DATE NOI DESPRE ACTIVITATEA LUI
RAICU IONESCU-RION LA TlRGOVIŞTE
EUGEN FRUCHTER, GABRIEL MIHAESCU

Tînărul militant so cialis t , ongmar din Bălăşeşti-Tutova, copilă
rind la Tăcuta, in fosta plasă Crasna din judeţul Vaslui 1, instruit la
Birlad şi apoi la şcoala revoluţionară a Iaşului, a găsit la Tîrgovişte un

mediu favorabil dezvoltării convingerilor sale ideologice . Este oraşul ca
re a adoptat, de altfel, şi alţi cărturari moldoveni ca AL Vlahuţă, dr.
Ştefan Stîncă, filologul-erou Ion Grămadă, pictorul G. Petraşcu.
Chiar la Gimnaziul "Ienăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte, unde a
funcţionat ca profesor (1 octombrie 1893 - 1 1 aprilie 1895) - în locul
lui V. Cireş 2 - in perioada imediat următoare constituirii P.S.D.M.R.,
Rion afla o atmosferă democratică, pregătită de profesorii AL Vlahuţă
- socialist, in acea perioadă - şi D. Vasile Byzantie (Vasilache Vi
zante) - susţinătorul cauzei răscoalei din 1873 a "bivolarilor" din
Giurgiu - şi de activitatea societăţii culturale "Progresul", a corpului
nidactic tîrgoviştean, care organiza, din 1 876, conferinţe de populari
zare a ştiinţei şi, mai tîrziu, cursuri serale pentru adulţii neştiutori de
carte, activitate continuată din 1 89 1 de filiala "Ligii culturale".
Rion locuia in "suburbia Tîrgului [ ... ] într-o casă mare, cu perde
lele de sus pînă jos, cu lavabou", de unde auzea "muzica cîntînd la un
club" . Este vorba de casele Ghiţescu, ale unei cunoscute familii tîrgo
viştene, care se aflau pe strada Sache Poroineanu nr. 1 (azi Dr. Mari
noiu nr. 5) - peste drum de clădirea Poştei 3•
In conferinţa "Datoria artei", Rion prezintă condiţiile precare de
viaţă la Tîrgovişte, în antiteză cu emoţiile artistice produse de lectura
versw-ilor eminesciene. Corespondenţa sa cu Ibrăileanu şi scrisoarea lui
I. Manolescu relevă cîteva dintre aspectele vieţii la Tîrgovişte ; chiria
mare - fără lemne şi spălat, masa scumpă, datorii către creditori din
cauza neprimirii salariului la vreme, prea puţine manifestări intelec
tuale, izolarea de familie şi de vechii prieteni etc. Din statele de plată
ale gimnaziului, aflăm că pentru cele 70-75 de ore lunar primea 252
lei, din care se reţineau 1 0Dj0 la fondul Casei Pensiunilor. Mai primea
1 00 de lei "diurnă" (pentru orele suplimentare de limbă elin ă) 4• Con
diţiile de trai - într-o cameră neîncălzită iarna şi fără palton -- sint
confirmate aluziv şi de AL Vlahuţă.
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Sînt cunoscute numai cîteva date din activitatea sa politică la
Tîrgovişte ; ţinea conferinţe (două au avut loc la 6 şi 1 �l martie 1 884,
J.ma fiind probabil cea postintitulată "Datoria artei") 5 la Ateneul popu
lar (în amfiteatrul gimnaziului, al cărui local fusese inaugurat la 1 de
cembrie 1 892) - cea din decembrie 1 893 fiind intitulată "Două expli
cări", titlu sugestiv - conferinţe "care i-au atras numaidecît simpatia
şi � tima intregului ora�" ; îşi crea prieteni între lucrătorii manuali , pe
care-i educa în spiritul ideilor socialiste şi de la care obţinea ziarul
"Munca" ; colabora activ la presa socialistă şi menţinea legături strînse
cu fruntaşii P.S.D.M.R. De la Tîrgovişte a participat la redactarea pro
punerilor susţinute de delegaţii români la Congresul socialist interna
ţional de la Geneva. Tot aici scrie studiile sale d e estetică, critică şi
istorie literară, destinate "Evenimentului literar", ca şi articole în "M'J n
ca" şi, postum, în "Lumea nouă" (mai 1 895) . În 1 894, i se tipăreşte în
revista marxistă "L'Ere Nouvelle" (nr. 2) din Paris studiul sociologic
"Religia ! Familia ! Proprietatea ! (din epoca Revoluţiei franceze)", sem
nat Vasili Rion, studiu apreciat de Engels ca "admirabil" şi autorul elo
giat prin cuvintele : "Tînărul făgăduieşte rhult pentru viitor". Lucrarea
apărUse în româheşte încă din noiembrie 1893 in revista "Critica so
cială" din Iaşi. Deşi in anUl 1 894 a reuşit al doilea pe ţară la concursul
pentru definitivarea în învăţămînt (obţinuse concediu, probabil pentru
examen, între 14 şi 26 februarîe 6), i s-a refuzat numirea pentru m 'Jti
vul că Riort nu renunţa la convingerile sale socialiste. Chiar din prima
scrisoare trimisă lui Ibrăileanu din Tîrgovişte, la 1 2 octombrie 1 893,
aflăm cum a luat legătură cu socialiştii locali. Această împrejurare, ca
şi faptul că şi-a format numeroşi prieteni noi în localitate, ne fac să
considerăm exagerate aprecierile Sofiei Nădejde şi ale lui Anton Ba
caibaşa despre aşa-zisul "surghiun" la Tîrgovişte, considerat de ei cau
za princi�ală a sfîrşitului său prematur. Lui Rion i se datoreşte în par
te inviorarea activităţii organizaţiei socialise locale. Astfel, între anii
i 893-1896 se intensifică acţiunile Societăţii internaţionale a meseria
şilor, Organizaţiei profesionale a lucrătorilor şi Societăţii funcţionarilor
comerciali şi se creează, încă inainte de i 9 0 1 , cluburi socialiste la � ate.
In activitatea de propagandă socialistă in judeţ, Rion a colaborat
cu dr. Ştefan Stintă, prezent in aceeaşi vreme ca medic de plasă la
'i'itU - Dimbovita. Sînt cunoscute : participarea celor doi militanţi la
cohgreseie socialiste de la Bucureşti : deplasări ale dr. Ştefan Stîncă la
Tîrgovişte şi Bucureşti, în vederea păstrării postului de la Titu, care
'Coincideau cu deplasările lui Rion la minister pentru titularizare ; pu
blicarea aproape simultană a uri.Or studii ale ambilor pubiicişti în re
Vista "L'�re Nouvelle" şi elogierea de către Rion, in lucrarea "Din psi
hologia socială(', a tezei lui Stîncă intitulată "Mediul social ca factor
patologicu.
O broşură tipărită în 1 8 9 1 de Biblioteca Socialistă din Bucureşti,
cuprinzînd traducerea lucrării lui Engels "Socialism utopiC şi socialism
ştiinţific", cu o prefaţă de. P. Muşoiu, ajunsă în biblioteca unui coleg al
său de caricelari'e
G. Dragomirescu, pare să-i fi aparţinut iniţial lui
Riorl. 7•

-

Militaritul socialist ,;trăia pentru catedra pe care o su�linea la
Tîrgovişte" (A. Bacalbaşa), "corectînd caiete şi citihd gramatici", cum
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msuşi mărturiseşte într-o scrisoare ce nu a ajuns pînă la noi, citată
doar de Ibrăileanu în "Lumea nouă" ; ,;Urmează foarte regulat la şcoa
lă pentru că este foarte conştiincios şi n-ar voi să dea ocazie nemerni
cilor de a ridica un cuvînt numai, de a-1 prigoni" (1. Manolescu) 8. Prin
tre elevii săi se numărau : istoricul Virgil Drăghiceanu, profesorul Ilie
Angelescu, medicul Pârvan Voiculescu, învăţătorul Stan !pac şi eroul
diri războiul 1 9 1 6-1 9 1 8
Stan Diţescu.
Deşi grav bolnav încă din 24 ianuarie 1 895, avînd concedii medi
cale în fiecare lună, s-a străduit să-şi facă datoria pînă la capăt, ţinînd
lecţii şi în ajunul morţii sale 9• In "Condica de prezenţă şi de lecţiuni pe
anul şcolar 1894-1895 a Gimnaziului Văcărescu", găsim semnătura sa
şi la 1 1 aprilie. La reluarea cursurilor după vacanţa de primăvară, a
mai iuncţionat numai două zile - 1 0 şi 1 1 aprilie pînă la orele 10, cînd
semnătura sa devenise nesigură, net deosebită de cea obişnuită dinainte
de 24 martie, data intrării în vacanţă. Ultimele sale lecţii au, printr-o
ciudată coincidenţă, titluri semnificative pentru deznodămîntul ,·ieţii
sale : Traducere şi analiză din "Tristia", Traducere şi analiză din "Dia
logul morţilor", Conjugarea temei Viitorului. De la 12 la 19 aprilie a
fost suplinit de 1. C. Nădejde - la limbile latină şi română, de Marin
Radian - la limba elină, şi de 1. Manolescu, prietenul său care fusese
scos de la catedră încă de la 15 aprilie şi inlocuit cu C. D. Dimitriu la limbile română şi elină. La 13 aprilie apare în condică menţiunea
"bolnav", de la 21 aprilie menţiunea "lipseşte profesorul", iar de la
1 mai - în urma cererii din telegrama directorului către minister da
tată 19 aprilie - a fost numit la catedra de limbile latină (cla-;a a
IV-a), română (clasele 1-IV) şi elină (clasele III-IV) profesorul D. 1 .
Ghimuş 10•
Din actul de deces, păstrat la Arhivele Statului - filiala Tîrgo
vişte, rezultă că moartea lui Rion a survenit miercuri 19 aprilie ora
li diminea ta , iar nu la 20 aprilie - dată pusă în circulaţie de G, Ibrăi
leanu şi de gazeta "Lumea nouă" in numărUl din 26 aprilie 1 3 9 5 şi
oficializată in istoria literaturii ; 20 april:e a fost, în realitate, data con
1
statării morţii (după ce in prealabil medicul Grigore Cristescu 1 \'erifi
case decesul în ziua precedentă), precum şi data înmormîntării 12. Pe
patul de moarte, Rion i-a spus tatălui său şi uneia dintre surori : .,Nu
las testament, dar caută de luptă pentru socialişti. Eu mai bine nu în
văţam carte decit să mor după 1 5 ani de muncă şi tocmai cînd ar fi
trebuit să aduc folos sodetăţii să cad zdrobit.. .". Despre preţuirea ele
care s-a bucurat in rîndurile colegilor şi elevilor săi vorbeşte anunţul
diree:tbrului Ioan Nicolescu, inserat in condica menţionată mai sus : "As
tăzi, 20 aprilie 1 895, din cauza morţii d-lui R. V. Iortescu, profesor la
acest gimnaziu , am suspendat cursurile, atit cele de dimineaţă, cît Şi
cele după arniazi, pentru ca elevii, împreună cu corpul didactic al acestui
gimnaziu, să asiste la inmormintarea regretatului profesor, înmormîn
tare ce se va face azi". Pentru acoperirea cheltuielilor de inmormintare,
directorul gimnaziului a telegrafiat ministerului, motivind "absoluta lipsă de mij loace" şi cerind mandatarea telegrafică a salariului lui Rion
pe luna aprilie. Ministerul a aprobat in aceeaşi zi cererea directorului 11 •
Din ziarul "Lumea nouă" aflăm că : "Vestea morţii lui Rion a pu�
in mişcare Intreg oraşul. Prietenii şi colegii lui profesori s-au îngrijit
-
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imediat să poată face faţă cheltuielilor de inmormintare. S-a deschis şi
o listă de subscripţie pentru venirea in ajutor a nenorocitului său tată.
S-au adunat in citeva ore 600 de lei - ceea ce dovedeşte cite simpatii
ştiuse să cîştige Rion in cîteva luni / .. ./ La Tîrgovişte nu s-a mai văzut
o astfel de inmormintare 1 . ./ Strada in care locuia defunctul şi toate
străzile vecine erau înţesate de lume, care in cursul cortegiului creştea
mereu 1 .. ./"' Iar corespondentul local care semna c u pseudonimul "Pra
vilă" transmitea din Tîrgovişte ; "Săptămîna trecută oraşul nostru a
fost in o mişcare nemaipomenită pînă acum, provenită din moartea pre
matură a simpaticului şi mult regretatului profesor Raicu V. Ionescu.
Toată Tirgoviştea a luat parte la inmormintarea care s-a făcut cum ni
mănui nu s-a făcut pînă acum in oraşul nostru ; cei 4 mii de oameni care
au luat parte la înmormîntare arată marile simpatii de care se bucura
tînărul profesor şi regretele pentru pierderea suferită şi simţită de în
treg oraşul". In imensul cortegiu se aflau toate şcolile primare de bă
ieţi, intreg gimnaziul cu corul in frunte, elevele pensionului "Paulina
Ionescu" şi întregul corp profesoral al oraşului. 14 La mormint a vorbit
directorul gimnaziului şi s-au depus coroane de flori din partea elevilor
gimnaziului, elevelor pensionului, profesorilor gimnaziului, prietenilor
săi I. Manolescu şi familia Blank, iar socialistul Iacob Ţăranu a depus
0 coroană cu dedicaţia : "Partidul Socialist - lui Radu Ionescu (V.
Rion)".
Corpul neînsufleţit al militantului socialist a fost "aşezat in mij
locul curţii cimitirului Central".
Necrologul a apărut în gazeta "Lumea nouă" din 21 aprilie 1 895,
fiind urmat in lunile aprilie, mai şi septembrie de un ciclu de articole
evocatoare semnate de Ion Nădejde, C . D. Gherea, G. Ibrăileanu, An
ton Bacalbaşa, Sofia Nădejde, N. Quinez, Şt. Crăciun şi alţi socialişti
de renume, care - ca şi un manuscris intitulat "Neculai Beldiceanu",
semnat de A. Steuermann-Rodion, datat la 5 februarie 1896, găsit la
Tîrgovişte 15 - fac referiri importante la perioada sa tîrgovişteană şi
privaţiunile suferite aici. Emoţionantă e ste şi scrisoarea din 7 mai 1 895
a fostului său coleg, I. Manolescu, expediată din Brăila unei cunoştinţe
din Tîrgovişte. Neîmpăcat cu gîndul pierderii lui Rion, autorul scrisorii
evocă activitatea sa de propagandă socialistă : "[Raicu], care este mem
brul cel mai de seamă [al şcolii şi societăţii] însufleţeşte şi îmbărbă
tează pe toţi aceşti nenorociţi persecutati de soartă, dîndu-le speranţa
unui timp mai bun, a unei lumi viitoare lipsită de suferinţele prezen
tului [ .. ] ; cu atîta zel împrăştia lumină celor ce stau de atîta timp
în întuneric [ . . . ] ; cu care puteam să schimb multe cuvinte de sea
mă [ ... ], discutînd [ ... ] chestiunile arzătoare, aşa des la ordinea zilei
[ ... ] soluţii pentru cutare sau cutare problemă importantă" 16•
Amintirea sa a rămas vie la Tîrgovişte. Sînt cunoscute fapte grăi
toare ca sărbătorirea unui 1 Mai, cînd un muncitor a traversat oraşul
drapat cu o pînză roşie pe care a transformat-o in flamură şi - mergînd
la mormintul lui Rion - a păstrat un minut de reculegere. Poate că au
torul articolului intitulat "La mormintul lui Rion", apărut in ziarul
"Lumea nouă" din 27 aprilie 1896, (dedicat comemorării unui an de la
moartea fruntaşului socialist), cuprins la rubrica "Cum s-a sărbătorit
1 Mai in ţară" şi semnat "H. A.
muncitor manual", este chiar timpla.

.

-
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rul Jorj A. Herman, membru în comitetul de conducere al organizaţiei
profesionale ."Unirea lucrătorilor constructori din Tîrgovişte", creată în
1883, şi apoi conducătorul "Societăţii internaţionale a muncitorilor şi
meseriaşilor din Tîrgovişte" între anii 1 890-1 896. La mormîntul lui
Rion, acesta a depus "celui mai devotat soldat al proletariatului" o car
te de vizită cu textul "[ ... ] Prietenii tăi adevăraţi nu te-au uitat nici
în ziua de 1-iu Mai".
Mai tîrziu, în septembrie 1906, G, Ibrăileanu - care încercase de
mai multe ori să vină la mormîntul lui Rion - mărturisea lui 1. Al.
Brătescu-Voineşti reataşarea sa sufletească la acest oraş, prin preţuirea
pentru marele nuvelist, "care e cu noi, simte cu noi".
Un exemplar al ediţiei din 1 895 a Scrierilor literare ale lui Rion
l-am aflat mai tîrziu în biblioteca unui vechi militant comunist din
Tîrgovişte, profesorul Dumitru Baravache de la Liceul "Ienăchiţă Vă
cărescu", publicist democrat .

N O T E
1 Primăria municipiului Tîrgovişte, Registrul Stării Civile pen,t,ru morţi, a
nul 1895, nr. 1071, f. 55 ; v. şi voi. cit., p. 8-9, 1 19.
2, Gimnaziul "Enăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte. Serbarea jubiliară din
3 / 1 5 octombrie 1899 a 25 ani de la înfiinţare, Tîrgovişte, 1900, p. 13.
3 ;Identificarea a fost făcută de noi (v. Eugen Fruohter şi Gabriel Mihăescu
Locul Tîrgoviştei in viaţa ilustrului mblitant socialist Raicu Ionescu-Rion, în
Scripta Valachica, 4, Tîrgovişte, 1972, p, 82-83). Corelarea nwnerelor vechi şi
nou ale imobilului ne-a fost înlesnită de sprijinul acordat de col. rez. Petre
Gheorghiu - născut in 1895 în casa vecină - care 1-a cunoscut în copilărie pe
proprietarul imobiluLui in care a fost găzduit Rion.
4 Arh. S t. B1.11CU reşti, Minis terul Instructiunii, dos. nr. 146/1894, f. 1. v. 7,
24, 25.
5 Programa conferinţelor din iarna anului 1894, Tîrgovişte, apud Ion Ga
vrilă, Documente inedite cu privire la activitatea tîrgovişteană a lui Rion, în
Scripta Valachica, p. 75-76.
6 v. nota 4.
7 I. Ga.vrilă, art. cit., p. i5.
6 Ibidem, p . 76-78.
9 Arh. St. Bucw-eşti, M in iste r ul lnstl-ucţiunii, dos. nr. 165/1895, f. 2 v, 10,
12 V, 13 , 18, 19, 47.
1o Ibidem.
11 Toma Svinţiu, Sănătatea publică în oraşul Tîrgovişte în secolul al XIX-lea
(Il), in Documenta Valachica, 6, Tîrgovişte, 1974, p. 195.
12
Cei doi martori erau : proprietarul imobill.lll ui - Ion Ghiţescu - şi pro
fesorul Nicolae DLaconesou, domiciliat in casa vecină, a cărei intrare era prin
str. Fuss.ea nr. 1 6 ( actuala stradă 30 Decembrie).
1l v. nota 9.
14
Din condica de prezenţă şi din statele de plată, CUilOaf;tem nwnele cole
gilor săi, profesori : I. Nicolesou - director şi matematici ; N. Diaconescu gimnastică ; M. Radianu
geog.rafie şi istorie ; pictorul Şt. Vasilescu - caligrafie
şi desen ; C. G. Rădescu - l imba franceză ; Aruton Oolgiu - muzică vocală ;
G. Dragomirescu - ş tiinţele naturii şi fizică ; Hile Aldescu ; viitorul profesor
univ:ersitar şi :autor de studi:i Constantin 1. Popesc u ; 1. C. Nădejde - limba
lati n ă ; I. Manolesou - istorie ; C. D. Dimitriu - istorie. Ultimii trei nu figu,

•
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rează în fotografia profesorilor giinnaziul.ui din anul şcolar 1895-1896, ·aflată in
arhiva liceului, In perioada cît a f05t profesor la Tîrgovişte, a mai .avut coiegi
pe Şt. D. Popescu - matemaltici şi dJrector, organizatorul conferinţelor pentru
public începînd din anul 1889 ; N. Paulian - limbile latină şi eliriă ; C. Gh.impc
ţeanu - muzică vocală, v. Gimnaziul "Enăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte, p. 1 1
-13 ; v. şi notele 4 şi 9).
1 5 1. Gavrilă, art. cit., p. 78-79.
16 v. nota 8.
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