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I. DE LA RĂZBOI LA PACE LA FINELE
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1918-1923)
IOAN BERBERIANU ŞI PERIODICUL
„LIBERALUL CONSTANŢEI“
Bogdan TEODORESCU*
IOAN BERBERIANU AND THE NEWSPAPER
„LIBERALUL CONSTANŢEI”
(Abstract)
The present study analyses the extent to which the politics and administration
of the city of Constanta were reflected in the newspaper "Liberalul Constanţei" in the
years before and after the First World War. Our choice was well-reasoned. The
weekly newspaper appeared from the summer of 1913 to the summer of 1916, in a
first series, and, after the war, from January 1920 to the middle of 1928 in a second
series, having, after a decade, over 500 numbers published, with an absolutely
remarkable continuity, compared to other publications of the time, most of them
discontinuous and totally ephemeral.
„Liberalul Constanţei” meant also a large financial investment, initially
supported by party funds (1913-1915), then (1915-1916, 1920-1928), from the
resources of a middle-class individual and his family, who financially supported the
publication.
The reading of the „Liberalul Constanţei” offers the opportunity to talk about
the problems of a booming city, it helps to know the life of a man, completely
dedicated to the community in which he lived, but, at the same time, we are forced to
observe that over ephemeral political regimes or the remarkable advances of
technologies, the state administration has proved to be little receptive to any positive
change.
Keywords: social history; First World War; Romania; “Liberalul Constanţei”
newspaper; politics and local administration; liberals.

Într-o serie de studii documentare prin intermediul cărora mi-am propus să
scot la lumină materiale arhivistice recent intrate în circuitul cercetării ştiinţifice sau
publicaţii de multă vreme apărute, dar care n-au intrat decât întâmplător în atenţia
specialiştilor, m-am oprit acum la săptămânalul „Liberalul Constanţei“.
*

Prof. dr., Secretar General al SŞIR.

„Studii şi articole de istorie”, vol. LXXXVII, 2020, pp. 7-30.
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Alegerea a avut raţiuni temeinice. Apărut din vara anului 1913 până în vara
1916, într-o primă serie, şi-a continuat viaţa şi după război, din ianuarie 1920 până la
jumătatea anului 19281 adunând la final peste 500 de numere, pe durata a mai mult
de un deceniu, cu o continuitate absolut remarcabilă, dacă o raportăm la celelalte
publicaţii ale timpului, discontinue şi în totul efemere.
„Liberalul Constanţei” a însemnat o importantă investiţie financiară, iniţial
nutrită din fonduri de partid (1913-1915), mai apoi (1915-1916, 1920-1928) din
resursele unui particular din clasa mijlocie şi a familiei sale, care n-ar fi putut susţine
publicaţia dacă nu ar fi avut succes la public.
Ziarul a probat însă şi o mare investiţie de creativitate jurnalistică, a ştiut să
pună concetăţenilor săi probleme de interes general într-o manieră care să-i atragă şi
să-i determine să ia atitudine. Nu în ultimul rând, a fost scris cu pasiune şi talent, cu
mare respect pentru adevăr şi cu o logică de neclintit. Promotorul acestei publicaţii,
se pare încă de la început, dar cert de la 1915 şi până la moartea sa, Ioan Berberianu,
a fost un intelectual polivalent, farmacist de mare reputaţie, dar şi om politic,
interesat să facă administraţie pentru concetăţenii săi şi literat foarte înzestrat. A avut
norocul unor copii talentaţi, pe care i-a lansat în ziarul său, şi care l-au continuat, el şi
ai lui, vreme de câteva generaţii, impunând contemporanilor prin competenţă şi
integritate.
Lectura „Liberalului Constanţei” oferă aşadar ocazia de a vorbi despre problemele unui oraş în plină expansiune, ne ajută să cunoaştem viaţa unui om în totul
dăruită comunităţii în care a trăit, dar în acelaşi timp, ne obligă să observăm că peste
regimuri politice efemere şi chiar peste progresele remarcabile ale tehnologiilor,
administraţia statului s-a dovedit puţin receptivă la orice schimbare pozitivă.
Unui călător dedicat, peregrin prin Dobrogea la începutul secolului trecut,
Constanţa i se arăta drept un mare oraş, „cu clădiri înalte şi sute de acoperişuri şi
ferestre scânteietoare“, „siluete verticale şi luminoase pe fondul orizontal plin de
freamătul valurilor“. Îl impresionau zecile de corăbii din port, încărcate de bogăţiile
şi mirodeniile Orientului, silozurile uriaşe, acoperite de nori de praf, macaralele
înalte şi şirurile de vagoane care aşteptau să-şi golească conţinutul de grâu, ca şi
tancurile petroliere care îşi trimiteau materia în pântecele rezervoarelor 2.
Această veritabilă simfonie a muncii şi prosperităţii celebra o aşezare şi o
comunitate cu un trecut complicat şi tumultuos, cu lungi perioade de anihilare şi care
cu numai câteva decenii în urmă era o aşezare oarecare pierdută în întinderea
nesfârşită a Imperiului Otoman. Tomisul grecesc şi elenistic, mai apoi Constantia
romană (de unde şi numele modern românesc) şi Küstenge-ul otoman, denumiseră pe
rând un loc binecuvântat de apropierea mării care atrăsese din timpuri străvechi
meseriaşi şi comercianţi de pretutindeni, dar şi pe efemerii stăpâni ai Dobrogei, iar
acum, la porţile secolului al XX-lea, comunitatea îşi păstrase caracterul cosmopolit,
românilor şi grecilor adăugându-li-se turcii, tătarii, armenii şi evreii3.
1

PPR, 1969, vol. II: 363; 1987, vol. III: 552; 2003, vol. IV: p. 579.
Mehedinţi, Vâlsan, 1972: 395.
3
Mehedinţi, Vâlsan, 1972: 394.
2
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Războiul de Independenţă din 1877-1878 se încheiase cu Tratatul de la Berlin
(1878) care restabilea echilibrul european şi afirma independenţa şi suveranitatea
României, Serbiei şi Muntenegrului. Pe masa de şah a marii politici România părea
avantajată teritorial, căci primea Dobrogea de Nord şi Centrală (vechi posesiuni
otomane), dar pierdea sudul Moldovei (Cahul, Ismail şi Bolgrad)4, Rusia lăsându-ne
ceea ce oricum avusesem, chiar dacă în vremuri îndepărtate, spre a oferi la schimb
ceea ce nu stăpânise niciodată. Circumspect ca întotdeauna, Mihai Eminescu se
întreba, într-un mult-citat articol din Timpul cum o să putem „cu moralitatea noastră
politică şi cu sentimentul nostru de dreptate“ „să păstrăm acest Orient în miniatură cu
tot amestecul lui de popoare“ pentru care e nevoie de o strategie „de o adevărată artă
şi politică“. Căci, încheia autorul, „numai sub cârma de fier a poporului roman“
Dobrogea a cunoscut o înflorire relativă, după care a redevenit un pustiu ce „atrage
repede prin fertilitatea sa colonii noi, pe care iute le risipeşte cu uşurinţa cu care le-a
atras“5.
Previziunile marelui poet s-au împlinit în anii integrării Dobrogei numai în
parte. În următorii 25 de ani autorităţile româneşti au transformat un sat turcesc aflat
în ruină într-un oraş modern, primul port maritim al ţării şi prima localitate balneară
a litoralului. Apropierea mării şi oportunităţile economice au sporit în timp relativ
scurt populaţia comunităţii. Dacă în 1878, Constanţa avea 1 263 de suflete6, în mai
puţin de 50 de ani s-a ajuns la 39 918 locuitori, în 19167, o creştere de peste 28 de ori
şi corespunzător acestui spor a crescut şi populaţia de origine românească, de la 279
de cetăţeni în 1880 (din 5 203), 5%8, s-a ajuns la 7 367 din 13 385 în 1902 (mai mult
de jumătate)9 şi la 21 971 din 39 918 (55%)10 în 1916, pentru care s-au construit
4 766 de clădiri pe o suprafaţă urbană triplă faţă de cea din urmă cu numai 40 de
ani11. Constanţa şi-a sporit comunitatea şi după război, la data semicentenarului
integrării la România, numărând chiar 60000 de locuitori12.
Interesantă este şi repartiţia pe profesiuni, la 1902 preponderenţi fiind
muncitorii (1137) şi comercianţii (543), abia devansaţi de funcţionari (602), fiind
reprezentate, dar doar în varietatea lor, şi meseriile manuale, cei mai mulţi – cizmarii
(133). Între intelectuali, profesorii sunt cei mai numeroşi (35), urmaţi de 18 medici şi
17 avocaţi. În oraş locuiesc un ziarist (profesionist) şi un dentist, dar nu e înregistrat
niciun farmacist13. Între timp oraşul se dotase cu societăţi industriale şi de exploatare
şi acumulase firesc capital administrat de o Banca generală, o Bancă de Scont,
alăturându-se şi o Bancă Comercială şi alta Agricolă. Un potent proprietar şi om de
4

Hitchins, 1994: 68-69.
Păuleanu, 2005, vol. I: 73.
6
Păuleanu, 2005: 86.
7
Păuleanu, 2005: 89.
8
Păuleanu, 2005: 86.
9
Păuleanu, 2005: 88.
10
Păuleanu, 2005: 89.
11
Păuleanu, 2005.
12
Păuleanu, 2005, vol. I: 90.
13
Păuleanu, 2005: 88.
5
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afaceri, C. Alimănişteanu, o avea pe a lui, şi funcţiona şi o filială Marmorosh-Blank.
La 1880 era construit primul bulevard, iar 7 ani mai târziu era înălţată statuia lui
Ovidiu. Podul de la Cernavodă şi portul maritim asigurau legătura atât cu ţara cu care
se unise recent cât şi cu marile antrepozite comerciale ale lumii. Corespunzător noii
sale situaţii, în oraş s-au construit şi clădiri instituţionale, precum cele ale Prefecturii,
justiţiei, poştelor, a fost ridicată prima biserică ortodoxă a locului şi primele două
şcoli14.
Anii de început ai secolului al XX-lea aduc alte amenajări, mai cu seamă în
perioada în care edilul principal al oraşului a fost Ioan Bănescu. O scurtă monografie
îi consacră realizările: pavaje, uzina electrică, hala, băile de la Mamaia, gimnaziul
„Mircea cel Bătrân“, canalizarea, grădina publică şi iniţiativele începute, dar
nefinalizate şi datorită luptei politice cu prefectul Scarlat Vârnav, precum lucrările de
alimentare cu apă potabilă din Dunăre, cum se va vedea un subiect de lungă
dezbatere în anii care au urmat, dar şi altele încheiate, dar fără a respecta proiectele
iniţiale, precum Cazinoul comunal sau Biserica de Sus15.
Toate acestea sunt dovezi incontestabile că în anii de dinaintea Primului
Război Mondial Constanţa a cunoscut o efervescenţă economică şi socială
remarcabilă. „Românizarea“ teritoriilor dintre Dunăre şi Mare mergea mână în mână
cu nenumărate oportunităţi de afaceri şi pentru întreprinzători. Constanţa devenea pe
zi ce trece un oraş modern şi făcea primii paşi şi în edificarea unei clase mijlocii cu
persoane specializate în diverse domenii, capabile să ridice nivelul educaţiei şi sănătăţii şi să ofere instituţiilor statului persoane de integritate şi competenţă.
Din păcate, aceşti factori incontestabili de progres erau obstaculaţi de tot felul
de racile politicianiste. Administraţia (620 de funcţionari)16 era erodată de clientelism
şi nepotism şi supradimensionată cu persoane de moralitate îndoielnică, neprofesionalizate şi departe de a-şi înţelege menirea. Jocurile politice locale, de multe ori
complet autonome faţă de centru, lăsau mult loc hazardului sau bunului plac al unui
lider care era suficient să-şi fidelizeze o masă de acoliţi pentru a transforma
comunitatea într-un domeniu personal. Toate acestea aveau consecinţe grave asupra
administrării localităţii, sume importante din buget erau irosite printr-o proastă
gospodărire sau pur şi simplu însuşite, iar unele probleme de stringentă necesitate şi
de mare interes public amânate sine die. Degeaba Constanţa oferea la începutul
Primului Război Mondial „spectacolul modernităţii târzii“17 cu zeci de clădiri
impunătoare dacă aprovizionarea cu apă potabilă nu era rezolvată18, iluminatul
electric, ca şi tramvaiul, reprezentau mari probleme şi în jurul montării unui felinar
14

Vulcan, 1910: 16.
Vulcan, 1910.
16
Păuleanu, 2005, vol. I: 88.
17
Păuleanu, 2005, vol. II: 403. Autoarea consideră că în Constanţa secolelor al XIX-lea şi al XX-lea s-a
desfăşurat un spectacol al modernităţii târzii pentru voinţa de schimbare arătată de liderii politici ai
timpului, de la Carol I la Mihail Kogălniceanu şi Ion C. Brătianu, pentru geniul unor mari constructori
de talia lui Anghel Saligny şi capacităţile organizatorice ale unor edili locali, care au revenit la valorile
Antichităţii greco-latine, cu accent pe exilul şi moartea lui Ovidiu.
18
Dominte, Miu, 2009: 107-108.
15
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pe o stradă aveau loc lupte epice, malurile mării nu erau consolidate, iar pietruirea
străzilor oferea un subiect de interminabile controverse. Contradicţiile între forma
unei aşezări strălucitoare şi modul în care administraţia rezolva fondul, un standard
de viaţă cât mai ridicat pentru locuitorii săi, domina şi aici agenda publică19.
În această lume efervescentă, dar complicată, care îşi stabilea, nu fără zgomot,
ierarhiile de putere, poposea spre sfârşitul secolului al XIX-lea tânărul farmacist Ioan
Berberianu, cu soţia şi cei patru copii ai săi, convins că a ajuns în Ţara Făgăduinţei20.
Se născuse la Craiova, într-o familie de etnici sârbi, pe la 185921 şi urmase cursuri
şcolare şi universitare încununate cu o diplomă de licenţă în farmacie în 188522. Între
timp îşi găsise soţia la Braşov, într-o familie de etnici germani, veniţi la poalele
Tâmpei în secolul al XVIII-lea din Tirol şi în anul încheierii studiilor se născuse şi
primul copil23. După peregrinări la Piatra Neamţ (unde s-a născut o fetiţă, Hygeea) 24
Buzău şi Turnu Severin, familia s-a stabilit la Calafat, unde mai mulţi ani a fost
diriginte arendator al farmaciei din localitate25. După demersuri îndelungate,
Berberianu obţinea în 1895, probabil împreună cu soţia, cetăţenia română, dar din
păcate, în anul următor îi înceta contractul şi se vedea astfel obligat să părăsească
localitatea26. Va alege atunci Constanţa, cu gândul unei bune oportunităţi în specialitate, pentru care avea toate calificările solicitate şi pentru care era dispus să lucreze
în continuare27. Nu avea, în afara unui mic capital rezultat din muncă, vreo altă avere,
şi nici vreun prestigiu moştenit de la antecesori, ambele condiţii indispensabile pe
atunci de a promova pe scara socială şi politică.
E locul, odată ajunşi aici, să facem câteva consideraţii cu caracter mai general
spre a înţelege că acceptarea sa în societatea constănţeană nu s-a făcut uşor. Era un
cetăţean român de dată recentă, inteligent şi capabil, cu o prestaţie profesională
impresionantă, căci produse ale farmaciilor unde lucrase fuseseră deja premiate la
mari expoziţii internaţionale28 şi după participarea la Congresul Medicilor şi Naturaliştilor de la Roma din 1894, fusese ales vicepreşedinte al secţiei de farmacologie29.
Pentru el nu era însă suficient. Plasat în elita societăţii tinere din România acelor ani,
simţise că ţara se afla în plină schimbare şi era pregătit să se implice. Dinăuntru unei
lumi aparent stabile, dominate însă de reguli de conduită ce păreau eterne, el şi alţii
asemenea lui aspirau spre o democraţie întemeiată pe mai multă dreptate socială,
simţeau un interes bine motivat pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă ale concetă19
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ţenilor lor şi îşi doreau o ţară întinsă între graniţele ei fireşti, subiecte îndelung
abordate în paginile „Liberalului Constanţei“. Înţelesese că aspiraţiile lui ar avea un
sens dacă s-ar asocia unei forţe politice care să-l reprezinte şi, încă foarte tânăr,
intrase în rândurile Partidului Naţional Liberal unde, peste toate dezamăgirile, avea
să rămână până la sfârşitul vieţii30.
Ajuns la Constanţa, se instalase relativ repede într-o poziţie socială stabilă,
căci obţinuse o coproprietate în farmacie împreună cu un asociat31. A dorit însă a-şi
valorifica potenţialul şi în plan politic, intenţionând o ascensiune rapidă în conducerea administraţiei locale. A fost în cele din urmă acceptat şi promovat, mai întâi ca
preşedinte al Camerei de Comerţ Constanţa (1898)32, apoi ca membru în Consiliul
Comunal şi consilier la Primărie33, pentru competenţa sa şi combativitatea deosebită.
Potentaţii locali n-aveau însă să-i ierte graba cu care şi-a dorit aceste promovări şi
mai târziu aveau să-i reproşeze deschis că la data sosirii în oraş „nu avea niciun merit
(a se înţelege acolo dovedit), nicio capacitate, decât un nume uzurpat“ (aluzie probabil la originea sa străină) într-un oraş care te-a primit fără niciun „bilet de identitate“.
Această tardivă răbufnire ne arată foarte clar că organizaţia liberală din Constanţa
înţelegea să-l folosească pe Berberianu pentru capacităţile sale34, dar că autorităţile
locale îi suportau greu independenţa, fermitatea aprecierilor şi capacitatea de ripostă
ori de câte ori se considera nedreptăţit.
Totuşi, dincolo de planul politic, unde s-a remarcat foarte repede, Berberianu a
obţinut în primii săi ani constănţeni şi alte succese. Dornic să-şi câştige popularitate,
el nu a ezitat să-şi valorifice calităţi literare probabil şi anterior exersate, publicând
poezii în revista „Ovidiu“ împreună cu prietenul P. Vulcan35, să ia parte frecvent,
împreună cu soţia, la seratele literar-dansante ale oraşului, alături de întreaga
protipendadă a locului36 şi să aibă iniţiativa întemeierii unui ateneu, după modelul
celui bucureştean, un spaţiu destinat manifestărilor ştiinţifice, teatrale şi muzicale37,
Avea în jurul său o sută de tovarăşi, câştigaţi de partea acestei cauze, dar cum noua
instituţie se înfiinţa din donaţii, era nevoie de un număr sporit de membri în
comitetul organizator, implicit de donatori, o întâlnire fondatoare fiind convocată în
iunie 1899. Între cei cu care se asociase se afla şi profesorul Virgil Andronescu,
deocamdată obscur suplinitor 38, care nu ezita să-i solicite la nevoie bani generosului
său prieten. Cel de mai sus îl va însoţi pe Berberianu într-o lungă istorie liberală şi,
cum se mai întâmplă, despărţirea lor la un moment dat se va face cu mare zgomot,
30
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întunecând ultimul an de viaţă al eroului subiectului nostru39. Tot acum el finalizează, la capătul a zece ani de muncă, o lucrare monumentală, Examenul de asistent
în farmacie, de fapt un tratat de specialitate, până târziu în primii ani post-belici, cea
mai completă lucrare în specialitatea sa40.
Cariera profesională şi politică a lui Berberianu a continuat şi în primii ani ai
secolului următor. În 1906, reprezenta la Bruxelles, la un nou Congres de Farmacie,
pe colegii din România, şi era ales la final vicepreşedinte al asociaţiei organizatoare41. Paralel însă, rămas fără partenerul său, care tocmai decedase, începea calvarul concursurilor pentru concesionarea proprietăţii unei farmacii, unde a obţinut
mereu note mari, dar insuficiente pentru a se stabili definitiv în Constanţa, locul său
fiind atribuit altor competitori42. Sunt de asemenea anii unor eforturi financiare
copleşitoare, căci Berberianu doreşte ca toţi copiii săi să urmeze cursuri universitare
(între timp se născuse, chiar în 1900, ultimul dintre ei, Traian Ulpiu). În acelaşi timp,
ceilalţi patru, Mircea (care pregătea un doctorat la Sorbona), Hygeea, studentă la
două facultăţi, farmacie şi ştiinţe, Vintilă, care urma studii de drept, şi Ionel, încă
licean, solicitau tatălui eforturile financiare aferente şcolarităţii lor 43.
Decontul îl va face mai târziu, când a fost acuzat că a lăsat în urmă mai multe
poliţe protestate44 (neplătite la termen) şi că pe vremea când era consilier comunal ar
fi încasat un salariu de 3500 de lei lunar45, ceea ce i se pare reclamantului enorm.
Învinuitul răspunde cu calm acuzaţiilor, relatând că în acei ani a ridicat o casă pentru
familia sa pe strada Marcu Aureliu cu o fundaţie care, implantată într-un sol nisipos,
s-a dovedit foarte costisitoare. A protestat poliţele pentru că taxele de şcolarizare
pentru copiii săi şi cheltuielile casei adunau o sumă considerabilă, şi atunci, pentru a
se achita, a preferat în cele din urmă să vândă casa abia construită. Avea să-şi ridice
alta, pe strada Decebal, mai ieftină, cu doar 14000 de lei, pentru care a împrumutat
integral suma de cumpărare. În ceea ce priveşte salariul de consilier comunal, a
ridicat diurna de 1523 lei lunar plus un ajutor pentru studiile doctorale ale lui Mircea,
de 900 lei, ceea ce conduce la un total de 2423 lei, mult sub suma ce i-a fost
imputată. Acuzelor indirecte de corupţie li se adăugau gesturi de inamiciţie ale unor
membri ai Consiliului Comunal, devoalate mult mai târziu şi care l-au determinat la
un moment dat să demisioneze din funcţie. Într-o şedinţă a formulat soluţii pentru
marile probleme de edilitate ale oraşului şi tovarăşii lui, în loc să-l susţină, au
39
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ameninţat cu demisia în bloc dacă propunerile lui vor fi acceptate, pentru că astfel el
va câştiga primăria până la sfârşitul vieţii46.
Anul 1911 a fost însă pentru Berberianu un timp cu satisfacţii excepţionale.
Trei din cei cinci copii ai săi încheiau studiile, doi dintre ei în condiţii de excelenţă.
Mircea Berberianu obţinuse o diplomă doctorală la Sorbona şi se pregătea, sub
oblăduirea profesorului C.I. Istrati (1850-1918), unul din fondatorii şcolii româneşti
de chimie, pentru o mare carieră universitară, echivalându-şi în acel an titlul dobândit
în Franţa47. După şcoala militară, încheiată cu gradul de sublocotenent de infanterie,
el obţinea în iarna 1912-1913 postul de şef de lucrări la Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii Bucureşti48.
Nu mai puţin ambiţioasă, sora sa mai mică, Hygeea, predestinată parcă de la
naştere să-şi urmeze tatăl, primind atunci numele zeiţei farmaciei, obţinea, de data
aceasta la Bucureşti, două diplome, una după dorinţa lui Ioan Berberianu şi cealaltă
în ştiinţe49. La sfârşitul anului, ea se căsătorea cu un coleg, Nicu Teodorescu, potrivit
unei simpatice legende de familie, viitorul ginere găsindu-şi viitorul socru, atunci
când a venit să-şi ceară aleasa de soţie, într-o situaţie delicată. Cum am mai spus-o,
Ioan Berberianu vânduse casa din strada Marcu Aureliu şi momentan nu avea o
locuinţă stabilă. Cererea în căsătorie s-a consumat deci în curtea imobilului, pe o
bancă, într-un chioşc50. Din păcate, fata lui Berberianu nu a profesat niciodată.
Instalată cu soţul la Slobozia, mai apoi, după război, la Alexandria, în Teleorman, s-a
ocupat de gospodărie şi a crescut cei cinci copii ai familiei sale51.
Tot în acest an, avea loc la Constanţa un congres de farmacie, între organizatori numărându-se şi proaspătul socru, reuniunea fiind urmată la încheierea ei de o
excursie la Constantinopol52.
1913, doi ani mai târziu, avea să se dovedească crucial pentru Ioan Berberianu.
Avea 54 de ani, o situaţie materială mulţumitoare, o prestaţie publică foarte consistentă, ce-i adusese prestigiu şi popularitate, iar Partidul Liberal, al cărui membru era
de multă vreme, se afla în plină ascensiune, aducând la ordinea zilei două probleme
de mare interes: colegiul electoral unic şi reforma agrară53. La putere erau însă conservatorii, un guvern de coaliţie cu conservator-democraţii lui Take Ionescu, sub
preşedinţia lui Titu Maiorescu. În perspectiva conflictului balcanic abia încheiat, cei
doi îşi îndepliniseră mandatul încredinţat cu succes. Negocierile de pace de la
Bucureşti ne aduseseră Dobrogea de Sud, până la linia Turtucaia-Balcic şi bătrânul
prim-ministru (avea 73 de ani) considera că a atins punctul cel mai înalt al carierei
46
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sale publice şi se gândea să demisioneze, cu atât mai mult cu cât poziţia lui faţă de
reformele preconizate de liberali era în totul contrarie. Devenise clar deci că, după
încheierea negocierilor de pace de la capătul celui de-Al Doilea Război Balcanic,
liberalii, conduşi de Ion I.C. Brătianu, vor prelua din nou puterea.
În aceste condiţii atât de favorabile unei schimbări în viaţa politică apărea la
27 iulie 1913 publicaţia „Liberalul Constanţei“, organ al Partidului Naţional Liberal
Constanţa, săptămânal, condus de un comitet de redacţie din rândurile căruia făcea
parte şi Ioan Berberianu54. Noul hebdomadar vedea lumina tiparului în preajma
alegerilor pentru desemnarea celor 15 consilieri comunali ai localităţii, care urmau a
se desfăşura câteva zile mai târziu, luni, 29, şi miercuri, 31 iulie55.
Era firesc ca în această situaţie grupul liberal să formuleze un manifest pentru
alegători, după cum la fel de firesc era să-l asocieze cu o drastică condamnare a
vechii administraţii conservatoare a Constanţei în care primarul Titus Cănănău, deşi
înscrisese „o pagină frumoasă şi de laudă în istoria acestui oraş“, nu reuşise „să
corecteze dezvoltarea Constanţei aşa cum fusese croită de predecesorii săi şi care în
esenţă rămânea monstruoasă“56.
Documentul de mai sus formula un program de lucrări edilitare foarte ambiţios
ce ar fi trebuit să rezolve într-un timp rezonabil toate problemele stringente ale urbei
de la malul mării: construcţia celei de-a treia biserici, localuri pentru toate şcolile
primare, cadastrul oraşului, iluminatul electric şi tramvaiul, aducerea apei de la
Dunăre şi extinderea reţelei de distribuţie, pavarea cu piatră cubică şi asfaltarea
întregului oraş, abatorul comunal, canalizarea, baia comunală populară şi bulevardul
de centură57. Pe lista candidaţilor la Consiliul Comunal la Colegiul I se afla şi Ioan
Berberianu58.
Rostul noii gazete era să propage, în cercuri din ce în ce mai largi, ideile şi
principiile Partidului Liberal59, totul în patru pagini, format mare, cu o structură ce se
va păstra pe întreaga durată a apariţiei sale, constituită în linii mari în două serii,
împărţite cronologic de anii războiului şi cei imediat post-belici, cea dintâi între
1913-1916 şi cea de-a doua între 1920-1928. Nu era singurul ziar liberal din
provincie şi nici cel dintâi (altele au apărut înainte de război la Alexandria, Călăraşi,
Craiova, Bacău şi Bârlad), dar s-a dovedit printre cele mai longevive60.
Prima pagină era atribuită actualităţii de partid, cu destule detalieri locale,
extinsă şi în paginile 2-3 atunci când evenimentele o cereau. De regulă însă, paginile
54

Liberalul Constanţei, 1/27.07.1913: 1, fapt dovedit ulterior când, la preluarea funcţiei de proprietar şi
director, Ioan Berberianu a ieşit din comitetul de redacţie al ziarului Liberalul, care a apărut în martie
1915.
55
Liberalul Constanţei, 1/27.07.1913: 1.
56
Vulcan, 1910: 15.
57
Liberalul Constanţei, 1/27.07.1913: 1.
58
Liberalul Constanţei, 1/27.07.1913: 1.
59
Liberalul Constanţei, 1/27.07.1913: 1.
60
Cu numele Liberalul apăruseră publicaţii la Alexandria (1908, 1909), Călăraşi (1907-1911), Craiova
(1908-1914). PPR, 1987, vol. II: 361; precum şi la Buzău (1907-1908; 1909-1910) şi Bârlad (1907).
PPR, 1987, vol. II: 361, 362.

15

de interior erau consacrate problemelor de edilitate locală, cu comunicări de la
şedinţele Consiliului Comunal, rapoarte ale ajutorilor de primari sau articole de
întâmpinare pentru realizări de perspectivă. Tot aici, luni de zile, a fost deschis un
dosar al administraţiei comunale conservatoare, în ansamblu considerată risipitoare şi
coruptă, autoarea unui jaf din banii publici care a „nenorocit oraşul“, cum aflăm încă
din primul număr. Atunci când publicaţiile conservatoare din Constanţa îl atacă,
Berberianu răspunde întotdeauna argumentat şi nu de puţine ori vehement,
spulberând acuzaţiile ce i se aduc şi recâştigându-şi, de fiecare dată, onoarea lezată.
Pagina a patra era consacrată reclamelor, sursa sigură pentru continuitatea
publicaţiei, dincolo de un succes la public care îi explică longevitatea 61.
Până la preluarea publicaţiei de către Ioan Berberianu, cu scandal, trebuie s-o
spunem, la începutul anului 1915, revista a fost condusă de un comitet de redacţie
format din personalităţi liberale care se vor devoala abia după eliminarea viitorului
proprietar şi director 62.
Din ianuarie 1915, când Ioan Berberianu a cumpărat revista, deşi publicaţia îşi
păstrează profilul liberal şi anunţă a fi condusă tot de un comitet de redacţie, noul ei
posesor îi accentuează caracterul de familie. Chiar dacă şi în anii anteriori, atât
Berberianu, cât şi fiul său mai mare, Mircea, semnaseră în „Liberalul Constanţei“, de
acum încolo directorul este prezent aproape în fiecare număr, iar cel de-al doilea
devine indispensabil. Aşa se explică cum apar scrise de el articole pe subiecte dintre
cele mai diverse, de la articole cu conţinut strict ştiinţific63, la comentarii de război la
care îşi arată întreaga sa simpatie pentru Franţa64 şi până la articole de atitudine65 în
favoarea tatălui său, pe care îl consideră, în unele situaţii ultragiat.
În ziarul „Liberalul Constanţei“ întâlnim şi articole semnate de Vintilă
Berberianu, dar mult mai rar, iar atunci când paternitatea sa pare ascunsă în spatele
iniţialelor V.I.B., urmează dezminţiri apăsate. O cercetare atentă asupra numerelor
ziarului din acei ani ar putea duce la identificarea pseudonimelor de rezonanţă
literară şi istorică latină în spatele cărora s-ar putea ascunde tot cei trei mai sus
numiţi66, între autori numărându-se de la un moment şi vechiul prieten Petru Vulcan
care mărturiseşte că a semnat şi va semna cu numele lui Iulius Caesar67.
Insistenţa cu care anumite subiecte de interes public sunt abordate constant pe
durate lungi trădează însă serioase disfuncţii în Consiliul Comunal, fricţiuni datorate
61
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unor interese divergente şi uneori opoziţia surdă a primarului Virgil Andronescu,
altădată prieten, pe care Berberianu o va remarca mult prea târziu68.
Este însă cert că vehemenţa cu care era contestat de adversari, care pare uneori
orchestrată chiar de tabăra proprie, avea drept scop să-l menţină permanent în atenţie
cu campanii de presă negative, după principiul bine-ştiut – calomniază, calomniază,
până la urmă tot rămâne ceva.
Încă din numărul inaugural, „Liberalul Constanţei“ face publicitate candidaţilor Partidului Liberal pentru alegerile comunale de la sfârşitul lui iulie69, iar după
victorie, urmată de constituirea noului consiliu, pe 28 august 1913, V. Andronescu
este desemnat primar, flancat de primul ajutor de primar, Ştefan Dan, şi de cel de-al
doilea, I. Berberianu70. În acelaşi timp, sunt anunţate chiar de ultimul din seria de mai
sus primele măsuri în favoarea localnicilor: ieftinirea pâinii şi a peştelui, precum şi a
curentului electric, toate adăugate stabilirii unor preţuri maximale pentru închirierea
gheretelor comercianţilor71. Cum îi stă bine oricărei publicaţii care vrea să atragă de
la primul număr atenţia cititorilor, inaugurarea „Liberalului Constanţei“ coincide cu o
canonadă furibundă împotriva antecesorilor la primărie, acuzaţi că „au nenorocit
oraşul“: împrumuturi de 7 milioane, în situaţia în care au fost operate exproprieri scandaloase în valoare de 3 milioane, iar alte 3 milioane au fost risipite pentru consolidarea
malurilor mării, la care se adaugă alte două, când de fapt devizul de 7 milioane trebuia
acoperit integral de stat, alte 5 milioane s-au dus „fără să se vadă ceva“, canalizarea
oraşului s-a făcut cu tuburi de beton în loc de bazalt, iar aducerea apei din Dunăre a
fost ţinută pe loc un an, timp în care „rezervoarele s-au spart şi s-au dărâmat“72.
Dosarul administraţiei comunale conservatoare va avea în continuare multe
file, proasta gospodărire a resurselor disponibile şi condamnabila ineficienţă fiind la
ordinea zilei. Astfel, vor fi denunţate pe rând falşul în actele publice73, destrăbălarea
în finanţele oraşului74, iar în legătură cu construcţia Palatului Comunal se va vorbi
chiar de „lipsă de scrupul boierească“75. În acelaşi timp, preluarea în forţă a conducerii primăriei, inclusiv de către Ioan Berberianu, e dovedită prin intenţii generoase,
deocamdată doar anunţate. Marea hală va fi funcţională de la 1 ianuarie 191476, după
care, mai realist, al doilea ajutor de primar mută termenul la 1 aprilie, acelaşi an77.
Totodată, un comitet desemnat tot de el va studia ameliorările aici necesare (la hală),
în discuţie fiind şi noul abator78.
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În ianuarie 1914, când liberalii sunt chemaţi de suveran să-i înlocuiască la
guvern pe conservatori, la Constanţa are loc o mare adunare populară şi semn că se
număra printre liderii partidului său, la miting este chemat să vorbească şi Ioan
Berberianu79. Încă din primele zile ale noului an, „Liberalul Constanţei“ începe să
furnizeze informaţii de la Consiliul Comunal, între cele dintâi fiind proiectul celei
de-a treia biserici, încredinţat arhitectului Nicolescu, care ar dori o sinteză între
ctitoriile de la Cozia şi Arnota80. Aflat mereu în atenţia generală, Berberianu anunţă
că are pe agenda imediată pietruirea şi asfaltarea oraşului81.
Victoria în alegeri a liberalilor este un bun prilej de sărbătoare şi, ca să dovedească armonia din organizaţia constănţeană, Berberianu nu ezită să toasteze la o
petrecere pentru noul primar, după care e răsplătit cu aprecieri elogioase, fără a fi
uitat fiul său Vintilă, care ar fi rezolvat „sute de procese electorale“82. Nu ştim cât de
sincere erau vorbele mari de la banchete şi laudele din ziare, dar este cert că euforia
liberală a revenirii la putere acoperea momentan toate neînţelegerile.
Încet-încet, peste zarva instalării noului guvern liberal, încep să intre în atenţie
lucrările de edilitate din programul anunţat cu un an în urmă. Vine mai întâi rândul
determinării diferitelor cartiere din partea de sus a oraşului83. Urmează aducţiunea
apei de la Sutghiol pentru scopuri industriale, iluminatul oraşului şi tramvaiul
electric, pentru care Berberianu va pleda constant ani de zile, motiv pentru care este
însărcinat să facă oferte pentru un motor diesel de 600-800 cai-putere84. În fine, sunt
luate în discuţie şi reglementări noi pentru vânzarea peştelui la hale85.
Cum înfăptuirea reformelor liberale presupunea modificarea legii fundamentale, abia aleasă noua adunare legislativă este suspendată, şi începe o nouă perioadă
electorală, dedicată acum Constituantei. În ziua în care „Liberalul Constanţei“
publica discursul deputatului local Ioan N. Roman despre Dobrogea Nouă (aşa cum
se constituise după Tratatul de la Bucureşti din 1913) în dosarul de alimentare cu apă
a oraşului, ziarul liberal pleda pentru utilizarea surselor din Dunăre exploatabile la
Cernavodă Hinog86. Preocupat de atâtea, Berberianu găseşte timp să meargă la
Bucureşti să cerceteze pavarea străzilor şi felul în care sunt organizate abatorul şi
halele, constatările lui fiind expuse într-un raport publicat87. La începutul lui mai,
primarul Andronescu oferea un interviu publicaţiei şi în mod foarte curios, subiectele
mai vechi, atât de dragi ajutorului său, sunt ocolite, şeful administraţiei are alte
proiecte, arătându-se interesat de alimentarea cu apă, dar doar pentru marile industrii
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care ar urma să se dezvolte, în mod special pentru rafinăriile de petrol, la „gura
conductei“ ce va fi adusă la Constanţa88.
O lună mai târziu, Berberianu era la Hinog-Cernavodă unde semna, alături de
câţiva tehnicieni, un proces-verbal de recepţie potrivit căruia după 28 iunie 1914,
timp de 15 zile, câte 12 ore pe zi, apa din Dunăre ar trebui să ajungă la Constanţa89.
Ultimul număr din sezonul 1913-1914, apărut înaintea vacanţei de vară, care pentru
acest ziar se va încheia de regulă la jumătea lunii august, este consacrat unei ample
informări cu privire la consolidarea malurilor mării90.
Primul an de activitate al ziarului, acum încheiat, consemna realizări punctuale, precum faptul că se făcuse ordine în piaţă şi se evaluaseră fără ameliorări consistente, care ar fi trebuit să urmeze, stadiul iluminatului public, pavării, sau aprovizionării cu apă potabilă de la Dunăre. Conflictele de la Primărie fuseseră surdinizate, dar
la reluare, în august, Berberianu se vedea obligat să conteste afirmaţiile despre
repetatele sale conflicte şi chiar despre un scandal în Consiliul Comunal înainte de
vacanţă, adevărul, care avea să se afle ulterior, fiind că momentan nu se dorea
oficializarea unor neînţelegeri care mocneau demult şi care vor deveni publice câteva
luni mai târziu91.
Sfârşitul verii şi începutul toamnei, dominat de Marele Război, acum în plină
desfăşurare, şi mai apoi de moartea Regelui Carol I şi încoronarea succesorului său
Ferdinand, aruncă o vreme subiectele de interes local în plan secundar. În acest
context, Mircea Berberianu publică primul său articol de politică europeană despre
Franţa eternă92, iar Petru Vulcan (alias Iulius Cezar) se alătură redacţiei cu un text
despre conflictul european abia început93. Printre rânduri, aflăm totuşi că în Consiliul
Comunal se discută despre marele parc al oraşului94, de pavarea străzilor, aici dilema
fiind dacă cu piatră cubică sau macadam95 şi de ieftinirea pâinii, alt subiect de durată,
ca şi cea a cărnii (la primul produs, cu preţuri între 30 de bani – calitatea I şi 20 de
bani – calitatea a III-a, după valoarea şi culoarea făinii), iar în ce priveşte preţul
animalelor de consum, viţelul, berbecele şi porcul s-ar vinde cu 1 leu/kilogramul,
vaca cu 90 de bani şi oaia cu 80 de bani96. Mircea Berberianu îşi extinde colaborarea,
abordând şi subiecte ştiinţifice, sub genericul Fapte şi idei din domeniul ştiinţelor97,
iar Iulius Caesar, cu un titlu care se va repeta, Atunci când ceasul ne-o suna, face o
emoţionantă pledoarie pentru unirea cu teritoriile de peste munţi98.
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Adversarii lui Berberianu nu cunosc însă liniştea şi „Conservatorul Constanţei“
se arată nemulţumit de unul din ajutorii primarului, „ceea ce am mai auzit şi de la
alţii, cu atât mai mult cu cât până acum se bucură de o popularitate nemeritată“99. Cel
atacat se arată însă de neclintit, problemele oraşului sunt şi vor fi pentru el prioritare.
Pentru a rezolva complicata problemă a aducţiunii apei potabile din Dunăre, el
prezintă trei rapoarte Primăriei, cercetând nu doar sursa de la Hinog, unde insistă că
s-au făcut lucrări de proastă calitate, dar şi pe cele de la Dorobanţu şi Murfatlar100.
Mai devreme, încercase să domolească agitaţia brutarilor din Constanţa, tentaţi să
cumpere făină ieftină cu care să facă pâine scumpă101 şi se ocupase şi de parcelarea
grădinii Mircea Vodă102.
Începutul anului 1915 aduce o scindare importantă în conducerea liberală de la
Constanţa, trădată prin câteva gesturi, momentan neînsoţite de comentarii pe măsură.
Este cert că la 1 februarie 1915 Ioan Berberianu a cumpărat şi a preluat conducerea
„Liberalului Constanţei“ 103 şi că o lună mai târziu organizaţia locală de partid îşi
scoate propriul ziar, „Liberalul“ din al cărui comitet de redacţie directorul celuilalt nu
mai face parte, dar vechea conducere a partidului este reprezentată in corpore, cu
C. Alimănişteanu preşedinte, I. Ghibănescu, între membri, la loc de frunte aflându-se
şi primarul Virgil Andronescu104. Deocamdată, părţile aflate în conflict nu îşi fac
cunoscută poziţia, dar în lunile februarie şi martie 1915, Berberianu este victima unor
atacuri repetate, venite mai cu seamă din partea „Conservatorului Constanţei“, fie
pentru că adversarii au simţit că poziţia ajutorului de primar nu mai este atât de
puternică, fie pentru că în provincie toată lumea cunoaşte pe toată lumea şi n-ar fi de
mirare ca aceste mici nemernicii să fi fost puse la cale tocmai de tovarăşii de care
abia se despărţise. Astfel, în spatele unei banale instalări a unui felinar – e drept pe
strada unde îşi ridicase recent o casă – se află acuze indirecte de furt, de unde altfel
decât din banii statului105.
Nu trec nici două săptămâni şi, deşi într-un oraş mic biografia unui demnitar
local e ştiută de toată lumea, adversarii dezvăluie că a protestat trei poliţe, deşi toate
în sume mici, cu care, chipurile, şi-ar fi ridicat „ecaretele mândre şi impunătoare“
(aici în sensul de acarete) pe care casa lui Berberianu, despre care a mai fost vorba, le
cuprindea 106. Dezminţirile lui Berberianu au făcut obiectul unei discuţii în paginile de
mai sus. Tot atunci, curioasă coincidenţă, aceiaşi delatori îl acuză că ar fi luat mită
pentru un contract cu un măcelar chiriaş, mai târziu dovedindu-se că de fapt proprietarul locului ar fi evitat o evacuare în schimbul unei declaraţii false în acest sens 107.
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În faţa acestei avalanşe care pare că nu se mai termină, acuzatul se apără, intentează
procese de calomnie şi publică de acum în ziarul său articole de simpatie şi apreciere
pentru el108, iar la final, atacă la rândul său.
Într-un editorial intitulat Neprihănitul Ioan Bentoiu, fost ajutor de primar şi
fost director la „Conservatorul Constanţei“ îl acuză pe cel mai sus numit de a fi luat
mită, cumpărând la un preţ subevaluat un teren vândut de primărie, pe care imediat
l-ar fi înstrăinat pentru o sumă considerabilă109. Ruptura cu conducerea locală a liberalilor este totuşi cumva oficializată când, după moartea primului ajutor de primar,
Ştefan Dan, este preferat pe locul care credea că i se cuvine lui Berberianu, un alt
candidat, Grigore M. Grigoriu110. Toate acestea, puse laolaltă, două săptămâni după
apariţia „Liberalului“, Berberianu răbufneşte. El anunţă că nu a putut accepta condiţiile impuse de conducerea liberală a Constanţei, iar mai târziu va spune că i s-a cerut
să cedeze ziarul, solicitare căreia i s-a împotrivit vehement şi în consecinţă, nici el, nici
băiatul său, Vintilă, nu au mai rămas în comitetul de redacţie al noii publicaţii111.
În continuare, „Liberalul Constanţei“ dedică restul numerelor sale din martie şi
de la începutul lui aprilie polemicilor mai sus evidenţiate, între ajutorul primarului şi
profesorul Bentoiu care între timp a găsit o cale de disculpare. Totuşi, situaţia rămâne
inflamată, un alt ziar local, „România Mare“, intră în dispută şi îl acuză pe
Berberianu că protejează brutarii contra celor 20 000 de locuitori ai Constanţei112. În
vâltoarea conflictului, Ioan Berberianu găseşte şi un susţinător în ziarul „Dobrogea
jună“113, Mircea Berberianu nu ezită să ia apărarea tatălui său în atât de zgomotosul
caz Bentoiu114, iar V.I.B., despre care s-a mai spus că nu e Vintilă, fiul mai mic al lui
Berberianu, califică drept nemernic şi canalie115, „precizând imediat că aceste cuvinte
nu sunt parlamentare,“ pe cel care a pus în seama patronului ziarului şi o acuzaţie de
luare de mită. Când redactorii ziarului se mai liniştesc, e loc şi pentru afacerile oraşului, Palatul Comunal – subiect interminabil de dispută cu vechea administraţie116 –
şi desfiinţarea depozitelor de cărbuni şi de lemne de foc care erau până atunci
amplasate în centrul oraşului117.
În aprilie-mai, subiectele politice, militare şi culturale, semnate de Mircea
Beberianu, Petre Vulcan (Iulius Caesar) şi I. Ghibănescu118 sunt treptat acoperite de
alte chestiuni de edilitate, în care Berberianu este tranşant. După ce semnalase într-o
şedinţă de Consiliu Comunal că se bate pasul pe loc cu pavarea străzilor şi că în
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general, în planul iniţial, străzile opozanţilor nici n-au fost luate în consideraţie, se
pronunţă categoric, având împotrivă toţi colegii, pentru pavarea cu piatră cubică
împotriva macadamizării (aşezării unui strat protector obţinut din piatră sfărâmată, cu
un liant de nisip)119.
Câteva săptămâni mai târziu, ajutorul de primar obţinea totuşi o mică victorie,
când se hotăra ca 4-5000 de metri pătraţi din străzile oraşului să se paveze cu piatră
cubică, dar la final, 19 străzi au fost asfaltate, iar celelalte au beneficiat de
macadam120. O altă decizie comunală a îngăduit demolarea, până la 1 aprilie 1915, a
construcţiilor ilicite de pe proprietatea oraşului, şi vânzarea lor la licitaţie. În acelaşi
timp, a revenit în forţă şi subiectul tramvaiului electric, fără vreo consecinţă
imediată121.
Scena politică locală a luat foc din nou, după un scurt armistiţiu şi V.I.B.
publică în „Liberalul Constanţei“ editorialul Recunoştinţa e o plantă rară122. În
ultimele zile, liberalii s-ar fi întrunit şi acolo o majoritate l-a ameninţat pe Berberianu
cu excluderea şi a cerut ca ziarul său să-şi înceteze apariţia, lăsând loc doar
publicaţiei oficiale a grupării locale. Autorul articolului nu ameninţă, dar în final nu
exclude constituirea unei dizidenţe liberale la Constanţa. Mai jos, Berberianu, care
abia a încheiat diferendul cu Ioan Bentoiu, scrie o scrisoare şi lui C. Alimănişteanu,
proprietar potent şi lider de autoritate în Partidul Liberal, care se raliase cu solicitarea
de mai sus celorlalţi, spunându-i că refuză categoric să renunţe la ziarul său,
concomitent oferindu-şi demisia din partid123. Neînţelegerile dintre liberali au ecou şi
în restul presei constănţene şi „Conservatorul Constanţei“ şi „Viitorul“ le consemnează124. Cum era de aşteptat, apar şi semne de simpatie pentru Berberianu, prietenul
Petre Vulcan aducându-şi aminte de trecutul poetic al directorului Liberalului
Constanţei, în vreme ce Mircea Berberianul, din nou solidar cu tatăl său, publică
editorialul Opinii fără opinie, despre atacurile repetate, dar fără consistenţă, la adresa
părintelui său125. Ultimele numere înainte de vacanţa de vară reiau programul de
edilitate anunţat în urmă cu doi ani, foarte ambiţios, dar departe de a fi fost pus în
operă126.
În august 1915, când publicaţia intră în al treilea an de existenţă, Ioan
Berberianu recunoaşte starea de criză din gruparea liberală locală, lupta dinăuntrul
Consiliului Comunal, în general împotriva sa şi a ziarului pe care îl patronează 127.
Această declaraţie e reluată în numărul următor al publicaţiei, repetându-se că între
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excludere şi renunţare, „Liberalul Constanţei“ va continua să apară128. De aici încolo
însă, în chestiunile de edilitate, ajutorul de primar editorialist îşi va radicaliza
discursul, prezentând deschis toate excesele administraţiei locale şi toate eşecurile
sale, deşi este parte componentă din cuprinsul ei. În acelaşi număr, pentru început, se
aduce în discuţie consolidarea malurilor, pentru care s-a obţinut un împrumut de
3 milioane, costurile totale fiind de cinci ori mai mari, „după care nimeni nu s-a mai
sinchisit“129. Nu trece nici o săptămână şi se află că e aceeaşi situaţie şi în ceea ce
priveşte pavarea oraşului, ba chiar şi la Palatul Comunal130.
Concomitent, nici „Conservatorul Constanţei“ nu doarme şi Berberianu este
din nou atacat, de data aceasta pentru „falş în acte publice“ şi acesta încheie
conflictul cu un proces de calomnie pentru diferendul având drept obiect felinarul de
pe strada Decebal, despre care a mai fost vorba131.
Un mic armistiţiu pare a reţine atenţia odată cu punerea temeliei celei de-a
treia biserici ortodoxe a oraşului, cu hramul marelui martir Sf. Gheorghe132, după
care, pentru canalizarea localităţii, încă deficitară, „Liberalul Constanţei“, ziarul lui
Berberianu, stabileşte că vinovatul principal a fost primarul conservator Titus
Cănănău133. Şi în chestiunea alimentării cu apă din Dunăre tonalităţile par a fi mai
blânde, Berberianu visează cu ochii deschişi la „apa multă, limpede şi fără microbi“
care ar curge pe ţeava robinetului „dacă ar fi prefiltre care să rezolve problema“ 134.
Apoi atenţia e îndreptată spre marile chestiuni româneşti ale momentului, unde
Ioan Berberianu semnează două editoriale, unul despre Idealul nostru naţional135,
celălalt despre Intrarea noastră în acţiune136. Mircea Berberianu e departe, la
Bucureşti, unde potrivit unei informaţii, încă de la 24 octombrie 1915 predă o parte a
cursului profesorului C.I. Istrati despre chimia azotului. Pe măsură ce trâmbiţele
intrării noastre în război se aud din ce în ce mai puternic, coeziunea taberei locale a
liberalilor pare să se reconstituie. O dovedeşte şi un articol de duioasă evocare a
relaţiei lui Mircea Berberianu cu V. Andronescu, în urmă cu un deceniu, când cel din
urmă îi era profesor la un institut particular la Constanţa137. Anul 1915 se încheie cu
o altă serie de evaluări care, deşi nemulţumitoare, nu mai stârnesc reproşurile de
altădată: cadastrul oraşului Constanţa ar fi foarte folositor dacă s-ar face, iar iluminatul electric şi tramvaiul necesită cumpărarea de motoare care să le dubleze pe cele
existente138. În ultimul număr, se publică un discurs al lui Vintilă Brătianu despre
128

Liberalul Constanţei, 2/23.08.1915: 2.
Liberalul Constanţei, 2/23.08.1915: 2.
130
Liberalul Constanţei, 3/30.08.1915: 2-3.
131
Liberalul Constanţei, 5/13.09.1915: 1.
132
Liberalul Constanţei, 6/20.09.1915: 2-3.
133
Liberalul Constanţei, 7/4.10.1915: 1.
134
Liberalul Constanţei, 8/11.10.1915: 1-2.
135
Liberalul Constanţei, 9/18.10.1915: 1.
136
Liberalul Constanţei, 11/1.11.1915: 1.
137
Liberalul Constanţei, 15/8.12.1915: 1.
138
Liberalul Constanţei, 16/13.12.1915: 1.
129

23

Învăţămintele Războiului Mondial după doi ani de carnaj şi despre soldatul român
care va deveni în curând eroul ţării sale139.
Anul 1916 debutează în primul număr cu un articol al lui Mircea Berberianu.
Doctorul în chimie, care se va ocupa doar peste câteva luni cu înzestrarea armatei
vorbeşte aici pe larg despre importanţa muniţiei de a cărei calitate depinde esenţial
victoria pe front140. Tatăl său pare însă din nou departe de preocupări mai înalte şi se
lasă amestecat într-o afacere minoră, cu un impresar de teatru, care refuză să pună
timbru legal, plătitor de taxe, pe biletele la o reprezentaţie dată de o trupă străină.
Profesorul de muzică Baston i-a cerut anterior ajutorului de primar o scutire pe care
n-a obţinut-o, iar a doua zi, când acesta a venit la teatru să-l ancheteze pe principalul
vinovat, l-a ultragiat şi l-a înjurat. Scandalul continuă şi în sală, Berberianu preferând
să nu adopte măsuri extreme „pentru a nu afecta imaginea şcolii secundare“. Cum
cearta continuă, cu toate detaliile pe care presa de scandal abia le aştepta, împricinatul este în cele din urmă reclamat la ministerul de resort141. Tărăboiul stârnit se
linişteşte treptat, nu şi ajutorul primarului, care încheie totuşi zarva cu un articol în
ziarul său, Adevărat moravuri sălbatice, în care denunţă solidarizarea presei interesate cu contravenienţii şi relatează un alt act de ultraj, mai subtil, care îl are în centru
pe un cetăţean căruia îi aprobase să ridice un gard şi în locul lui construise o sală de
cinema. Când anchetează cazul, un prieten de pahar al inculpatului îl injuriază142.
Cum zilele în care România va intra în război se apropie, autorităţile se văd
silite să stocheze grâu pentru hrana viitorilor combatanţi. În context, apare şi la
Constanţa problema pâinii, iar Berberianu nu ezită să se implice şi acum. În două
numere consecutive ale „Liberalului Constanţei“ se fac tot felul de socoteli, la final
stabilindu-se că două vagoane de făină pe zi ar fi suficiente ca să acopere nevoia de
hrană a constănţenilor, aceasta însemnând 20 000 de pâini pentru 30 000 de locuitori.
Sub aspect legal, 30% din făină erau pentru nevoile locale, 10% pentru armată şi
60% pentru export (Puterile Centrale şi Antanta). Demascându-i pe speculanţi,
Berberianu dezminte categoric că s-ar fi opus ieftinirii pâinii143.
Ca de obicei însă, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Pentru că Berberianu
se angajase să livreze în fiecare zi brutarilor o cantitate de făină care să acopere nevoile
oraşului, proprietarii se opun să livreze grâu la preţurile maximale impuse de lege,
motiv pentru care li se dresează procese verbale de contravenţie şi mai apoi se cere
intervenţia Ministerului Comerţului. Un inspector delegat ajunge la faţa locului la
26 februarie 1916 şi decide ca în limita cotei stabilite proprietarii de grâu să se supună
şi să livreze la preţuri legale grâu pentru hrana oraşului, devenită acum prioritară144.
Intervine însă ceva neaşteptat. Preţurile fluctuante la pâine determină convocarea unei întruniri cetăţeneşti care desemnează o comisie de 50 de persoane care să
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controleze modul în care se respectă preţurile maximale şi în consecinţă, în paralel cu
informaţia despre lipsa pâinii la Bucureşti, Berberianu arată tabelele cu cantităţile de
grâu şi cu brutarii cărora le sunt repartizate zilnic145. În primele zile din martie,
adjunctul primarului se arată totuşi nemulţumit că „cei 50“ au ajuns să se substituie
autorităţilor locale, dar în acelaşi timp e şi mai nemulţumit că mari cantităţi de
cereale (grâu, porumb, secară şi orz) merg la export, cele mai mari fiind livrate
Germaniei, urmată de Imperiul Britanic şi cel Austro-Ungar146.
Abia declanşată polemica „celor 50“, cu luări de atitudine pro şi contra,
Berberianu e hărţuit de un alt atac. De data aceasta el ar fi fost văzut când scotea trei
care încărcate cu lemne şi cărbuni din curtea cazărmii pompierilor, îndreptându-le
spre domiciliul său147. Evident că urmează dezminţirea148, cel în cauză oferind între
altele detaliul, oarecum irelevant, că informatorul ar fi văzut scena dintr-o cârciumă.
Deşi războiul se apropie, Berberianu nu are în continuare linişte, după eşecul
acuzaţiei anterioare fiind de data aceasta atins în calitatea sa de comerciant integru.
În “Liberalul Constanţei“ el a făcut reclamă unui ulei de peşte proaspăt pe care recent
apărutul ziar „Dacia“ îl consideră vechi de peste trei ani, deşi farmacistul probează cu
facturi că le-a primit din străinătate doar de trei luni149. Nici „Conservatorul
Constanţei“ nu se lasă mai prejos şi din coloanele acestei publicaţii aflăm că
sus-numitul ar fi expulzat cu forţa nişte chiriaşi ai primăriei, ulterior Berberianu
dovedind că a făcut-o doar pentru că erau rău-platnici. Când acest caz nu mai
stârneşte valuri, „Dacia“ revine, susţinând că la primărie se fac frecvent plăţi fără a se
elibera chitanţe150.
Spre începutul verii, când se stinge încet-încet scandalul cu profesorul Baston,
prim-planul aparţine subiectelor de actualitate politică legate de imperativul
naţional151. Mircea Berberianu semnează în două numere consecutive editorialul
Preocupări în vederea păcii152, unde pledează pentru crearea unei industrii româneşti,
pentru ca ulterior să susţină învăţământul tehnic de calitate153, iar în ultimul articol
scris chiar înaintea vacanţei de vară demască pericolul german pe care îl consideră în
opinia sa mai mare decât cel rus154.
Peste apropierea iminentă a războiului, cel mai important subiect în vara 1916
pare a fi unul de edilitate, consacrat plajei şi staţiunii Mamaia, prin care se propune
un program foarte ambiţios: stabilirea unor condiţii de cumpărare clare, precum şi a
adâncimii la care se poate săpa în nisip pentru a se pune temelia edificiilor care
urmează a fi construite, încheierea canalizării şi a iluminatului public, plantarea de
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pomi şi viţă de vie, angajarea unui grădinar şi realizarea unei legături lesnicioase
între Constanţa şi Mamaia cu ajutorul tramvaiului electric155.
În ultimul număr din iunie, fără a şti că astfel prima serie a publicaţiei se
încheia, directorul mulţumea colaboratorilor şi mărturisea că va păstra şi în viitor
independenţa gazetei, aceasta fiind sursa incontestabilului ei succes de public. Între
realizări, ziarul evidenţia preocuparea permanentă pentru chestiunea economică şi
oferea drept exemplu modul în care s-a ocupat permanent de ieftinirea traiului.
Altfel, au fost puse în discuţie chestiuni de interes general, din păcate nesoluţionate
sau soluţionate parţial (iluminatul electric, tramvaiul etc.) fără a neglija chestiunea
naţională care a ocupat permanent locul întâi. A liniştit de asemenea efervescenţa
mai multor ziarişti, spunem noi, luându-i în serios, şi dejucându-le atacurile cu
argumente de bun-simţ şi cu probe incontestabile156.
Şi pentru promotorul publicaţiei se încheiau trei ani dificili, în care avusese o
funcţie publică şi se străduise să pună în practică un program, nu fără neînţelegeri şi
conflicte, cum se va vedea, devoalate mai cu seamă în viitor, când toate faptele
acelor ani vor fi privite dintr-o altă perspectivă. Se străduise însă să-şi îndeplinească
cât mai bine obligaţiile şi vehemenţa cu care fusese contestat era cea mai bună
dovadă. Nu ştia că urmau alţi trei ani, încă şi mai grei, un război care avea să
răvăşească planeta şi să schimbe lumea şi o reîntoarcere când vechile tovărăşii
politice aveau să fie puse dureros sub semnul întrebării.
Intrarea României în război în august 1916 şi cele două campanii, în
Transilvania şi la Dunăre, au adus în toamna 1916 Dobrogea în miezul evenimentelor. Pe 8 octombrie 1916, pe când primarul în funcţie, Virgil Andronescu, era
demult plecat din calea invadatorilor 157, Berberianu organiza evacuarea locuitorilor
potrivit unei proclamaţii chiar în acea zi afişată şi părăsea oraşul 24 de ore mai târziu,
duminică, 9 octombrie 1916, când trupele atacatoare se aflau la porţile Constanţei,
lăsând la faţa locului întregul său avut. Ajuns în Basarabia, pe 10 octombrie, şi, în
fine, a doua zi, la Tulcea, găsise acolo pe un ponton 2000 de refugiaţi dobrogeni,
cărora le-a asigurat, în înţelegere cu autorităţile ruse, deplasarea la Oancea. Fiind
încorporat ca farmacist militar, a lucrat mai apoi până în martie 1918 la diverse
unităţi sanitare, la Brăila, până la 4 decembrie 1916, la Burdujeni, lângă Suceava, la
Fălticeni, şi ulterior la Huşi, unde din noiembrie 1917 a fost şeful farmaciei Spitalului militar 38. Aici l-a găsit demobilizarea de după tratativele de pace de la Buftea
şi tot de aici adresa ministrului de interne al guvernului Marghiloman un memoriu,
solicitându-i pentru toate meritele sale din trecut şi prezent să-i fie recunoscută
calitatea de farmacist proprietar la Constanţa158.
Războiul însemnase pentru el o pierdere dintre cele mai grele, fiul său mai
mare, Mircea, murise de febră tifoidă în toamna 1917, la Iaşi, unde se afla mobilizat
155

Articolul „Plaja şi staţiunea Mamaia”, în Liberalul Constanţei, 37/5.06.1916: 1.
Liberalul Constanţei, 40/29.06.1916: 1.
157
Liberalul Constanţei, 25/3.09.1922: 2.
158
SANIC, MI, DGSS, 3/1918: 113.
156

26

pentru construcţia unei fabrici de acid azotic, neapărat necesară nevoilor frontului 159.
Reîntors la Constanţa, îşi reluase funcţia de ajutor de primar, din care însă demisionase la 10 noiembrie 1919 în timpul primelor alegeri parlamentare pe baza votului
universal, dar şi după lungi conflicte în Consiliul Comunal şi cu primarul
Andronescu (1913-1919) „cu nenumite propuneri respinse şi, lăsat la o parte, nu era
ţinut la curent şi consultat cu treburile primăriei“. Mai departe, avea să susţină că
administraţia Constanţei a avut 10 milioane la dispoziţie şi nu a adus nicio îmbunătăţire a oraşului, „ba din contră, şi ceea ce era bun s-a stricat“160.
Şi totuşi, odată oficializat conflictul său cu primarul, la data apariţiei într-o
nouă serie a „Liberalului Constanţei“ (25 ianuarie 1920), Berberianu afirma că va
susţine în continuare Partidul Liberal, cu dorinţa de a nu face din gazetărie negustorie
şi de a spune adevărul criticând organizaţia locală ori de câte ori va greşi. Lucrările
de edilitate, atât de necesare, precum aprovizionarea Constanţei cu alimente, iluminatul, tramvaiul electric, consolidarea malurilor şi încheierea construcţiei bisericii
Sf. Gheorghe, abatorul, hala, înfrumuseţarea Mamaiei, un întreg program – observăm
la fel de valabil în 1920, ca şi cu 7 ani mai devreme, în 1913, dar din care spune mai
jos, nu s-a rezolvat mai nimic161.
Căderea guvernului Vaida-Voievod şi iminenta venire la putere a generalului
Averescu îi găseşte pe liberali scindaţi. Proaspăt renăscuta publicaţie a „Liberalului
Constanţei“ ştie că Berberianu s-ar reîntoarce la primărie, dar numai cu condiţia de a
fi ascultat162. Mai aflăm de asemenea din coloanele ziarului că cel mai sus numit „nu
este omul nimănui şi că nu serveşte decât interesele partidului“163, asta în vreme ce la
clubul liberal o parte din membri sunt de acord că Andronescu a fost un primar slab
„dar speră într-o refacere“ 164.
În anii în care s-a aflat în opoziţie (1920-1922), „Liberalul Constanţei“ n-a
încetat să atace administraţiile în funcţie pentru starea dezastruoasă a oraşului.
În primele luni ale anului 1920 se constata astfel că uzina de la Hinog a fost distrusă
şi că la Constanţa lipseşte apa, spre voia bună a sacagiilor165. De asemenea, Cazinoul
comunal, şi el grav deteriorat, ar trebui reparat166, jaful sistematic al trupelor de
ocupaţie a sărăcit populaţia, dar despăgubirile aşteptate întârzie167, aprovizionarea cu
pâine nu funcţionează şi lumea îşi aminteşte eficienţa introducerii cartelelor în oraş
de către Berberianu în anii 1918-1919, care aproape rezolvaseră problema 168. Lipsesc
şi alte alimente (peştele şi derivatele sale) şi stabilirea de preţuri maximale ar fi o
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soluţie169. La sfârşitul anului, acelaşi tablou dezolant: apa imposibil de băut, pâinea
care nu e supusă niciunui control şi continuă să lipsească, salubritatea insuficientă,
iar trei sferturi din lemne supuse speculei170. Un articol sugestiv intitulat Nefericita
Dobroge demască sălbăticia ocupaţiei, „comerţul care dă înapoi“, comunicaţiile deficitare, după distrugerea podului de peste Borcea şi scumpetea de pomină 171. Nici în
anul următor situaţia nu se schimbă. În toamnă, Berberianu observa că pâinea e tot de
slabă calitate, apa lipseşte, iar în vreme ce sacalele sunt din ce în ce mai scumpe,
primăria măreşte cheltuielile fără a acoperi datoriile mai vechi172.
După ce doi ani de zile „Liberalul Constanţei“ fusese vârful de lance împotriva incapacităţii edililor oraşului, Berberianu aştepta (deşi trecuse de 60 de ani) ca
la revenirea la putere a partidului său să se reîntoarcă la primărie. Nu a fost din
păcate aşa, într-o şedinţă a comitetului permanent liberal i s-a spus, sub pretextul de a
se aduce în conducere oameni noi, că partidul nu mai are nevoie de el, şi că ar fi bine
să-şi ia gândul de la orice funcţie în administraţie în viitor. În consecinţă, la
2 februarie 1922, Berberianu a demisionat din Partidul Liberal, iar ziarul său a
devenit organ de presă independent173. Din acest moment încolo, publicaţia şi-a
îndreptat toate atacurile împotriva noului primar, de fapt, cel vechi, prea bine ştiut,
V. Andronescu, Berberianu dezvăluind cu zeci de detalii modul în care fusese
împiedicat, înainte de război, să îşi ducă la capăt mandatul şi să amelioreze condiţiile
de viaţă ale constănţenilor 174.
A mai avut până la sfârşit doar două satisfacţii. A reuşit să obţină proprietatea
unei farmacii prin suspendarea pe termen limitat a legii în vigoare în urma mai
multor demersuri la Constantin Argetoianu, ministru de interne în guvernul Averescu
şi a organizat Asociaţia ziariştilor dobrogeni al cărui prim-preşedinte ales a fost175.
La începutul lui decembrie era internat la Spitalul Sfânta Elisabeta din Bucureşti,
unde la 17 decembrie 1922 deceda în urma unui blocaj renal176, repetatele sale cure
cu ape minerale la Călimăneşti şi Buziaş trădând o afecţiune ce i-a fost în cele din
urmă fatală177.
Cuvintele rostite la moartea sa, cumva neaşteptată pentru un om dinamic şi
eficient până în ultimul ceas au subliniat între altele lipsa de recunoştinţă a celor ce ar
fi trebuit să-l preţuiască, dând curs nenumăratelor sale iniţiative civice178. „Liberalul
Constanţei“ a continuat până în iunie 1928 sub direcţia fiului mai mic al lui Ioan
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Berberianu, Train Ulpiu179, avocat şi om politic de anvergură, primar la Constanţa,
deputat în legislaturi interbelice şi sub-secretar de stat în guvernul Petru Groza şi
deţinut politic în vremea comuniştilor180.
Am refăcut această veche istorie pentru a pune în valoare un om care nu a
revoluţionat ştiinţele şi artele (ar fi făcut-o poate, de ar fi trăit, fiul său mai mare,
Mircea) nu a câştigat victorii pe câmpul de luptă sau funcţii importante în politică
(pe care le-a dobândit mezinul său, Traian), dar care şi-a valorificat întreg potenţialul, deloc puţin, pentru binele celorlalţi. De la receptura farmaciei, din cabinetul de
la primărie, sau din coloanele „Liberalului Constanţei“, el ne oferă modelul unui om
simplu, dar capabil şi tenace, puternic ataşat de interesele celor mulţi, care, chiar
dacă a murit învins de tertipurile politicianismului, de eterna conspiraţie a mediocrilor şi de racilele birocratice ale administraţiei, ne poate inspira şi călăuzi spre un
viitor mai bun.
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