichsmark, pentru echipamentul militar şi industrial al
României. El a fost folosit integral,
dar Antonescu obţinuse de la Hitler
să nu fie restituit niciodată. În cazul
unei victorii comune, această sumă
trebuia să fie reţinută din despăgubirile de război pe care România
ar fi avut dreptul să le revendice de
la inamicii săi"... Şi încă. "La
Bucureşti se înghesuiau cei mai
marcanţi oameni de afaceri de pe
vechiul continent, veniţi să trateze
afaceri importante. Cifrele de afaceri
urcau peste tot vertiginos..." Să-l
credem pe Barbul? Sunt cifre şi
vorbe generale, neacoperite în carte
de şirurile de date de statistică
generală şi financiară necesare. Dar
să ţinem seama de faptul că, la
sfârşitul alianţei cu nemţii, stocul de
aur al Băncii Naţionale a României
era mai mare decât cel de la
începutul acestei alianţe sau de la
începutul războiului. Şi să comparăm cu drama, pentru noi, a
Sovromurilor. Mai are Barbul un
argument: "Timp de doi ani de
ocupaţie rusă, România făcuse
Uniunii Sovietice prestaţiuni în
valoare ce depăşea un milion de
dolari. Dacă ţara ar fi fost ruinată
economic de Reich, desigur că nu
ar fi putut face un asemenea efort".
De reflectat...
zzz
6. Încă din vara lui 1943 Mareşalul
Antonescu începuse să creadă că
Germania a pierdut războiul, scrie
Gh. Barbul. Chiar din acel an şi mai
apoi "cercul se strânge în jurul ţării
noastre. Ocupând Ungaria, germanii barau drumul spre apus. În
sud, în Bulgaria, ei controlau traficul
persoanelor spre Turcia. Să fugi
spre nord sau spre est era imposibil.
Acolo erau frontul şi ruşii. Democraţii
români se zbăteau înnebuniţi ca
vânatul împresurat de hăitaşi.
Libertatea lui Maniu şi a partizanilor
săi îl costase pe Mareşal multe tone
de petrol...". La una din ultimele
călătorii la Hitler, Mihai Antonescu
"îl însoţea pe "Conducător" pentru
că spera că, în prezenţa sa, Hitler
nu va îndrăzni să-l declare răs-

punzător pe politica "neloială" a
României" etc..."Erau stabilite în
grabă liste conţinând numele
persoanelor pe care germanii le vor
aresta în urma instalării la Bucureşti
a unui guvern după modelul celui
care luase puterea la Budapesta"...
"Părea, însă, puţin probabil ca Hitler
să încerce să răstoarne regimul
Antonescu într-un moment când
partea de sud a frontului de răsărit
depindea, în mare măsură, de
armata română. A lipsi ţara de
regimul său legitm, pentru a
instaura forţat o administraţie care
să fie în întregime devotată
germanilor, fusese posibil la
Budapesta, care se găsea la 1000
de km de front. Dar la Bucureşti o
asemenea lovitură, fără concursul
aparatului de stat şi mai ales al
armatei, comporta riscuri incalculabile. Mareşalul îşi păstra deci,
în faţa Germaniei o poziţie suficient
de puternică pentru a-i ţine piept lui
Hitler..." Presiunile legionare sau cu
legionarii nu prea aveau mari
şanse, astfel că Ion Antonescu, cu
unele opoziţii ale sale faţă de Führer,
şi cu o opoziţie netă a altora faţă de
Hitler pe care o lăsase să funcţioneze, îşi va duce până la capăt
destinul său de aliat. Cu deznodământul dramatic cunoscut...
Este, desigur, un punct de vedere
dar merită reflectat asupra lui.
Mai mult. 23 August 1944,
eveniment pe care Gh. Barbul îl
descrie puţin diferit de versiunea cea
mai acceptată - "pacea fără a-mi
păta onoarea" scrie el că afirma,
deseori Ion Antonescu dar nu putea
prima onoarea de soldat a
Mareşalului când era vorba de zeci
de mii de vieţi militare în mare
pericol şi de distrugerea României
- a grăbit masiv retragerea
germană. În acest ultim sens,
Werhmachtul a cunoscut chiar o
veritabilă degringoladă. "În afară de
un mic număr de ofiţeri care au
putut să se salveze pe calea aerului,
scrie Gh. Barbul, cele 22 de divizii
care se găseau în România fură
capturate de ruşi. Armata Roţie a
făcut vreo 316.000 prizonieri, dintre
care 197.000 germani şi 119.000
români". În baza lui "23 August",
adăugăm noi, obţinuţi fără luptă,
armistiţiul cu ruşii şi aliaţii fiind
încheiat abia în 12 septembrie
1944. "Pierderile Werhmachtului,
mai notează analistul român,
depăşesc numeric pe cele pe care
armata germană le suferise la
Stalingrad şi în Normandia"... Iar, din
punct de vedere strategic,
capitularea României a însemnat
o adevărată catastrofă... Printre
altele, am obţinut în schimb, cu
binecuvântarea aliaţilor, deschiderea largă pentru sovietici a
drumului prin care au ocupat
("eliberat") cea mai mare parte din
Europa de est şi au bolşevizat-o,
Şi încă, tot puncte de vedere ale
aceluiaşi autor, apropiindu-ne de
"sfârşitul sfârşitului". "Imensul aparat
de stat (al Reichului, n.n.) mergea
ca un pilot care, până în momentul
când aparatul se sfărâmă pe sol,
execută manevre de comandă
reglementare, fără să se lase pradă
destinului inevitabil... Marea maşină
funcţiona şi slujitorii ei erau
resemnaţi în a o face să meargă
până la capăt... Masa considera că
războiul este pierdut. Încrederea în
Führer era definitiv zdruncinată dar
nimeni (chiar nimeni? n.n.) nu se
gândea că în situaţia specială a
Reichului (după atentat) altcineva
ar fi putut să procedeze mai bine...
În discursurile Führerului, noul leitmotiv era următorul: dacă vom fi
învinşi, acesta va fi sfârşitul naţiunii
germane". Nu toţi erau fanatici, dar
nu puţini. "Hitler devenea totuşi
simbolul existenţei, căci cât timp el
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mai conducea Reichul, un stat
german va exista... Adevărul era că
Hitler încă era, la acea dată, mai
puţin detestat decât cei care
trâmbiţează astăzi rezistenţa
împotriva regimului său. Pentru
poporul german (nu chiar tot, n.n.)
aceştia nu doreau decât să
accelereze catastrofa... Armata
imperialistă
din
1940
se
transformase într-o armată de
apărare naţională. Partidul era
învins... dar "partizanii" OKW-ului
erau incapabili să înţeleagă
schimbarea care se produsese...
Poporul se solidarizase cu Führerul

său, în perioada succeselor. Hitler
se dovedea incapabil să se
solidarizeze cu el, la înfrângere".
Dincolo poate de unele exagerări,
aspectele sugerate se vădesc mai
mult decât interesante.
După Barbul, o metamorfoză
decelabilă se petrecuse şi în Hitler.
"Cu ochii înfundaţi în cap, cu tenul
pământiu, de o slăbiciune ascetică,
faţa lui Hitler luase o nouă expresie".
Era, însă, "din nou în picioare pentru
a face faţă dezastrului, dar nu mai
era cancelarul Adolf Hitler care se
lăuda în faţa lui Antonescu, spre
sfârşitul anului 1940 că a

subordonat clanul revoluţionar al
partizanilor săi competenţei
tehnicienilor. Era Adolf Hitler
agitatorul obscur al anului 1921...
Inamicul potenţial trebuia detectat
şi suprimat fără ezitare..." Era
fanatismul orb care-l ducea nu doar
pe Hitler ci întreaga Germanie leagăn altădată al civilizaţiei lumii spre prăpastie... Din multe privinţe,
cred că sunt destul de corecte
analizele lui Gh. Barbul. "Nebunia"
şi încăpăţânarea politică, călcând
pe numeroase cadavre, istoria ne
demonstrează că nu au putut şi nu
pot duce la nimic bun.

Volumul diplomatului în Economie Politicã al Universitãþii
“Regele "Ferdinand I"” din Cluj, este o carte de memorii, îndãrãtul
uºilor închise. Chiar dacã avem unele opinii diferite în ce priveºte
conþinutul sãu, nu este deloc rãu cã îl avem. Gh. Barbul a plecat cu
paºaport, din þarã cum spuneam, în august 1947. Cam cu ultimele
plecãri. ªi s-a dus unde? În Franþa, la Paris,
"Oraºul Libertãþii". Un astfel de oraº nu era nici Berlinul - nu avea
cum, atunci, -, nici Moscova, nici Londra, nici New-York-ul etc. Era,
deci, Parisul. Dar chiar Parisul, în acele zile ºi chiar în ºi dupã 1950,
când cartea sa de faþã a fost tipãritã în editura francezã amintitã, era
cuprins ca ºi toatã Franþa, de o luptã febrilã împotriva foºtilor
"colaboratori", în paralel cu o acþiune amplã de epurare a acestora:
anchete severe, judecãþi dure, sentinþe grele, nu puþine condamnãri la
moarte. Gh. Barbul, chiar dacã român, prin funcþiile ocupate în þarã
nu a intrat deloc într-o astfel de categorie. Nu a fost decident, ci
funcþionar. Oricum, dacã ar fi rãmas în România,
fãrã douãzeci de ani de temniþã grea nu cred cã ar fi scãpat.
"Comme ça tourne le monde", ar spune francezul...
sursa foto europolitics
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exemplarul din Biblioteca Academiei Române. Alte lucrări: un
manuscris în 854 pagini (ms. 213),
ce cuprinde 16.350 de tipuri de
proverbe, culese din folclor:„Pilde,
povăţuiri şi cuvinte adevărate şi
poveşti, adunate de dumnealui
Dvornicul Iordache Golescul, fiul
răposatului Banul Golescul,
cuprinzând numeroase proverbe,
cugetări, istorioare”; Iuliu A.
Zanne a publicat în volumul VIII al
lucrării sale ”Proverbele românilor” din manuscrisul lui Iordache
Golescu; Starea ţării Rumâneşti pe
vremea pământenilor; Mavrodiniada sau Divanul nevinovat şi
defăimat sau copii sărmani vîrstnici
şi năpăstuiţi, (c. 1845); Tarafurile
cele ce aşează domnia, în Columna lui Traian, nr. 7, 1872; un
Dicţionar al limbii româneşti
intitulat „Condica limbii româneşti,
alcătuită de dumnealui, Iordache
Golescul Vel Dvornic al Prinţipatului
Valahiei, în zilele prea Înălţatului
nostru Domn Alexandru Dimitrie
Ghica Voevod” , ce cuprinde şapte
volume, aflate la Biblioteca
Academiei Române.
Dinicu Golescu (Constantin),
născut în 1777 la Goleşti, a fost un
mare cărturar, personalitate
marcantă a istoriei şi culturii româneşti, om politic şi francmason,
cel dintâi care s-a constituit
apărător al drepturilor ţăranilor,
depunând toate diligenţele pentru
dezvoltarea învăţământului, mai
ales pentru luminarea poporului
prin şcoală, prin educaţie. A fost, pe
rând, agă, ispravnic, hatman şi
mare logofăt în Ţara Românească.
A înfiinţat în 1826, pe moşia sa din
Goleşti, o şcoală - internat de băieţi,
cu două tipuri de cursuri: ghimnasticesc (în primii cinci ani de
învăţământ) şi filosoficesc (în anul
VI),în care puteau învăţa gratuit, pe
cheltuiala lui, tineri indiferent de
categoria socială din care făceau
parte. Împreună cu Ion Heliade
Rădulescu au scos revista „Curierul românesc”, care avea o
orientare iluministă şi au pus
bazele „Societăţii Literare” din
Bucureşti(1827), a primei reviste în
limba română „Fama Lipschii”
(gazetă tipărită la Leipzig, în
Germania, cu apariţie lunară;
începând cu numărul al doilea,
publicaţia s-a numit Fama Lipschii
pentru Daţia; unicul număr păstrat
de la această publicaţie este nr. 7
din noiembrie 1827, care se află în
Biblioteca Brukenthal din Sibiu).
Părinte al celor patru "fraţi Goleşti"
(Ştefan, Nicolae, Alexandru, Radu),
care au avut un rol important în
desfăşurarea Revoluţiei de la 1848
şi a celorlalte mari evenimente
politice din istoria românească a
sec. al XlX-lea, Dinicu Golescu
însuşi, a fost amestecat încă de
tânăr în tulburea viaţă politică din
vremea ultimelor domnii fanariote,
fiind unul dintre boierii care au
sprijinit revoluţia lui Tudor
Vladimirescu, iar după înăbuşirea
acesteia, refugiat la Braşov, s-a
aflat printre întemeietorii unei
societăţi culturale cu scopuri
ascuns politice (1822).
Scrierile lui, dintre care se
remarcă “Însemnare a călătoriei
mele, Constantin Radovici din
Goleşti, făcută în anul 1824, 1825,
1826, în Austria, Italia, Bavaria,
Elveţia“, tipărită la Buda în 1826 primul jurnal de călătorie tipărit din
literatura română, sunt rezultatul
acestor preocupări. Nu a fost atât
un creator, cât un cărturar de factură
luministă, convins că regenerarea

morală şi socială a ţării nu este
posibilă - decât prin culturalizare,
prin "luminarea" poporului, iar
memorialul său de călătorie este
de fapt un program politic şi cultural
deghizat, cuprinzând referiri critice
la starea de înapoiere socială şi
culturală a ţării Româneşti. Sub
raportul limbii literare, lucrarea lui
Golescu oglindeşte trecerea de la
limba română veche(a fost tipărită
în grafie chirilică), la limba română
literară modernă. Însemnările de
călătorie au fost scrise mai întâi în
greacă, apoi în limba română.
Din căsătoria cu Zinca (Zoe
Farfara), a avut următorii descendenţi: Ana Golescu(18051878), Ştefan Golescu (18091874), Nicolae Golescu (18101877), Radu Golescu (1814-1882)
şi Alexandru Golescu (1818-1873),
supranumit Albu, pentru a fi
deosebit de vărul său de către turci,
care au supus ţara unor cumplite
represalii. În aceste condiţii, a
refuzat să se întoarcă la Bucureşti
după ce domnia fusese dată unui
nou voievod, deşi acesta era "pământean" şi nu fanariot, prelungindu-şi mult şederea în străinătate. Fără însă a-şi uita ţara, la
întoarcere va fi unul dintre cei mai
activi partizani ai înnoirilor şi se va
consacra cu totul unui program de
reforme culturale şi sociale. Istoria
învăţământului şi a presei din
România îl aşază printre întemeietorii acestor domenii: a înfiinţat şcoli în limba română, a alcătuit
programul de funcţionare, a contribuit decisiv la apariţia primelor
periodice româneşti şi a încurajat
interesul pentru cultură al tinerilor.
S-a presupus că, datorită contactului strâns şi îndelungat cu
realităţile vieţii occidentale, Dinicu
ar fi suferit o convertire spirituală:
“vechiul opozant confuz al domnilor fanarioţi descoperă în timpul
călătoriei anomalia generalizată a
lumii din care venea, caracterul ei
absurd, atroce, subuman. Călătorul
prin ţări străine îşi ”descoperă”, în
fond, patria ca un loc al suferinţei
şi înapoierii. Aici se petrec lucruri
"nemaipomenite peste tot pământul" şi oamenii sunt mai degrabă nişte biete fiinţe îndobitocite
de mizerie şi teroare. Între apaticul
Orient vicios, ritualic, fatalist,
atemporal, unde fastul orbitor,
"luxul", stătea alături cu sărăcia cea
mai cruntă şi cu stricăciunea
morală produsă de "scârboasa
diplomatică", formula prin care
este definit abjectul politicianism
fanariot, şi, de cealaltă parte,
Occidentul energic, raţional, activ,
logic, individualist şi constructiv,
Dinicu Golescu aderă fără rezerve
la valorile vieţii europene, dar şi fără
uimiri şi încântări copilăreşti, de
primitiv ce descoperă buimăcit
civilizaţia. Europenizarea pentru
care militează este, de aceea, mai
degrabă o regenerare şi în acest
sens face apel la conştiinţa latinităţii
românilor.
Familia Grant deţinea Grădina
Belvedere, moşia lui Dinicu Golescu, lăsată moştenire nepoatei
sale, Zoe Racoviţă, devenită soţia
lui Effingham Grant şi mama
pictorului Nicolae Grant şi a inginerului Robert Grant, constructorul
Podului Grant din Bucureşti.
Zoe Golescu a fost una dintre
femeile culte şi extrem de
agreabile din Bucureşti, bună
cunoscătoare a limbii greceşti, în
care a scris mai puţin şi, în special
a limbii franceze, în care era o
excelentă epistolară, cu reale
calităţi literare. Scrisorile sale către
cei patru băieţi ai săi, toate în limba
franceză, dincolo de conţinutul lor
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Cei patru fii ai lui
Dinicu Golescu
(de la stânga la dreapta:
Ştefan, Nicolae,
Alexandru-Albu
şi Radu)

extrem de interesant, sunt bogat
colorate stilistic şi puternic pătrunse
de un sentimentalism puternic şi
viguros.Zoe Golescu avea înclinaţii
liberale, moderne, susţinându-şi fiii
în afirmarea idealurilor revoluţionare. Zoe Golescu însăşi a
cunoscut vitregia exilului, întâi la
Sibiu, apoi în Imperiul Otoman,
unde a încercat să înduplece
autorităţile otomane să-i elibereze
fiii. La finele anului 1849, se va
întoarce la Bucureşti cu încuviinţarea lui Omer Paşa. Profund
dezamăgită, sperând în intervenţionismul Marilor Puteri şi în
sensibilizarea opiniei publice
internaţionale faţă de cauza
Principatelor, Zoe Golescu a fost
obligată de reprezentantul Rusiei
să plece din capitală şi să rămână
la moşia de la Goleşti. Aici s-a
preocupat de cultivarea ideilor
despre modernizare şi înnoire,
folosindu-se mai ales de redeschiderea „şcolii slobode obşteşti”,
ctitorie a socrului său, banul Radu
Golescu. Zoe Golescu a luptat
pentru emanciparea socială şi
intelectuală a populaţiei româneşti,
fără a ţine cont de preţul pe care
l-a plătit pentru aceasta.
De la bunic la nepoţi, toţi Goleştii
au îndeplinit funcţii importante în
stat, denumirea acestor funcţii
arată saltul care s-a făcut în ţara
noastră în secolul al nouăsprezecelea de la rânduielile feudale
la societatea modernă. Prinşi în
iureşul revoluţiei paşoptiste, fiii lui
Dinicu Golescu, cunoscuţi sub
numele de fraţii Goleşti, au ajuns
să vândă aproape toate proprietăţile, de dragul cauzei românilor.
Nici unul dintre urmaşiibanului
Radu nu a moştenit de la el simţul
afacerilor, în schimb au descoperit
rostul şcolilor, Dinicu şi Iordache
Golescu dedicându-şi aproape
întreaga energie pentru dezvoltarea învăţământului românesc.
Ştefan şi Nicolae au copilărit
împreună cu ambii părinţi, au
studiat limba greacă, franceză, istorie şi geografie.
Ştefan Golescu a fost membru
al Guvernului Provizoriu Revoluţionar de la 1848, şi de două ori
prim-ministru: în 1861 şi apoi în
perioada 1867 - 1868.A studiat în
Elveţia, a servit în armata valahă,
iar în 1836 a ajuns la gradul de
maior. În acelaşi an, 1848, era
Venerabilul Lojii masonice bucureştene Frăţia. După înăbuşirea
revoluţiei, a trăit în exil până în
1857. A fost membru în Partidul
liberal condus de Ion Brătianu.

După întoarcerea în ţară a fost
deputat în Adunarea ad-hoc a ţării
Româneşti, apoi ministru şi primministru în timpul lui Alexandru Ioan
Cuza. În 1865, s-a alăturat celor
care au conspirat pentru îndepărtarea de la domnie a Principelui
Cuza, ca urmare a măsurilor luate
de acesta împotriva proprietăţii
marilor latifundiari.
În schimb, tânărul Nicolae
Golescu era mereu vesel, oarecum
uşuratic. El a îmbrăţişat cariera
militară, ajungând până la gradul
de general, având astfel bune
ocazii şi, profitând desigur de
acestea, de a cuceri uşor inimi de
femei. Zinca, mama lui, l-a iubit şi
răsfăţat mult, fiindcă privindu-l pe
el îşi vedea probabil propria
tinereţe. Nicolae Golescu a fost
prim-ministru al României în două
mandate, în 1860 şi 1868, ministru
de interne şi ministru de război. În
acelaşi an a intrat în Societatea
Filarmonică, o societate asemănătoare masoneriei. Om politic,
lider al mişcării revoluţionare din
1848 în Ţara Românească, semnatar al „Proclamaţiei de la Islaz”,
lider al liberalilor radicali, Nicolae
Golescu s-a numărat printre complotiştii din „monstruoasa coaliţie”,
care îl obligă pe domnitorul Cuza
să abdice în 1866, apoi a făcut
parte din locotenenţa domnească
ce a asigurat interimatul funcţiei de
şef al statului până la venirea lui
Carol I. Ulterior, este numit
preşedinte al Consiliului de Miniştri,
este ales deputat în Adunarea
Constituantă care a promulgat
Constituţia prin care România a
devenit monarhie constituţională
(1 iulie 1866), după care ocupă şi
funcţia de preşedinte al Senatului.
Detalii. După înfrângerea revoluţiei,
pleacă în exil, unde luptă pentru
cauza naţională a românilor,
Unirea Principatelor. Revine în ţară
în iulie 1857 şi se implică activ în
mişcarea unionistă, fiind ales
deputat, vicepreşedinte al Divanului ad-hoc (1857) şi membru în
Adunarea Electivă a Munteniei.
Nicolae Golescu îi succede fratelui
său la conducerea Guvernului
României, ocupând totodată şi
portofoliul Ministerului de Externe.
După încheierea mandatului, este
ales preşedinte al Senatului. La 11
/ 23 februarie 1866, în urma loviturii
de stat, Cuza este obligat să abdice
şi să plece în exil. Se constituie o
locotenenţă domnească, formată
din trei persoane: generalul
Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu
şi colonelul N.Haralambie, care
reia vechea doleanţă a Adunărilor

ad-hoc de a aduce pe tron un prinţ
dintr-o dinastie domnitoare din
Europa apuseană. Procedând
imediat la îndeplinirea scopului
pentru care dăduse lovitura de stat,
locotenenţa domnească adresează propunerea de a urca pe
tronul României contelui Filip de
Flandra din dinastia domnitoare a
Belgiei, pe care Adunarea Electivă
îl şi proclamă domn sub numele
de Filip I. Deoarece oferta este
declinată, locotenenţa domnească
propune pe principele CarolLudovic de Hohenzollern şi
cheamă naţiunea să-şi exprime
adeziunea printr-un plebiscit.După
validarea mandatelor deputaţilor,
în şedinţa din 1 mai 1866, Adunarea Constituantă proclamă pe
principele Carol Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen principe ereditar al României, sub numele de
Carol I şi, ca răspuns la obiecţiile
puterilor garante, exprimă totodată
voinţa nestrămutată a naţiunii de a
rămâne pururi unită sub acest
principe străin şi cu o monarhie
ereditară.Bine informat, prinţul a
luat o măsură care prevenea
eventualele conflicte politice.În
ultima parte a vieţii sale, Nicolae
Golescu activează în Parlament,
devenind şi vicepreşedinte al
Adunării Deputaţilor, iar pe 24 mai
1875 se numără printre fondatorii
Partidului Naţional Liberal.
Radu Golescu a fost "mai şters
decât fraţii săi mai vârstnici, dar cu
acelaşi fond sufletesc cinstit şi
drept". El a fost cel mai devotat
familiei, poreclit "Pupu", "Piupiu"
sau "Rodolphina". A fost unul dintre
actorii importanţi ai revoluţiei
paşoptiste de la 1848. În baza
Regulamentului Organic (Art.3) la
12 iunie 1830 în Ţara Românească şi la 14 septembrie 1830
în Moldova, la Bucureşti şi la Iaşi îşi
fac apariţia primii ofiţeri români
îmbrăcaţi în noua uniformă a
armatei. Ei au fost boieri şi feciori
de boieri primiţi în corpul de comandă după "sămuirea (măsura)
rangurilor boiereşti pe care le-au
avut". Printre cei dintâi care au
alergat sub steagurile oştirii
româneşti s-au remarcat Nicolae
Bălcescu, Vasile Cârlova, Nicolae
Şonţu (tatăl eroului Gheorghe
Şonţu), Cristian Tell, Cezar Bolliac,
Teodor Balş, Nicolae Mavrocordat,
Ioan Cuza (tatăl domnitorului
Alexandru Ioan Cuza) şi nu în ultimul rând fraţii Golescu – Radu,
Nicolae şi Alexandru – „boieri
patrioţi, inteligenţi şi învăţaţi” (cum
avea să-i descrie istoricul A.D. Xenopol).
continuare în pag.8
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În 1843, face parte împreună cu
Ion Ghica, Cristian Tell şi Nicolae
Bălcescu din societatea secreta
“Frăţia“ al cărei scop era răsturnarea vechilor orânduiri feudale şi
unirea tuturor românilor într-un
singur stat democratic şi independent. Colonelul Radu Golescu
a rămas prizonier la turci, la Brussa,
până în 1853.Între 1853-1856 se
alătură, în Franţa, grupului format
din Nicolae Bălcescu, C. A. Rosetti,
Dumitru Brătianu, Ion Ghica, Ion
Eliade Rădulescu ş.a. şi, împreună, dau un larg ecou internaţional
idealului unităţii românilor. Alexandru G. Golescu-Negru (Arăpilă)
a fost un om politic liberal/conservator român din secolul al XIXlea, membru fondator alPartidului
Naţional Liberal din România,
prim-ministru al României între
1868 – 1870. A fost cunoscut şi
ca Arăpilă sau Negru, numele său
fiind scris uneori Alexandru
Golescu-Negru, pentru a-l deosebi
de vărul său Alexandru C. Golescu,
zis Albu.Alături de Dumitru Brătianu şi Ion Ghica a înfiinţat în 1839,
la Paris, Societatea pentru Învăţătura Poporului Român, iar în
1843 a fondat împreună cu Ion
Ghica, Nicolae Bălcescu, C. A.
Rosetti şi Christian Tell societatea
secretă Frăţia. Şi-a făcut studiile în
Germania (München), Elveţia
(Geneva) şi Franţa (Paris).Guvernul
provizoriu l-a trimis ca agent
diplomatic la Paris, fiind însărcinat
să ceară atât susţinerea diplomatică a guvernelor europene, cât
şi ajutoare militare. Au urmat anii
de exil, apoi întoarcerea în ţară şi
lupta pentru înfăptuirea Unirii. În
timpul guvernării sale, s-a
inaugurat Monetăria Statului şi s-a
adoptat o lege referitoare la poliţie
Paula COTARCEA

şi la exploatarea căilor ferate.
Îngrijorat de perspectiva unei
expansiuni ţariste în Balcani, a
militat pentru a cere sprijin AustroUngariei iar, în cazul încheierii unei
convenţii cu Rusia, opina că ar fi
necesară una şi cu Turcia. Printre
lucrările în care îşi promova ţara,
în 1848 publicase la Viena „Die
politischeStellungderRoumänen”,
iar în 1856 la Paris, în exil, „De
l’abolition du servage dans les
Principautés Danubiennes” (în
care a susţinut necesitatea
emancipării şi împroprietăririi
ţăranilor prin expropriere şi
despăgubire, foarte convenabilă
pentru marii proprietari) şi
„Golescu-Negru also promoted the
Romanian cause in 1848 by
publishing two reports, one on A
History of the Latest Events in the
Principalities, and a second on A
History of the Russian Protectorate
in the Principalities and of the
Reglement Organique” (University
of Ohio Encyclopedia). Un
fragment dintr-o scrisoare a lui
Alexandru C. Golescu denotă o
declaraţie de dragoste profundă şi
de ataşament total pentru
România: „dacă prin inimă aparţinem familiei şi mai ales bunei şi
iubitoarei noastre mame, tot prin
inimă aparţinem patriei noastre
România, această mamă iubitoare
a noastră a tuturor; ea este mult
mai în suferinţă şi mult mai nenorocită şi cât pe aci sa fie smulsă
dragostei noastre. Inima noastră,
prin tot ce are ea mai duios, iubitor,
omenesc, zboară spre inima
mamei noastre. Prin tot ce are ideal
şi, aş spune, supraomenesc,
revine de drept patriei noastre”.
Alexandru C. Golescu-Albu nu sa implicat în politică, spre
deosebire de fraţii săi. Era inginer
şi a fost cel care a captat izvorul
Căciulata 1 din staţiunea vâlceană
pâneşte fiecare bucăţică din creier
sau când empatia este înlocuită cu
egoism dus la extrem? Câţi dintre
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Fraþii Goleºti

noi nu am avut ocazia ca, măcar o
dată în viaţă, să întâlnim o persoană
caracterizată de egoism exacerbat? Un rol primordial în viaţa
noastră îl ocupă educaţia socială,
acea educaţie care debutează încă
din copilărie şi are ca scop învăţarea respectării drepturilor şi nevoilor celor din jur. Dacă această
educaţie este deficitară, ajunşi
adulţi, unii indivizi nu conştientizează sau nu vor să conştientizeze
că şi nevoile altora sunt la fel de
importante ca şi ale lor şi consideră
că ceilalţi trebuie să le ofere tot.
Individualişti, lipsiţi de sentimentul
de empatie, cu o personalitate dificilă, relaţiile acestora sunt obo-
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Căciulata (1868). Înzestrat cu
multe calităţi, Alexandru era un
maestru al epistolelor.
Nepoata lui Dinicu, Ana, născută
Racoviţă, s-a căsătorit cu doctorul
Carol Davila după o poveste
romanţată, cu izul violetelor de
Parma, istorisită întocmai de
Grigore Băjenaru în “Povestiri mici
despre oameni mari”. Ea a fondat
un orfelinat. Au avut patru copii, cel
mai cunoscut fiind Alexandru,
autorul piesei "Vlaicu Vodă”.
Construit în 1640 de către Vişa
din Goleşti şi soţul său, Stroe Leurdeanu, conacul a fost reşedinţa
familiei timp de secole şi locul care
le-a conferit Goleştilor identitate şi
puterea de a trece prin vâltoarea
istoriei. Reşedinţa boierească de la
Goleşti îmbină monumentalul cu
eleganţa, tradiţia arhitecturală
românească cu elementele de

influenţă orientală şi caracteristici
ale civilizaţiei occidentale. Expoziţia
din interior reconstituie cadrul
familial al boierilor Goleşti de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea până
la începutul secolului al XX-lea. Din
holul principal, se deschide accesul
în toate camerele care reconstituie
universul acestei familii: salonul în
care doamnele Golescu primeau şi
întreţineau oaspeţii, rude sau
prieteni; biroul de lucru al fraţilor
Ştefan, Nicolae, Radu şi Alexandru
Golescu unde s-a pus la cale
Revoluţia de la 1848; camera Zincăi
Golescu - mobilată simplu şi
elegant, în care a fost găzduit la
venirea în România viitorul rege
Carol I; camera în care a locuit
familia doctorului Davila; camera
orientală care evocă atmosfera
vremurilor fanariote, cu aromă de
cafea şi miros de tutun. În salonul

de iarnă, în care clanul Golescu se
reunea în jurul meselor de
sărbătoare, sunt expuse astăzi două
piese excepţionale: tronul regilor
României şi biroul regelui Carol I.
Între primele menţiuni despre
conac se numără cea a lui Paul de
Alep, care nota: „Măreţul şi elegantul palat al logofătului este o
clădire armonioasă, apărată de
multe tunuri. Am dormit acolo, fiind
primiţi cu mare cinste şi ospătaţi
cu o masă domnească, aici
gustând cele mai dulci şi bune
vinuri din Ţara Românească”. Tot
de conacul Goleştilor este legată
şi înfiinţarea primei şcoli superioare din mediul rural, din Ţara
Românească, de către Dinicu
Golescu, în anul 1826.
Bibliografie: Evenimentul muscelean-ziarul tuturor muscelenilor,
Universul argeşean

sitoare şi fără şanse de viitor.
Practic, pentru ei nu există un
interes social, acesta fiind înlocuit
cu interesul propriu în care
suferinţele, insatisfacţia, frustrările
provocate celorlalţi nu le schimbă
atitudinea. Manipulatori, îşi ating
scopul pentru ca în clipa următoare să se concentreze pe un
altul. Te loveşti de ei la locul de
muncă, la o petrecere, la o întâlnire
cu prietenii, etc., încerci să îi tratezi
aşa cum ţi-ai dori tu să fii tratat,
refuzi să accepţi că există astfel de
oameni lipsiţi de sentimentul de
loialitate, mânaţi de cel mai înjositor sentiment de invidie, sufletul
lor e împietrit de orgolii iar îngâmfarea le sfredeleşte chipul. În zadar
încerci să le oferi o picătură de
umanitate pornită din cel mai
adânc colţ al sufletului tău, pentru

ei rămâi doar un scop şi atât, nimic
mai mult. Şi totul se datorează faptului că se cred cei mai importanţi,
cei mai extraordinari, trăind cu
impresia greşită că întreg universul
se derulează în jurul lor. Şi totul,
cum spuneam, porneşte încă din
copilărie, atunci când educaţia este
absolut necesară, copiii fiind la
naştere nişte suflete inocente, pure
şi inofensive. Multe depind de comportamentul pe care îl vor învăţa
încă de la primii paşi. Un lucru atât
de simplu dar cu un impact major
pentru viitor este educaţia socială
primită încă din sânul familiei. Doar
aşa putem deveni nişte fiinţe caracterizate de blândeţe, empatie,
dragoste şi solidaritate.
Actuala pandemie COVID-19
creeaz[, dezvolt[ şi consolideaz[
caractere, dar şi devoaleaz[ pe

cei care nu le au.
"Scopul educaţiei este nimicirea
mărginirii egoiste a individului şi
supunerea lui la raţiunea lucrurilor", afirma Titu Maiorescu .
Şi cu asta spunem totul.
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faptului că dorim să ne fie bine, să
deţinem controlul asupra propriilor
noastre emoţii, temeri şi să ne
simţim în siguranţă. Altfel spus,
nevoia de supravieţuire ne face să
fim oarecum egoişti. Psihologii au
ajuns la concluzia că fiinţele se
nasc egoiste, însă de noi depinde,
ca, printr-un comportament învăţat
încă din copilărie, să ne urmărim
propriile interese dar în acelaşi
timp să le respectăm şi pe ale
celorlalţi. Dar ce se întâmplă atunci
când egoismul depăşeşte o
anumită doză, când propriile nevoi
te fac să-i priveşti pe ceilalţi ca pe
nişte instrumente în atingerea
acestora, când invidia îţi stă-
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