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I H/7- 1878 1• Ploile şi ninsorile abundente au constituit dificultăţi foarte mari pentru
aprovizionarea cu alimente şi cu alte materiale
necesare armatei române.
Ion C. Brătianu, preşedinte al Consiliului
de Mi n iştri , ministru de Interne şi de Război 2 , a
aflat că în sudul judeţelor Olt şi Teleorman sunt
depozitate cantităţi importante de grâu în magaziile
de la curţile boiereşti şi în hambarele multor
cetăţeni.

Situaţia alimentării
ostaşilor devenise
De aceea s-a deplasat la faţa locului, ca să
cunoască direct care este realitatea şi să ia măsuri
operative. În timpul călătoriei a fost surprins de un
viscol puternic, drumurile fiind acoperite cu munţi
de zăpadă. În aceste condiţii călătorii s-au rătăcit.
Ce s-a întâmplat cu drumeţii dezorientaţi,
Ion. C. Brătianu (1821-1891)
ameninţaţi cu pieirea prin îngheţ aflăm de la
1111 1 rii care i-au salvat. În continuare cităm · din „Amintirile" scriitorului şi
11111 !stratu lui I. Yaljan (Ion Al. Vasilescu) următoarele paragrafe:
„ ... Când venea vorba despre fon Brătianu tata se scula în picioare, ca şi când
I I vrut să dea mai multă importanţă povestirii lµi „. Pentru el n-a existat un patriot
11 li mare pe toată întinderea pământului românesc şi în toate vremurile, ca Ion
li tianu. Repetă cu multă bucurie povestea unei întâmplări din viaţa ilustrului dispăru t,
critică .

~ 11 I şti.

/\ se urmări lucri\rile tiparite incluse în Bibliografia istorică a Rm;1â11iei (8.1.R.), voi. I-IX, Editura
·
h111Marnina. Ion Bulei, Guverne şi guvernanţi (1866-1916), EdiÎtira Sil'ex, Bucureşti, 1994, p. 170- 172 .
1 tttlcinici.
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[)lt 1,

pe care o ştia şi el din gura lui Iorgu Vizulea, naşul tatii şi al mamei de Ia căsătorir ·11
nostru al copiilor. Cine a făcut vreodată politică în judeţul Olt, ştie ce rol m11n· ,,
jucat în acest judeţ Iorgu ViZ\Jlea. Ales aproape în toate legislaturile senator de <111
alegea şi pe alţii în parlamentul ţării. Când intra în Slatina, Tache Protopopescu cu 1111
grup impunător de partizani politici îl primea cu pâine şi cu sare pe o tavă de ar[.'.1111
Vizulea era om bogat, cu moşie mare la Frunzaru, cu venituri serioase şi la Senat nu,"
pomenit vreodată să dea bacşiş unui uşier mai puţin decât un pol de aur. Faptul pe 1.:111•
îl evoca de atâtea ori tata s-a petrecut cam spre sfărşitul războiului nostru din I li'/ I
Intrasem în iarnă şi din toate fortificaţiile turceşti mai rezistau câteva. Iorgu Vizulen •·Iii
liniştit în conacul lui boieresc de la Frunzaru, la adăpost de vreme rea. De câteva zilr ~·
iscase o viforniţă cumplită., troienind toate meleagurile şi cărările. Şi într-o searll, 1111
ţăran dijmaş din Frunzaru s-a năpustit în conac, unde scuturând căciula de zăpadll, 11
vestit răsuflând din greu:
- Coane Iorgule„. Ca la o bătaie de puşcă de conac, am întâlnit nl~h'
călători într-o sanie„. aproape îngheţaţi„. dacă nu trimitem un om într-acolo o ~n 1
avem pe suflet. .. Au început să înţepenească.
Nenea Iorgu n-a aşteptat să-i mai spună altceva, şi-a pus repede blana, a stril(nl
poruncă să se înhame caii la sanie, a luat cu el Ooiljticlă mare cu coniac şi a plecul 1 11
ţăranul după el să găsească călătorii înzăpeziţi. Dacă în furtuna de omăt care suflu tl111
toate părţile s-ar fi desprins şi un trăsnet din cer, ca prin minune, şi i-ar fi căzui li1
picioare, Vizulea n-ar fi încremenit aşa de spaimă cum a încremenit dând cu ochii 1'1
oamenii aflaţi în primejdie. Călătorul din fundul săniei era chiar Ion Brătianu. Pe cap1ft,
un biet dorobanţ şi vizitiul. După ce le-a descleştat gura şi le-a turnat coniac pe gât ~ft 1
dezmorţească, conu Iorgu i-a dus flră întârziere la conac unde s-a luptat din greu sn 1
aducă în simţiri.
Când s-a înzdrăvenit Ion Brătianu, n-a scos o vorbă despre pericolul de momii
prin care a trecut, ci a vorbit numai de soarta oştirii româneşti:
- Iorgule! „. Armata noastră de peste Dunăre a rAmas flră merinde.„ Ce 111
facem, Iorgule? ... Ce ne facem?
Vizulea 1-a ascultat cu ochii mari, cuprins de nemărginită mirare. Primind
ştirea cil armata a rămas ftră merinde, Ion Brătianu nu s-a încrezut în nimeni, după cum
era firea lui a plecat să supravegheze personal încărcarea transporturilor dincolo d1
Dunăre. A plecat numai cu un dorobanţ pe capră, căutând centrele din judeţul Olt undi•
se aflau, după informaţiile lui, rezerve mai mari de grâne. Puterea nllprasnicn 11
viforului l-a prins însă pe drum, 1-a făcut să piardă şoseaua şi, tot ocolind, a ajuns ln
întâmplare, orbit de zăpada, până în preajma Frunzarului.
Iar când tata tennina acest episod pe care îl ştia şi el de la Iorgu Vizulcn,
ştergea binişor cu dosul palmei lacrimile din coada ochiului" 3•
naşul

J Fragmente: din voi. Va~·an, Cu glasul //mpulul. Amintiri. Text stabilit de Despina Vasilescu Valjan şi 11111
Potopin. Cuvant înainte de Şerban Cioculescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p. I SB-159. Ta111
autorului Amintiri/or, se numea Alexandru Vasilescu, nl!scut în Slatina· Olt, funcţionar la vama. Fiul sllu 11111
Al. Vasilescu (1881-1960) magistrat (judc:clltor, procuror, avocat), scriitor (dramaturg, mcmoriali~ll.
publicist, om politic, doctor în drept ta Paris, avand pseudonimul literar „Valjan" atribuit de Al. Davila. Tn1n1
autorului a fost proprietarul unei case din Piteşti, str. Trivalc:, şi al unui teren în satul Chilia, judctul 011
Valjan a funcţionat ca procuror la Tribunalul judeţului Argeş din Piteşti înainte de Primul RAzboi Mondial. 111
Bucureşti era considerat unul dintre marii avocati şi om de teatru.
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desen, evenimente şi momente

„,,războiului independenţei. intre ei, pe primul, prin calitatea realizării artistice, se
11/I Nicolae Grigorescu; în imagine, cunoscuta sa

compoziţie

„Atacul de la Smârdan".

Din lectura acestui fragment cititorul are posibilitatea să înţeleagă bine
li aturile de caracter ale marelui om de stat şi patriot Ion C. Brătianu (2 iunie 1821 ,
I' l1;ş ti - 4 mai 1891, Florica-Ştefăneşti, jud. Argeş). Este recomandabil ca elevii,
lt1de nţii şi alţi cetăţeni să cunoască acest episod din biografia lui Ion C. Brătianu,
I 111gmentul ar putea fi inclus în manualele şcolare.

130 YEARS SJNCE THE PROCLAMATION OF THE STATE INDEPENDENC E
OF ROMA NIA THE 9TH OF MAY 1877 - THE 9TH OF MAY 2007
Abstract
During the fights of the autumn and winter 1877 in the South of the Danube
provisioning with food and other necessary materials was difficult Ion C. Brătianu
president of the Council of Ministers and war minister found out about the
I tence of big quantities of wheat în the boyar's granaries as well as în the other
tlzens granaries from Olt and Teleorman Counties.
The situation was criticai. Because of that Ion C. Brătianu went în the above
111 ·ntioned counties to see himself how the situation was. During the journey a strong
hllzzard started and the snow covered the road. Thus the travelers lost their way.
The facts are presented în the Memories of the writer and magistrate I. Valjan
(fon Al. Vasilescu).
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