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Foi]orul de Foc al R@mnicului

@mnicul medieval, chiar ]i modern, a suferit
foarte mult datorit` multiplelor incendii.
Marele Dic\ionar Geografic al Rom@niei, [n
volumul V, men\ioneaz`, la pagina 767:
„1735, [n urma r`zboiului dintre turci ]i
nem\i, o parte din R@mnic a fost ruinat de armatele
str`ine, iar Episcopiei i s-a dat foc.”
„1738, R`zboiul dintre austrieci ]i turci - nem\ii sunt
sco]i din \ar` de turci, care devasteaz` ora]ul R@mnic prin
foc”
{n Monografia Eclesiastic` a jude\ului V@lcea, editat`
[n anul 1908, g`sim urm`toarea informa\ie: „turci au gonit
pe nem\i din jude\ la 1738, intr@nd turci [n ora]ul R@mnic,
au dat foc ]i au ars tot ora]ul ]i toate bisericile, Episcopia,
au f`cut mare prad` ]i robie, [n multe biserici au fost
f`cute grajduri”
O alt` informa\ie despre aceste evenimente o prelu`m
din „Revista oficial` a Arhiepiscopiei Craiovei ]i
Episcopiei R@mnicului ]i Arge]ului”, anul XXIV, nr. I-II,
ianuarie-februarie, Craiova, 1972.
„Despre Familia Episcopului Grigorie Socoteanu, p.
21”
Cit`m: „C@nd Radu Socoteanu s-a [ntors la R@mnicul
V@lcea, unde [n urma [nfr@ngerii austriecilor de c`tre
turci, a g`sit toate bisericile, inclusiv Episcopia, arse de
ace]tia.”

D

up` fiecare dezastru, r@mnicenii se apucau s`
reconstruiasc`, folosind de obicei acelea]i
materiale pentru case - lemnul, stuful, trestia
]i ]indrila, care se g`seau din abunden\`. Am
putea s` ne imagin`m cum ar`tau casele
R@mnicului, folosind informa\iile l`sate de diver]i c`l`tori
rom@ni ]i str`ini care au trecut de-a lungul vremii prin
R@mnic (vezi foto).

Focul cel mare din 1847 mistuie]te mai mult de
jum`tate din casele ora]ului, printre care ]i ]coala.
Infoma\ii diverse se pot g`si [n „Istoria [nv`\`m@ntului
din Oltenia” vol. I-II, „Na\ionalul V@lcii” - 1937 etc.
Am s` prezint mai pe larg un document din 1847:
„Cinstitei oc@rmuiri”, Raport f`cut de poli\aiul
C.C`p`\@neanu, din care afl`m c` „...focul cel mare s-a
[nceput de la casele lui Leopold T@mplarul, pe care le \ine
cu chirie, fiind acel foc nu se datore]te din`untru, ci pe
dinafar`, deasupra [nveli]ului, dup` cum m`rturisesc persoanele ce l-au v`zut [nt@ia]i dat` la [nceputul lui, adic`
dumnealui Ghi\` Golescu, dumnealui Pitaru Luca
Ple]oianu ]i dumnealui Pitaru Costache Ol`nescu.”
Spaima r@mnicenilor de foc era mare, r`d`cini puternic
[nfipte [n istoria ora]ului au f`cut s` se schimbe foarte
repede concep\ia de folosire a materialelor de construc\ie.
Pe uli\ele str@mte ]i [ntortocheate, casele, construite [n
cea mai mare parte din b@rne acoperite cu paie ]i stuf,
co]uri defectuoase erau un permanent material inflamabil
pentru cea dint@i sc@nteie r`t`citoare.
Dup` ultimul dezastru s-a trecut la sistematizarea
ora]ului prin [ncercarea de l`rgire ]i aliniere a str`zilor - de
exemplu „Uli\a Mare” este podit` cu piatr` de r@u ]i luminat` cu felinare cu lum@n`ri mari.
{n marea lor parte, casele construite din lemn au fost
[nlocuite de noi construc\ii, la care materialele de baz`
folosite erau c`r`mida, \igla ]i tabla. {n urma acestor
m`suri, focurile devastatoare au fost mai rare ]i nu se mai
produceau mari pagube.
S-a construit un punct de observa\ie (foi]or), de unde
s` se poat` vedea cu u]urin\` locul de unde a izbucnit
focul. Data exact` a construirii Foi]orului de foc de pe
dealul Capela nu ne-a parvenit cu mare acuitate, de\inem
[ns` o imagine cu Foi]orul de foc a]a cum ar`ta pe la 1901,
ajuta\i de „Albumul General al Rom@niei”, partea I, autor
Alex Antonid. Este tip`rit de Stenghel la Dresda ]i Berlin,
atelier de fotografie artistic` [n fotogravuri - litografie ]i
tipografie, septembrie 1901, fig. 76.
Fotografia ni-l prezint` construit din sc@nduri sub
form` de platform`. Probabil c` pe aceast` platform` sta
de paz` zi ]i noapte un pompier care, imediat ce observa
foc [ntr-o parte a ora]ului anun\a pe cel de jos ]i acesta, la
r@ndul lui, unitatea de pompieri care se g`sea [n apropiere
]i care pornea c@t mai grabnic la locul unde izbucnise focul.

O

alt` informa\ie despre Foi]orul de foc de la
R@mnic ne este oferit` de prof. univ. I. Simionescu [n cartea „Ora]e din Rom@nia cu
80 de figuri”, editat` de Cartea Rom@neasc`, Bucure]ti, 1925. La paginile 221-214,
g`sim urm`toarele:

Cas` din R@mnicul de alt`dat`
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Vasile Andronache, poetul uitat

Vechiul Foi]or de foc
al R@mnicului

U

urc@ndu-ne [n Foi]orul de sc@nduri
a]a de ]ubred [nc@t te a]tep\i s` fie
luat de cel dint@i v@rtej de furtun`
n`prasnic`, cuprinzi toat` [ntinderea de case c@nd mai dese, c@nd
mai r`sle\e, p@n`-n dunga sclipitoare a Oltului.
Probabil c` noua construc\ie a Foi]orului de
foc este realizat` [n primii ani ai decadei a treia a
sec. al XX-lea. O parte a foi]orului era din zid, de
fapt era o singur` [nc`pere nu prea mare, dar
destul de [nalt` - cam 2,5-3 m, cu scar` interioar`.
Deasupra acestei camere se g`sea o frumoas`
construc\ie din lemn, o platform` [nconjurat` pe
toate laturile de o prisp` cu o balustrad` simpl`
din lemn, de unde se putea vedea toat` panorama
ora]ului. Acoperi]ul construc\iei era [n patru ape,
sub forma unui trunchi de piramid`.
Vremurile s-au schimbat, modernitatea a
p`truns ]i la R@mnic o dat` cu folosirea telefonului, comunicarea se putea face mult mai rapid,
eventualele incendii pot fi anun\ate foarte repede
pe tot cuprinsul ora]ului.
De remarcat c` pe la [nceputul anilor '50 din
[ntreaga construc\ie nu mai existau dec@t ruinele
unei [nc`peri f`r` u]` ]i ferestre.
A]a a fost scos din circuit Foi]orul de foc ]i,
cu pu\in` bun`voin\`, va intra [n istoria R@mnicului.
Mihail GHERGHINA

Dac` un destin nefericit nu-i [ntrerupea firul vie\ii, Vasile
Andronache ar fi [mplinit, pe 10 octombrie 2005, 79 de ani. Dar,
un stupid accident de ma]in` a f`cut ca peisajul poeziei v@lcene
]i nu numai, s` fie mai s`rac.
Vasile Andronache s-a n`scut [n satul Budoiu, comuna Sine]ti,
jud. V@lcea, [n anul 1936, ca fiu al \`ranilor Ion ]i Maria Andronache. Urmeaz` ]coala primar` [n comuna Sine]ti, ciclul elementar - [n comuna Gr`di]tea, iar cursurile liceale la Petro]ani. {n anul
1959, se stabile]te [n Bucure]ti, duc@nd o via\` de boem. Pe 12 octombrie 1963, debuteaza cu poezie [n revista Luceaf`rul, continu@nd s` publice [n Gazeta Literar`, Amfiteatru, Ramuri, Flac`ra etc. {n 1968, intr` la Facultatea de Chimie Industrial`, la
cursurile „f`r` frecven\`”, pe care le urmeaza trei ani. {n 1970,
Geo Dumitrescu [i public` un grupaj de poezie [n Rom@nia Literar`. {n anul 1970, prin concurs, debuteaz` editorial cu volumul
de poezii „Ochi [nnoptat”, la Editura Eminescu. {n anul 1973, se
c`s`tore]te. {n anul urm`tor, public`, la Editura Litera, volumul
de poezie „Texte de fiin\`”. Perioada 1978-1989 este perioada cea
mai prolific`, sub aspect editorial, a poetului: [n 1978 [i apare, la
Editura Eminescu, volumul „Poeme”; [n 1981, public` volumul
„Stelaria”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1982, public` volumul „Metafora uman`”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1983,
public` volumul „Stalactitele dorului”, la Editura Albatros; [n
1986, public` volumul „Stelaria II”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1989, public` volumul „Poezii”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1997, reediteaza volumul „Stelaria”, la Editura Eminescu.
{n anul 1993, poetul se stabile]te cu familia [n comuna Sine]ti,
satul Budoiu, locul unde s-a n`scut. La 14 iulie 1998, [n urma unui
accident de circula\ie, [n care a fost implicat, se stinge unul dintre poe\ii de frunte ai V`ii Olte\ului.
Vasile Andronache, [n stihurile sale, ]i-a c@ntat ca nimeni altul
locurile [n care a copil`rit, Olte\ul („Olte\ul e pentru mine Gange”, „{n orice col\ de-ora] ]i zare/ C@nd trec vis@nd prin [nserare/ Olte\ul dep`rtat stelar/ L-aud sub fruntea mea de var.”), Sine]tiul („Am tot c`zut departe de Sine]ti/ }i dep`rtarea asta-i un
blestem/ De locu-acela sf@nt care-l iube]ti/ C` n-am s`-mi rev`d
satul azi m` tem.’’), Dealul B`e]tilor („Dealul B`e]tilor/ Doarmenvelit [n p`duri/ Prin orgile c`rora v@ntul/ Trece cu aripi albastre/ Spre Olte\.’’) etc..
{n Dic\ionarul scriitorilor rom@ni (Editura Fuda\iei Culturale Rom@ne), Vasile Andronache este mentionat ca fiind „un poet
solar, invoc@nd spa\ii ale purit`\ii, cu o recuzit` redus` la c@teva
elemente menite a sugera candoare ]i prospe\ime.” Lumina, crinul, nuf`rul, p`durea, izvorul, z`pada, roua, lacrima etc. sunt
c@teva dintre elementele cu care construie]te, [n atelierul s`u poetic, o nou` lume stelar`, [n care spa\iul se dilat` sau se contract`
[n func\ie de starea sa sufleteasc` („Exist`-n mine-un zbucium ce
nu i s-a dat nume/ L`untric focu-i cre]te gr`bit s` m` consume/
Nelini]tii, iubirii venii s`-i pun contur/ S`-ncarc cu inefabil al
templului meu mur’’).
Ca o prefigurare a timpuriei plec`ri dintre noi, poetul, [n Rozmina 83 (din volumul Stelaria , edi\ia din 1997, din care fac parte versurile citate [n acest material), scris` [n 1992, la Sine]ti, ne
m`rturise]te c` „Omul care-a fost nu mai e/ Nici cine s`-l t@nguie/
Cei pleca\i [n cimitire/ Nu se mai fac zidire/… Eu, cel de lut care
nu mai este/ |in tot de cele celeste/ Duc [n spinare arborii, florile/
Am uitat s` mai num`r zorile/ Vecia are fixe zidiri/ N-are margine/
Dar are intr`ri ]i ie]iri’’.
Ilie F@rtat,
bibliotecar la Biblioteca Public` Gr`di]tea

