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MESAJUL BIROULUI EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE „CULTUL 
EROILOR” TRANSMIS FILIALEI JUDEŢENE CONSTANŢA CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 

20 DE ANI DE LA RELUAREA ACTIVITĂŢII  DE CINSTIRE A EROILOR ŞI 
OCROTIREA OPERELOR COMEMORATIVE DE RĂZBOI. 

 
Onorate şi distinse doamne, 

Onoraţi şi distinşi domni, 
Aniversarea în acest an a 20 de ani de la reluarea activităţii de cinstire a 
memoriei eroilor neamului, ca urmare a înfiinţării iniţiale a Societăţii Cultul 
Eroilor din judeţul Constanţa, schimbându-şi ulterior denumirea prin afilierea 
la Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” ca filială a acesteia, oferă prilejul,      
Biroului Executiv Central şi susemnatului în calitatea de preşedinte, de a vă 
transmite sincere şi călduroase felicitări, urări de sănătate, viaţă lungă şi 
urarea de succes deplin în activitatea nobilă, de mare răspundere, pe care o 
desfăşuraţi în scopul creerii şi dezvoltării în rândul populaţiei şi în deosebi a 
tineretului de pe cuprinsul judeţului Constanţa, a simţămintelor de respect şi 
recunoştinţă faţă de tinerii care şi-au făcut datoria chiar cu preţul vieţii, 
pentru apărarea Ţării. Datorită eforturilor şi perseverenţei organelor de 
conducere la nivel de judeţ şi localităţile subordonate şi a tuturor membrilor 
acestora, a spiritului de echipă şi înaltului patriotism dovedit, filiala 

dumneavoastră a devenit cunoscută în toată ţara prin acţiunile sale deosebite.  
 Mărturie stau numeroasele monumente, troiţe şi cimitire ale eroilor reparate, unele restaurate sau nou 
construite, activitatea de înfiinţare în unităţile de învăţământ a Cercurilor „Cultul Eroilor” având la bază 
Protocolul de colaborare încheiat între Asociaţia noastră şi conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, încheierea de protocoale de colaborare cu asociaţii de pe teritoriul României şi cu cele 
similare din ţara vecină Bulgaria tipărirea revistei „Arma Pontica” etc. 
 De asemeni apreciem conlucrarea fructuoasă dintre Biroul Executiv Central şi cel al filialei 
dumneavoastră. 
 În condiţiile actuale, când viaţa noastră şi îndeosebi a tineretului este agresată şi supusă tot mai mult 
nonvalorilor şi influenţei străine şi nu totdeauna conforme cu tradiţiile şi morala noastră creştină, lipsa de 
respect faţă de păstrarea nealterată a limbii române, faţă de tradiţiile noastre strămoşeşti, în care este 
demonetizat rolul Bisericii Creştine şi al Armatei noastre şi se loveşte în nucleul care stă la baza societăţii 
noastre, familia, pentru destrămarea acesteia şi slăbirea unităţii noastre inter-umane, prin activităţile 
desfăşurate de colectivele filialei şi subfilialelor judeţului aţi dat dovadă de o înaltă ţinută şi  atitudine morală, 
dovedind că inimile şi conştiinţa membrilor noştri au reverberat cu „simfonia” dăruirii faţă de respectul ce 
trebuie dat valorilor moral-creştine şi vitejia neamului.  
Aceste eforturi conjugate reuşesc să trezească interesul comunităţii faţă de problemele românismului 
combătând birocraţia, impostura şi indiferenţa celor care au diferite responsabilităţi, inclusiv a celor prevăzute 
de Legea 379/2003 care reglementează regimul operelor comemorative de război şi a monumentelor eroilor 
noştri pe care mare parte din aceştia o încalcă în mod grosolan, în cunoştimţă de cauză. 

În acest sens un rol deosebit îl are revista „Arma Pontica”, organul de presă al filialei, publicaţie de 
cultură, informare şi atitudine, de mare valoare educativă, în paginile căreia sunt prezentate opiniei publice 
scopurile şi activitatea desfăşurată, portrete şi fapte importante ale eroilor, lecţii de educare a generaţiilor 
tinere în spiritul respectului pentru tradiţiile neamului şi protejarea patrimoniului naţional. 
 Toate acestea sunt eforturi deosebite pentru omagierea celor care s-au jertfit pe câmpurile de bătălie, 
în prizonierat şi închisorile comuniste, dovedind că suntem un popor cu o îndelungată dăinuire pe această glie, 
reprezentând rădăcinile care ne-au fixat şi ne ţin puternic în şi pe pământul sfânt al ţării. 
 În încheiere, acum, la ceas de sărbătoare, conducerea A.N.C.E. adresează tuturor celor ce sunt legaţi 
în mod organizat fie numai cu sufletul de Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” o sinceră urare: Continuaţi 
activitatea începută dragi camarazi cu acelaş elan şi spor şi fiţi siguri că Patria şi urmaşii eroilor noştri, din 
neam în neam, vă vor fi recunoscători pentru tot ce aţi făcut şi faceţi şi de acum încolo pentru Cultul Eroilor 
Neamului Românesc. 
 Fie ca Bunul Dumnezeu să ocrotească membrii Asociaţiei şi să-i poarte spre noi rezultate notabile. 
PREŞEDINTELE A.N.C.E. 
Gl. Bg.Petre STOICA 
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La terminarea primului război mondial statele beligerante s-au confruntat cu o problemă dificil de 
rezolvat: pe teritoriile acestora se găseau răspîndite osemintele a sute de mii de militari, aflate în morminte 
individuale,  grupuri de morminte sau în gropi comune. 
În România erau presărate peste 400.000 de morminte ale militarilor căzuţi la datorie, dispuse în peste 30.000 
locuri. 
Urmare a prescripţiei tratatelor de pace impuse statelor amice şi foste beligerante, în privinţa regimului 
mormintelor de război dar şi a înaltei datorii morale de a da o îngrijire pioasă mormintelor şi de a comemora 
cum se cuvine, faptele şi sacrificiile celor căzuţi pentru ţară, în septembrie 1919 a luat fiinţă Societatea 
Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război, sub înalta ocrotire a M.S. Regina Maria.  
Societatea avea următoarele atribuţiuni: 
- Cercetarea şi descoperirea mormintelor de eroi, fără deosebire de confesiune sau origine etnică. 
- Îngrijirea acestor morminte şi întreţinerea lor. 
- Înfiinţarea, organizarea, înfrumuseţarea şi întreţinerea cimitirelor de onoare. 
Denumită în anul 1927 Societatea ‘’Cultul Eroilor”, iar din anul 
1940 Aşezămîntul Naţional “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor 
această asociaţie patriotică, bazată pe colaborarea voluntară a 
membrilor săi, beneficiind de sprijinul financiar al statului,dar şi 
de fonduri obţinute prin colecte publice, donaţii şi cotizaţii va 
reuşi pînă în anul 1948 să  amenajeze 118 cimitire definitive, 84 
cripte şi 14 mausolee. 
În Doborogea, rămăşiţele a 19.000 de militari români, ruşi, 
bulgari, sîrbi, germani, turci, francezi, greci au fost adunate în 
cinci cimitire militare de onoare – Mircea Vodă ( 5302 militari 
înhumaţi), Constanţa (113 militari cunoscuţi şi un număr 
necunoscut de militari depuşi în osuar), Tulcea (82 militari 
înhumaţi şi un număr de 363 militari depuşi în osuar), Bazargic 
(2485 militari înhumaţi) şi Turtucaia (8000 militari înhumaţi). În 
aceste cimitire tuturor militarilor înhumaţi li se acorda aceeaşi 
atenţie. Patriarhul Miron Cristea  arăta în acest sens că: ”În fa ţa 
mor ţii, ce i-a ajuns pe inamici pe cîmpul de lupt ă, încetează 
toat ă rivalitatea, du şmănia şi furia lor de r ăzbunare. Şi 
inamicii de odinioar ă odihnesc acum în mormintele din 
acelaşi cimitir de onoare, îngrijit de aceea şi mîn ă 
crştineasc ă a membrilor Societ ăţii Cultul Eroilor. Iar al ţii îşi 
dorm somnul de veci chiar în acela şi mormînt comun, într-o 
frăţească îmbr ăţişare, drept simbol al pa şnicei şi durabilei conve ţuiri care ar trebui s ă existe între 
popoare şi ţări.  
” După terminarea războiului, în curţile bisericilor din : Bărăganu, Negru Vodă, Nistoreşti, Seimeni, Tichileşti, 
Ţepeş Vodă, Viroaga şi Valul lui Traian s-au înfiinţat grupuri funerare pentru militarii căzuţi în lupte şi ale căror 
oseminte nu au mai putut fi gasite. 
În cimitirul ortodox din Cobadin există un grup funerar conţinînd mormintele a sase germani înhumaţi aici în 
timpul războiului. În bisericile ortodoxă şi catolică din Mihail Kogălniceanu pe peretele votiv s–au scris  numele 
celor căzuţi pe front pe plăci de marmură, spre a se păstra vie amintirea acestor eroi ai comunei.      
La începutul anilor 1920 a existat o dorinţă extraordinară a locuitorilor din oraşele, comunele şi satele din 
judeţul Constanţa de a cinsti memoria fiilor din aceste localităţi  căzuţi pe cîmpurile de luptă ale primului război 
mondial, prin construirea unor troiţe, obeliscuri şi  monumente. În Constanţa au fost construite sase astfel de 
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opere comemorative de război, în Medgidia şi Topraisar cîte doua, iar în următoarele localităţi cîte unul: 
Adamclisi, Almalău, Bărăganu, Cernavodă, Cerchezu, Chirnogeni, Ciobanu, Cobadin, Conacu, Cogealac, 
Crişani, Cumpăna, Cuza   Vodă, Canlia, Dorobanţu, Gîrliciu, Hîrşova, Limanu, Mangalia, Murfatlar, Mereni, 
Negru Vodă, NicolaeBălcescu, Nistoreşti, Oltina, Osmancea, Ostrov, Rasova,  Runcu, Seimeni, Saraiu, 
Siliştea, Ştefan cel Mare, Techirghiol, Tîrguşor, Tichileşti, Topalu, Tortomanu, Ţepeş Vodă, Valu lui Traian, 
Vulturu, Viroaga, Văleni. Din păcate Monumentul eroilor din Mangalia a fost distrus  în perioada comunistă, iar 
Monumentul eroilor din Murfatlar a fost dărîmat odată cu construirea Canalului Dunăre- Marea Neagră,doar 
placa comemorativă păstîndu-se în sediul primăriei.  
Iniţiativa construiri unor astfel de opere comemorative a aparţinut unor  invalizi sau foşti luptătorii în război,  
unor urmaşi ai celor căzuţi în lupte,  unor personalităţi locale sau  unor edili ai localităţilor. De regulă se 
constituiau Comitete de iniţiativă, care încheiau un proces verbal, arătînd compunerea comitetului, scopul şi 
mijloacele pe care se contează sigur pentru realizarea scopului propus. 
Comitetul, pentru a primi donaţii şi a putea  face colectă, trebuia să obţină aprobarea Ministerului Sănătăţii şi 
Asistenţii Sociale. Deasemenea Comitetul de iniţiativă era obligat să obţină aprobarea Societăţii Cultul Eroilor 
pentru proiectul lucrării şi pentru proiectul de convenţie în legătură cu contractarea lucrărilor. Niciun proiect de 
lucrare nu putea fi început înainte de  a se asigura complet sumele totale necesare terminării lucrării, fiind cu 
desăvîrşire interzis a se contracta de către comitete datorii. Nu se putea trece la realizarea proiectelor fără a 
se asigura pe deplin şi întreţinerea lor pe viitor, fiind asigurat un fond special pentru acesata. 

 
Acestea erau prevederile legale, care pe parcursul timpului, cu buna ştiinţă a autorităţilor au fost încălcate, 
astfel că la 07.09.1942, mareşalul Ion Antonescu a fost nevoit să emită următorul ordin: ” Numai 
troi ţe.Monumente nu! Orori nu ne mai trebuie! Este o b ătaie de joc, nu o sl ăvire a eroilor.Poarta acestui 
soi de afaceri trebuie închis ă total pentru to ţi.Să se facă răspunz ători primarii şi prefec ţii de executarea 
acestui ordin.În şcoli (col ţul eroilor, în biserici (pl ăci de marmur ă) şi în localurile publice(idem col ţul 
eroilor sau pl ăci comemorative)” s ă se eternizeze memoria celor c ăzuţi pentru patrie, nu în monumente 
pe care le d ă jos primul vînt şi le roade prima ploaie. Trebuie lucru frumos, de art ă adevărată, serios şi 
durabil. Nu fiecare cioban s ă se transforme în sculptor. Dac ă ar face cineva calculul sumelor încasate 
şi furate de pe urma monumentelor pentru eroi, s-ar ajunge la constat ări tragice.” *(ANEXA) 
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Dezvelirea monumentelor se făcea într-un cadru solemn, asigurat de prezenţa Episcopului Constanţei, însoţit 
de un sobor de preoţi, de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, reprezentanţi ai armatei, locuitorilor din 
zonă, garda de onoare şi fanfara militară. După oficierea  serviciului divin, episcopul Constanţei ţinea o 
cuvîntare în care elogia sacrificiul eroilor din localitate. Urmau cuvintele preşedintelui Comitetului de iniţiativă şi 
a celui mai înalt reprezentant al  guvernului. Festivităţile se încheiau cu intonarea Imnului Regal. 
Comemorarea ”Zilei Eroilor ” se făcea în fiecare an la ziua ”Înălţării Domnului” prin organizarea, la operele 
comemorative de război, de Te-Deum-uri şi a unor procesiuni  şi serbări cu un înalt caracter naţional, la care 
participau, în mod obligatoriu, toate instituţiile de stat şi particulare, fără nici o deosebire de religie sau origine 
etnică.  
În concluzie putem aprecia că reprezentaţii Societăţii “ Cultul Eroilor” din judeţul Constanţa, în perioada 
interbelică, au avut un rol important  în construirea diverselor opere comemorative de război, contribuind astfel  
la educarea constănţenilor, cu deosebire a celor tineri, în spiritul dragostei faţă de patrie şi al respectului faţă 
de înaintaşi. 
Col(r) Remus Macovei 



 

 

Douăzeci de ani şi……
Evenimentele din decembrie 1989 au redeschis sentimente de mult uitate sau în
anii dinaintea celui de al doilea război mondial, în România existau 
monumentele, cimitirele şi mormintele eroilor. Ele au fost desfiin
asociaţii „Cultul Eroilor” trecând la Ar
uitarea, în ultima vreme sintagma „eroi” fiind folosit
Aşa că, în chiar zilele lui 1990, un grup de veterani de r
unei asociaţii care să continue, după ani 
CULTUL EROILOR”. 

(lege încă nedesfiinţată dar imposibil de pus în practic
„fondatori”.La 14 mai 1993, cu nr. 130, Curtea Suprem
acuzând „vicii de procedură”, lipsa aprob

5 

zeci de ani şi…… 
Evenimentele din decembrie 1989 au redeschis sentimente de mult uitate sau înă

ăzboi mondial, în România existau şi legi şi asocia
i mormintele eroilor. Ele au fost desfiinţate brutal în 1948, întreg patrimoniul ultimei 

ii „Cultul Eroilor” trecând la Armată. De fapt, această „trecere” a însemnat distrugerea, pierderea, 
uitarea, în ultima vreme sintagma „eroi” fiind folosită exclusiv pentru ruşi (sovietici) ş

, în chiar zilele lui 1990, un grup de veterani de război şi cadre militare în rezerv
 continue, după ani şi ani de uitare, nobilele tradiţii ale fostei „SOCIET

 

Uşor de zis, greu de făcut! Le trebuia un pre
„facă ceva”şi aşa s-a ajuns la mine, orfan de r
sentimente mai mult ca oricine pentru…..! La cererea expres
fostului comandant al Marinei Militare, amiralul Gheorghe 
Angelescu, am acceptat şi, în ianuarie 1992 procesul de 
asociere s-a conturat, primul organ de conducere fi
din preşedinte Marcel Dragu, primvicepre
Ciorbea, vicepreşedinţi Florina Ş
secretar Decebal Vrânceanu. 
Prin Sentinţa Civilă 13/ 28 ianuarie 1992, Tribunalul Constan
declară asociaţia „persoană juridică

 dar imposibil de pus în practică înainte de „evenimente!),cu 30 de membri 
„fondatori”.La 14 mai 1993, cu nr. 130, Curtea Supremă de Justiţie, ne-a „ajutat” anulând Sentin

”, lipsa aprobării de la un minister şi neautentificarea statutului de un notar public.

Evenimentele din decembrie 1989 au redeschis sentimente de mult uitate sau înăbuşite cu forţa! Se ştie că în 
ş şi asociaţii care se ocupau de 

ate brutal în 1948, întreg patrimoniul ultimei 
 „trecere” a însemnat distrugerea, pierderea, 

i (sovietici) şi „el” şi „ea”! 
în rezervă, au hotărât înfiinţarea 

ii ale fostei „SOCIETĂŢI NAŢIONALE – 

cut! Le trebuia un preşedinte care să 
a mine, orfan de război, cu 

sentimente mai mult ca oricine pentru…..! La cererea expresă a 
fostului comandant al Marinei Militare, amiralul Gheorghe 

şi, în ianuarie 1992 procesul de 
a conturat, primul organ de conducere fiind format 

edinte Marcel Dragu, primvicepreşedinte Valentin 
i Florina Şerbu, Cornel Enăchescu şi 

 13/ 28 ianuarie 1992, Tribunalul Constanţa 
ă juridică” în baza Legii 21 din1924 

 înainte de „evenimente!),cu 30 de membri 
a „ajutat” anulând Sentinţa civilă 

i neautentificarea statutului de un notar public. 
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Din nou prin sălile Tribunalului, aprobare de la Ministerul Justiţiei, autentificat prin notar (alţi bani…!) şi, cu o 
nouă sentinţă civilă, nr. 65/ 1993, asociaţia porneşte la drum. Un drum greu, nu prin ceea ce trebuia şi ne 
propusesem să facem, greu prin greutăţile făcute de răutatea, de prostia unora şi altora! 
Ostilităţi cu primăria Constanţa pentru sedii! „Sedii”, pentru că ne-am „plimbat” prin patru locuri până am ajuns 
afară! Tot prin sălile de judecată, citaţi chiar de „Ziua Eroilor”. Şi asta n-ar fi fost mai nimic pe lângă, cum 
spuneam, răutatea şi prostia unora şi altora. Mentalităţi, eroi „comunşti” şi „anticomunişti”, „eroii voştri”(ai 
Armatei, nu ai Neamului!), Inspectoratul Şcolar de niciun fel nu accepta o colaborare (ce mai este şi aia?), 
Consiliul judeţean, Prefectura- alte preocupări şi să mă opresc aici!  

 

Singurul ajutor, concret şi util a fost din partea Armatei, amiralul 
Anghelescu, comandantul garnizoanei,  semnând un Ordin (nr. 5/ 
28.02.1992) propus de noi, prin care, toate obiectivele depistate în judeţ 
au fost repartizate pe unităţi militare pentru „îngrijire şi ceremonii 
militare”. S-a realizat chiar o hartă (gen militar!) cu obiective şi 
responsabilităţi. Aveam luate  astfel în evidenţă 76 monumente (6 
înfiinţate- ridicate, după înfiinţarea asociaţiei), 7 cimitire de eroi, 5 troiţe, 
8 cruci memoriale şi o placă comemorativă! Era ceva, astăzi este mai 
greu să faci lista lor. 
Reuşisem să ne organizăm mai bine, să înfiinţăm chiar şi patru filiale în 
judeţ : Hârşova, Techirghiol, Pecineaga şi Chirnogeni, o stabilitate mai 
mare pe sediu în str. N.Titulescu, la nr. 13.  
Dar cum spuneam, ne-am luptat şi cu prostia şi cu răutatea!  
Paradoxal, înfiinţându-se un „comitet naţional” – pentru Ingrijirea 
Monumentelor şi Cimitirelor de Eroi în cadrul Uniunii Naţionale a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, am primit o adresă prin care 
eram anunţaţi că „toate cadrele militare în rezervă şi retragere” se 
retrag din asociaţia „cultul Eroilor”, înfiinţându-se, la Constanţa, un alt 
„comitet”, corespondent şi subordonat celui din Bucureşti. 

Stupoare, adresa semnată chiar de unul din primii doi care determinaseră actul de înfiinţare a Asociaţiei 
noastre! De aici, a trebuit să ne luptăm cu însăşi „comitetul”, să-i determinăm să-şi schimbe statutul şi 
denumirea în ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR, determinînd şi convingând şi alte asociaţii similare 
nouă să facă pasul alături de noi înscriindu-se în cea „naţională” (Cluj Napoca, Alexandria…!). 

Din nou am greşit, la cererea 
noului preşedinte al noii 
„asociaţii CE”, pe atunci Lt. 
Col. Petre Stoica, am mers 
din nou în sălile tribunalului 
pentru a renunţa la 
„personalitatea juridică”, 
trecînd în subordinea şi pe 
„persoana” asociaţiei 
naţionale. Cât de mare a fost 
prostia, de data asta din 
partea noastră, (probabil, mai 
mult a mea!), s-a văzut în anii 
următori şi nu ştiu nici acum 
cum se descurcă, nefiind 
persoană juridică nu se mai 
puteau primi sponsorizări. Nu-
i vorbă, că nici nu se prea 

înghesuiau să ne sponsorizeze cineva, dar oricum ar fi fost ceva!  
Am militat pentru o LEGE, pentru restabilirea datei Zilei Eroilor la Ziua Înălţării Domnului, se confundă şi astăzi 
cu ziua de 9 mai, greu de schimbat mentalităţi şi obişnuinţe. Cu ajutorul lui Puiu Haşoti, membru fondator, 
atunci şi astăzi, parlamentar, am obţinut o lege dar nu chiar cum am propus-o noi. Bine şi aşa, pe baza ei s-a 
înfiinţat oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în subordinea directă a Guvernului.  
Era ceva, astăzi a fost trecut în subordinea Armatei! De aici a început o altă „luptă”, cine e mai mare, Asociaţia 
sau Oficiul?! Noi ne-am retras din această dispută şi până am predat conducerea „filialei” (în loc de 
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„asociaţie”!!) relaţiile noastre cu conducerea de la Bucureşti s-au răcit, dealtfel, să fiu sincer, fiind şi unul din 
motivele care au determinat „retragerea” mea. 

 
Că am făcut mult, puţin, bine sau rău, posteritatea va aprecia. Noi suntem subiectivi! 
Trebuie să aprciez şi să subliniez 
ajutorul câtorva (că au fost puţini, 
foarte puţini !) oameni de mare suflet 
care au fost permanent lângă mine şi 
m-au ajutat să trec peste clipele de 
mâhnire, deziluzie şi uneori chiar, 
revoltă : colonel Dumitru Codrea – 
veteran de război, comandor Ioan 
Ursac, col. Tudorel Călin, comandor 
Decebal Vrânceanu şi, cum am spus, 
puţini alţii! În ultima vreme am ajuns 
singur „pe corabie” şi toate 
rugăminţile mele de a mai veni alături, 
cineva, au fost în van! Speranţa nu 
moare niciodată, aşa că, apărând 
„echipa Macovei”, am salutat 
evenimentul şi, analizând lucrurile după aproape un an, un an şi ceva, mai puţin atragerea filialei într-o zonă 
afectată politic, apreciez deosebit contribuţia noii conduceri.  
La zi de aniversare, astăzi, cu gândul la toţi cei care au fost alături de mine, m-au înţeles şi ajutat şi cărora le 
mulţumesc, cu gândul la toţi cei care astăzi sunt alături de dumneavoastră şi, deasemeni le mulţumesc, vă 
urez succes ! Atâta timp cât nu veţi derapa, cum am spus, în zona politicului, voi fi mereu alături de 
dumneavoastră. 
Contraamiral(rtg) Marcel Dragu. 
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        Eroii primilor mei ani locuiau într-o carte groasă numită “Legendele Olimpului”. Mai târziu, pe la televizor, 
am auzit de “Eroii muncii socialiste”, de un cosmonaut care era “Erou al Uniunii Sovietice”, iar un american 
care salvase un copil dintr-un incendiu era şi el numit erou, precum şi multe alte referiri la acest termen.  
       De când cu şcoala şi cu istoria, am priceput mai multe: eroii creau legende, ca în cartea mea, munca 
devenea uneori eroică, iar devotamentul, dăruirea pentru o cauză înlăturau frica sau orice alt puseu de inhibiţie 
pentru a atinge un ţel înalt. Începeam să-mi înţeleg bunicul şchiop, fost sergent mitralior la Mărăşti, care nu se 
plângea de nimic şi aducea mai mereu aminte de Rege, cum că l-a văzut şi i-a dat mâna, înmânându-i o 
medalie.  
      Cu ocazia unor comemorări, dinaintea unor monumente, însoţite sau nu de tunuri simbolice, din Dobrogea 
pănă în Maramureş, de la Vaslui la Severin,  apar uneori, palizi, subţirei şi ponosiţi, nişte bătrânei (cu decoraţii 
în piept), care abia mai pot povesti câteva cuvinte. Ei sunt supreavieţuitorii, eroii care au înfruntat nenorocirea 
unor războaie. Povestindu-ne, ochii le sunt vii, dar ei sunt din ce în ce mai puţini, sunt martorii trători ai unor 
apocalipse. Indiferent unde şi când s-ar fi întâmplat. 
      Iar înapoia lor, pe soclurile monumentelor cu un vultur care, ca pasărea sufletului, pare să se desprindă de 
pe obelisc spre înalt, pe plăci de marmură, mai mici sau mai mari, sunt liste cu numele celor căzuţi. Mai există 
obeliscuri şi pentru “Eroul Necunoscut”. Şi mai sunt eroi şi aceia cărora nu li s-au înălţat obeliscuri, pentru că ei 
s-au stins neştiut. Pentru aceeaşi cauză. A unui neam şi a unei ţări. 
     Pentru că “eram în mijlocul târgului”, spunea un prieten irlandez, care numea astfel Europa. Mai adăuga el: 
“Noi ne-am născut pe o insulă. N-am avut niciodată nevoie de o hârtie care să dovedească faptul că e a 
noastră. Şi tot au venit unii să pretindă că o parte e a lor. Darămite voi...” 
     Păstori, agricultori, ostaşi instruiţi cu acte în regulă, căpetenii, ofiţeri sau gloată, “oastea cea mare”, ei au 
fost străjeri şi eroi de-a lungul întregii noastre istorii, indiferent cui s-au opus, indiferent de echiparea pe care o 
aveau în faţa unor legiuni, oşti de la Răsărit sau de la Apus, regimente şi divizii etc.  
    Puterea le-a dat-o mereu pământul pe care, la horele din sat, îl băteau cu putere, pentru a se încărca de 
energie. Mai existau, ca pretutindeni, şi drapelele, mai la început lupul dacic, iar, mai apoi, stindardele şi 
steagurile de pâlc de oaste şi, în fine, Tricolorul. 
    Ca o concluzie a acestor însemnări, putem observa că au trecut imperii, au trecut migratori nenumăraţi, au 
trecut secolele şi mileniile, iar noi nu avem de gând să uităm de eroii noştri. Este un fel de exerciţiu de 
admiraţie pentru ceea ce au făcut ei ca să dăinuim noi, pentru modelul de viaţă şi de sacrificiu pe care l-au 
trecut din mână în mână de-a lungul timpului, ca să ne înveţe şi pe noi cât e de simplu să fii erou.  
    Doar să iubeşti şi să ai încredere! 
 
Lt. Col.(r)Dan Nicolau 
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Cine deschide Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) şi caută cuvântul-
titlu EROU citeşte următoarele: „persoană care se distinge prin vitejie şi prin 
curaj excepţional în războaie, prin abnegaţie deosebită în alte împrejurări 
grele […]“. Tot de acolo, va afla că un alt sens al termenului în cauză este 
acela de „ostaş căzut pe câmpul de luptă“. În limba română, precizează 
DEX-ul, cuvântul vine din franţuzescul héros, care, la rându-i, se trage din 
latinescul heros. Aşadar,  avem de a face, şi în acest caz, cu un neologism. 
Împrejurarea lingvistico-etimologică amintită mai sus nu a scăpat 
fenomenalei capacităţi de observaţie a geniului care, în cultura noastră şi, 
deopotrivă, în cea universală, s-a numit N. Iorga. Acesta, atingând şi aici 
esenţa, în cuvinte admirabil meşteşugite, proprii scrisului său fără de 
pereche, remarca într-o conferinţă destinată a fi rostită la radio, dar care, în 
cele din urmă, a fost doar tipărită în ziarul său, „Neamul Românesc“ (an. 
XXVII, nr. 133, din 12 iunie 1932): „[…] ce rău îmi pare că ne servim [pentru 
termenul de erou, n.n.] de un nume de împrumut la un popor care nu are 

cuvânt pentru eroism, fiindcă eroismul a fost, veacuri întregi, felul de a fi al unui popor întreg, bătut din veac în 
veac de toate furtunile!“. În acelaşi loc şi în acelaşi context explicativ, Iorga aşternea pe hârtie o definiţie 
memorabilă, demnă de tezaurul cel mai de preţ al ideilor formulate în limba română: „erou e oricine, fără gând 
la el însuşi, a dat tot ce avea României; cu atât mai erou, cu cât a jertfit mai mult şi cu cât a cerut mai puţin, cu 
cât i-a fost mai puţin recomandat sau poruncit să fie aşa, cu cât a tras mai puţin din cărţile şi din exemplele 
străine şi cu cât mai mult i-a venit să facă aşa din adâncul, neîntrebat şi neîncercat de nimeni, al firii moştenite 
din strămoşi“ („Discurs la Ziua Eroilor“, în N.Iorga, Sfaturi pe întunerec. Conferinţe la Radio. 1931-1940, ed. de 
Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Bucureşti, Ed. „Casa Radio“, 2001, p. 52). 
 Nu a fost singurul moment în care acest veritabil şi neobosit apostol al neamului – postură asumată de 
Iorga în întreaga sa viaţă, atât de brutal şi tragic curmată – a stăruit, în beneficiul conaţionalilor săi şi de-a 
lungul unei prodigioase opere, asupra sensurilor adânci în concepţia poporului român ale unor termeni ca 
„erou/eroi“ şi  „eroism“. Stă dovadă, de pildă, o altă conferinţă din ciclul radiofonic amintit anterior, intitulată 
chiar aşa, „Eroi şi eroism“ (difuzată la 6 iunie 1935; v. ibidem, pp. 152-154), din care îmi permit să desprind – 
pentru a ilustra veştmântul literar fără de cusur prin care savantul îşi înfăţişa gândurile sedimentate după 
profunde cercetări şi reflexii – primul şi, respectiv, ultimul paragraf. „E azi serbarea eroilor şi desigur se au în 
vedere de fireasca recunoştiinţă a naţiei aceia cari, în zilele hotărâtoare de unde a ieşit, cu multe silinţi, cu mult 
sânge şi multe lacrimi, România de astăzi, cu tot ce cuprinde din vieaţa neamului, au plecat de la vetrele lor, la 
care atâţia nu erau să se mai întoarcă, fără a se opri la câtă sărăcie, grijă şi durere lasă în urmă. Acelora cari, 
orice ar fi făcut, şi poate ar fi greşit, pe urmă s-au oferit ţării, cu dragă inimă, punând pieptul pentru dânsa. Nu 
le putem fi în ajuns de recunoscători […], fiindcă ei, fiind aşa cum au fost, ne-au dat tot ceea ce avem astăzi. 
[…] Eroismul nu e în împrejurări: în noi îl avem şi să nu alegem pe aceia cărora ni se cere a-l închina“. 
 Recursul la Iorga (el însuşi, dacă mai e nevoie a fi subliniat, un erou între eroi – prin tot ce a gândit, a 
scris şi a înfăptuit – al neamului pe care l-a ilustrat în concert mondial), când vine vorba despre eroi şi eroism 
la români, nu este, fără nicio îndoială, întâmplător, mai ales acum, când, iată, sărbătorim două decenii de la 
reînfiinţarea Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor“, sub titulatura de Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi 
Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, asociaţie apolitică, nepatrimonială şi nonprofit, formată din cadre 
militare în rezervă şi retragere, profesori şi reprezentanţi ai altor îndeletniciri sociale, care, cu toţii, ostenesc cu 
devotament şi înaltă conştiinţă civică şi patriotică în folosul unei nobile cauze: cinstirea aşa cum se cuvine a 
Eroilor Neamului, cunoscuţi şi necunoscuţi, dar care, fiecare în parte şi toţi laolaltă, au contribuit, chiar şi prin 
jertfa supremă, la dăinuirea unui popor şi a unei ţări.  
 În încheierea acestor rânduri – menite a omagia, la ceas aniversar, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor“, 
care, şi de aici înainte, se va bucura de sprijinul meu necondiţionat ca membru al Partidului Naţional Liberal şi 
ca reprezentant al acestuia în Senatul României – , să-mi fie îngăduit a relua, fără urmă de vanitate şi cu 
nedisimulată modestie, convingerea căreia i-am dat glas în „Expunerea de motive“ a unei propuneri legislative 
concepute în urmă cu opt ani, când, ca deputat la PNL, am supus atenţiei Parlamentului problema regimului 
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mormintelor, cimitirelor şi operelor comemorative de război, stăruind pentru necesitatea înfiinţării Societăţii 
Naţionale pentru Cinstirea Eroilor. „Într-o ţară cu o istorie milenară, cu o istorie glorioasă marcată de atâtea 
frământări, de permanente lupte pentru existenţă, de nenumărate acte de eroism, care poate fi acea resursă 
care să o împingă spre liman într-un moment de cumpănă, ca şi acela pe care îl străbatem astăzi? Unul dintre 
răspunsuri este redeşteptarea adevăratului patriotism. […]  
Patriotismul, însemnând cunoaşterea istoriei 
României şi a faptelor eroice ale ostaşilor români, 
nu trebuie şi nu poate fi un sentiment retrograd. 
Respectul acordat gestului acelor oameni simpli 
care, pentru o cauză pe care au considerat-o ca 
fiind şi a lor, au fost gata să moară. Şi mulţi au 
căzut pentru ca România să existe astăzi“. 
Nici în anul de graţie 2011 nu cred altminteri. Cu 
gândul la Eroii Neamului, umili sau iluştrii, îl chem, 
simbolic, încă o dată,  pe N. Iorga la tribuna 
conştiinţei naţionale, având convingerea că tâlcul 
vorbelor sale îşi găseşte meritatul ecou în  
inima şi în sufletul românilor din zilele noastre: 
          „Azi, să nu-i insultăm cu pompe vane! De 
aşa ceva n-au nevoie sufletele celor cari nu mai 
sunt şi ale celor cari, vii, nu cer altceva decât să fie lăsaţi în pacea amintirilor sfinte. Azi, când, prin ceaţa altor 
necazuri, şi mai ales a lipsurilor morale în care e adevărata noastră nenorocire, trec umbrele îndurerate că nu 
suntem fericiţi cum au vrut ei murind, să-i onorăm numai cu clipa de adâncă tăcere a reculegerii noastre, şi, 
prezintând sufleteşte arma acelora cari străbat văzduhul românesc, să şoptim în fundul conştiinţei noastre: 
Morţilor, pentru onor!“.  
   
Puiu Haşotti, 
senator PNL de Constanţa 
 
 

 
 Popoarele care nu au o istorie indelungată, nu au nici rădăcini adânci şi de obicei 
evită să vorbească prea mult despre trecutul lor şi cu atât mai puţin despre trecutul 
altor popoare. Cred că noi românii avem autoritatea morală să spunem celor care 
“trag cu pistolul în trecut” că îi paşte primejdia ca “viitorul să tragă cu tunul în ei”.  
O varianta şi mai rea este aceea că ignoră importanţa acestui fenomen sau 
metaforic  vorbind, nu au cu ce se legitima şi trag cu pistolul întrecutul lor sau al 
altora. Acest fenomen de inconştienţă psihosocială nu este în nici un caz specific 
poporului român care de peste 2000 de ani are mari evenimente istorice pe care le 
sărbătoreşte cu mare fast dar şi mândrie naţională.  
Lupta si jertfa rezistentei armate anti comuniste a avut drept sens apararea 
fiintei neamului, a demnitatii nationale, a credintei in Dumnezeu, pentru un 
viitor fericit al Romaniei.  

Rezistenta armata a incorporat mii de luptatori din toate categoriile sociale (militari, preoti, invatatori, 
profesori, medici, studenti, elevi, tarani, muncitori – barbate si femei). Unii au luptat cu arma in mana, 
altii sustinandu-i pe acestia, cu pretul libertatii si al vietii.  
Toti muntii Romaniei si-au adus contributia la acesta lupta: Muntii  Fagarasului, Muntii Apuseni, Muntii 
Bucegi, Muntii Banatului (Cernei), Muntii Olteniei, Muntii Vrancei, Muntii Bucovinei, Muntii 
Maramuresului, pana la Dealurile Dobrogei.  
După decenii de aşteptări şi speranţe, ţara noastră, prin reprezentanţii săi, a dăruit celor ce au pus pieptul la 
hotare în vremuri de restrişte o zi omagială a titlului de veteran de război, titlu cu solemne sonorităţi, plin de 
cinste şi respect, titlu pe care nu l-a conferit cineva anume ci a fost dobândit prin luptă şi jertfă, prin împlinirea 
exemplară a datoriei sfinte atunci când patria şi neamul au fost în primejdie şi i-au chemat pe fiii lor să dea 
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măsura iubirii faţă de ele. În istorie, înaltul titlu de veteran de război a fost şi ar trebui să rămână asociat cu 
câteva valori fundamentale şi comunitare, datoria şi iubirea de neam şi ţară, de glia străbună, vitejia şi spiritul 
de eroism, valori cărora veteranii le-au dat consistenţă pe 
câmpurile de bătălie din Est şi Vest, pentru a lăsa intactă o 
moştenire sacră – Patria – la adăpostul căre ia fiinţa naţională şi 
libertăţile celor ce o compun se simt ocrotite. Ataşamentul faţă 
de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare, 
puterea şi curajul sunt valori pe care veteranii de război le-au 
apărat pe câmpurile de luptă şi le-au afirmat cu tărie decenii la 
rând, îndeplinindu-şi cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi 
ostaşi ai României, în drumul 
spre construcţia democratic  europeană, faptele de armă ale 
veteranilor de război rămânând înscrise cu litere de aur în istoria 
glorioasă a ţării. 
De aceea consider că este timpul ca în fiecare an să se 
sărbătorească, fie pe durata unei singure zile, un semn de sfântă recunoştinţă, de preţuireşi respect, la adresa 
celor care prin faptele lor de bravură, eroism şi sacrificiu, şi-au pus nepregetat viaţa în slujba ţării şi naţiunii 
aflate în momente de grea cumpănă.                                                         
Pentru toate aceste motive, la Cumpana, in anul 2010, a fost sarbatorita pentru prima data Ziua Veteranilor de 
Razboi, eveniment care s-a realizat in colaborare cu Asociatia “Cultul Eroilor” – Filiala Constanta, reprezentanti 
ai institutiilor de invatamant din comuna Cumpana si nu in ultimul rand cu copiii comunei Cumpana, care au 
prezentat moment literar-artistice dedicate veteranilor de razboi.Aceasta nu este singura manifestare de gen  

pe care am realizat-o in colaborare cu Asociatia “Cultul Eroilor” – 
Filiala Constanta, ci incercam sa pastram o relatie de comunicare si 
colaborare cat mai fructuoasa, in beneficial locuitorilor comunei 
Cumpana si sa realizam cat mai multe ceremonialuri in cinstea eroilor 
neamului si a veteranilor de razboi ai poporului roman. 
Pentru administratia publica locala din Cumpana si cadrele didactice, 
cultivarea dragostei, respectului şi recunoştinţei faţă de toţi fiii 
poporului roman căzuţi la datorie, în toate timpurile şi în toate locurile, 
este o datorie morală, o obligaţie de conştiinţă şi caută să readucă în 
ochii şi-n amintirea generatiei tinere, treaz spiritual bătrânilor ostaşi. 
GEANINA GANEA 
 
 

 
 
 
 

 

           La ceas aniversar, rememorez  momentele 
legate de Asociaţia Naţională “Cultul eroilor” filiala 
Constanţa. Astfel, în perioada 2001 -2007 am activat 
ca vicepresedinte al  filialei şi, împreună cu colegii 
mei, printre care ţin să-l amintesc pe col.(r) Călin 
Tudorel, am organizat mai multe activităţi specifice 
legate de cinstirea adevăraţilor eroi ai neamului 
românesc. 
Am să trec în revistă doar câteva dintre ele: 
construirea unor monumente comemorative de către 
autorităţile locale din localităţile Chirnogeni, Săcele şi 
Pietreni; repararea şi modernizarea complexului 
memorial de la Mircea Vodă; depunerea de coroane  

de flori la monumentele dedicate războiului pentru independenţă, a soldaţilor căzuţi în cele două războaie 
mondiale, şi la mormântul eroului aviator I. Agarici; iniţierea unor concursuri tematice cu elevii de la Grup 
Şcolar Cobadin (atât în şcoală cât şi la muzeele  din Constanţa) organizate în parteneriat cu şcoala “Aurel 
Vlaicu” Constanţa; facilitarea  vizitării Muzeului  Portului de la Cuibul Reginei şi al distrugătorului Mărăşeşti   
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Elevii  participanţi au făcut fotografii cu personalitaţi 
ale oraşului Constanţa şi militari de carieră  primind  
diplome  şi cărţi ca premii.Mă simt mulţumit că am 
putut să participa la elaborarea proiectului actualei 
legi deînfiinţare a “Oficiului Naţional Cultul Eroilor” 
alături de c.am. Dragu Marcel  şi col.(r) Călin Tudorel. 
Sunt convins că prin activitatea noastră în cadrul 
Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor” am contribuit la 
educarea în spirit patriotic a tinerei generaţii. 
Acum, la împlinirea a 20 ani de la înfiinţarea filialei 
Constanţa a Asociaţiei Naţionale “Cultul eroilor” nu-mi 
rămâne altceva de făcut decât să vă urez din suflet 
“La mulţi ani!” şi să aveţi satisfacţii deosebite. Vă salut 
cu multă stimă şi prietenie, dar şi cu speranţa că ne 
vom revedea şi vom trece în revistă noi întâmplări . 
       
  Cdor.(r) Ion Ursac 

 

 
 
 

 

 

Aniversarea a 20 ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Naţionale“Cultul Eroilor” îmi 
oferă plăcutul prilej de a fi alături de inimosul colectiv al acestei instituţii şi de 
a le transmite, totodată, cele mai frumoase gânduri de apreciere şi respect 
pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba patriei, precum şi satisfacţii 
depline în realizarea integrală a proiectelor de viitor. 
 Prezentarea detaliată a unor fapte de arme şi evenimente istorice, 
prin intermediul mass-media, în diferite publicaţii sau emisiuni radio şi de 
televiziune, prezenţa permanentă cu ocazia aniversării numeroaselor 
evenimente din istoria României în ţară şi străinătate, colaborarea fructuoasă 
cu structurile militare şi alte organizaţii sau instituţii publice pentru cinstirea 
eroilor patriei reprezintă atuuri care fac această instituţie una credibilă, stabilă 
şi puternică. 
 Prin intermediul Asociaţiei Naţionale “ Cultul Eroilor”, ne amintim de 
fiecare dată cu mândrie de trecutul glorios al Armatei României şi, totodată, 
de numeroasele jertfe de sânge ale eroilor români căzuţi la datorie pe 
câmpurile de luptă din ţară sau din afara patriei. 
 Brigada 9 Mecanizată „MĂRĂŞEŞTI”, de la înfiinţare şi până în prezent, a avut o colaborare rodnică cu 
reprezentanţii Asociaţiei Naţionale “ Cultul Eroilor”, organizând numeroase activităţi comune pentru 
comemorarea şi cinstirea eroilor dobrogeni, fapt ce a constituit un bun prilej pentru întregul personal al marii 
unităţi de a cunoaşte adevărata istorie a poporului român. 
 Cu convingerea fermă că, şi în continuare, activităţile şi demersurile viitoare ale Asociaţiei Naţionale “ 
Cultul Eroilor” vor fi la fel de interesante, incitante şi mobilizatoare, urez întregului personal al instituţiei şi 
colaboratorilor săi, cu ocazia acestei aniversări, viaţă lungă şi succese depline în realizarea sarcinilor şi 
obiectivelor stabilite !  
La mulţi ani ! 
 Cu stimă şi respect,  
General de brigadă dr. Vasile HERMENEANU 
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Pe actualul primar al comunei Mihail Kogalniceanu, d-l Valeriu Iosif Mureşan l-am cunoscut în anul 1985 . 
Atunci era un foarte tînăr locotenent de aviaţie, pilot, repartizat în cel mai puternic si valoros regiment de 
aviaţie de vînătoare al României , direct de pe băncile Academiei de aviaţie, fără a mai parcurge cursul de 
trecere pe avioane supersonice la Bacău, ca urmare a unui îndraznet experiment : pregatirea pentru luptă în 
zbor cu avionul MIG 23 fără a mai zbura , aşa cum era “obiceiul “ cu mai vechiul şi mai puţin performantul MIG 
21. E de la sine inţeles că selecţionarea lui pentru acest reuşit experiment a avut la bază calitaţile sale psiho-
fizice deosebite şi mai ales pregătirea teoretică temeinica şi foarte minuţioasa într-ale zborului .Toate acestea 
au dus, peste timp şi la selecţionarea lui – în 1992, imediat după aşa-zisa revoluţie- pentru a-şi continua 
pregătirea ca as al acrobaţiilor aeriene cu minunatul avion MIG 29 şi dobîndirea titlului de instructor şi pilot 
militar clasa I , precum şi a gradului de căpitan-comandor la o vîrstă la care alţii nici nu ar fi visat. 
Fiu al Ardealului, s-a născut în 1962 într-o comună din judeţul Cluj. După parcurgerea celor mai frumoase 
etape ale vieţii sale in Aviatia Militara de  Vînatoare, ca urmare a restructurării - păguboase şi făcută fără cap - 
a aviaţiei române , pentru a nu suporta umilinţa trimiterii într-o altă unitate să zboare pe un avion îmbătrînit şi 
învechit, a ales, ca mulţi alţi camarazi de-ai lui, să treacă în rezervă, în primavara anului 2003. 

Dar, cum înţelept se spune uneori, tot răul este 
spre bine, în anul următor , în iulie 2003, fiind bine 
cunoscut, foarte apreciat şi susţinut de comunitatea 
din Mihail Kogalniceanu,  a candidat şi a cîştigat 
din primul tur “dregătoria “ de primar. Am fost şi eu, 
ca mulţi dintre foştii camarazi de arme martor şi 
părtaş la entuziasmul aflării rezultatului alegerilor, 
apoi la instalarea în funcţie. 
Şi în această nouă calitate s-a ambiţionat să facă 
mai mult şi mai bine decat predecesorii săi, 
confirmînd nu numai încrederea celor care l-au ales 
ci şi mai toate zicalele despre hărnicia, priceperea 
şi spiritul  gospodăresc al ardelenilor. 

Aşa se face că în scurt timp în comună au început să se vadă materializate o sumedenie de realizări ce ţin de 
gradul de civilizaţie şi de confortul cetăţenilor ( alimentare cu apă ,înfiinţarea reţelei de gaze naturale, scurgeri 
de ape menajere, iluminatul stradal ,asfaltări de străzi, amenajări de parcuri etc. ). 
De mare atenţie au beneficiat din partea primarului şi a echipei sale de conducere toate instituţiile de 
învăţămînt de pe raza comunei şi a satelor arondate . Copii de gradiniţă, de şcoala generală sau de liceu 
beneficiază acum de clădiri renovate si reabilitate,de mobilier şi de aparatură specifică procesului de 
învăţămînt modern , nouă şi performantă.Trebuie spus că acum copii şi dascălii lor nu mai suferă de frig iarna, 
toate unitaţile de învăţămînt şi de cultură fiind dotate cu centrale termice pe gaze , de panouri solare sau de 
pompe de căldură, toate noi care stîrnesc uimirea şi admiraţia locuitorilor. 
Toate aceste realizari, ca şi altele care ţin de latura economică a activităţilor comunei,a determinat electoratul 
să-l mai aleaga pe Valeriu Mureşan înca o data în fruntea obştei in anul 2008. Am inţeles din  discutiile 
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oamenilor că dacă ”Muri “– cum ai mai zic apropiaţii -  ar mai dori să candideze, ar mai obţine un mandat şi in 
2012. Bravo lor că ştiu ce vor !     
 Pe fondul atîtor realizari colaborarea cu Asociaţia Naţională “ Cultul Eroilor”-filiala Constanţa, condusă cu 
pricepere, tenacitate si neobosită energie de catre domnul  colonel (r) Remus Macovei, a venit cît se poate de 
firesc, cunoscută fiind slăbiciunea primarului pentru istorie, cinstirea trecutului şi a înaintaşilor noştrii. 
Aşa cum îmi mărturisea deunăzi , 
“dragostea de ţară trebuie sădită, 
cultivată şi îngrijită, e de datoria 
noastră să-i învăţăm pe cei mici să 
ştie şi să nu uite ce am fost, ce 
suntem si ce vrem să devenim”. 
Ţinerea la mare respect a tradiţiilor, 
menţinerea nestinsă a flacării cinstirii 
eroilor neamului românesc, a 
militarilor de toate armele care s-au 
jertfit pe timp de război sau de pace 
sunt tot atîtea  repere pe agenda 
primarului Valeriu Muresan, care şi-a 
facut din implicarea Asociatiei 
Naţionale” Cultul  Eroilor” filiala 
Constanţa o preocupare continuă şi 
cu rezultate notabile.  
Este  foarte bine că în această 
frumoasa colaborare   ansamblurile 
de copii - de dansuri populare, dans 
modern, de recitatori - care fiinţează în cadrul Căminului cultural, sub îndrumarea unor neobosiţi , tineri şi 
entuziaşti profesori şi-au găsit un loc admirat şi mult aplaudat la toate manifestările organizate în comun. 
Trebuie de asemeni menţionate participările comune şi implicarea Primariei comunei Mihail Kogalniceanu 
pentru organizarea manifestarilor ocazionate de Ziua  Naţională a României, Ziua  Amatei, Ziua Aviaţiei,, Ziua  
Eroilor s.a. 
Tot pe linia respectului faţă de valorile neamului românesc şi a eroilor săi şi în spiritul colaborării prieteneşti şi 
prietenoase dintre Primarul Muresan si Asociatia Naţională “Cultul  Eroilor”  se inscriu şi activităţile de 
întreţinere si conservare în bune condiţii a monumentelor aflate pe raza comunei : 

- Monumentul Eroilor  Regimentului  36 Infanterie 
- Monumentul Eroilor din Mihail Kogalniceanu  căzuţi în 
cele două războaie mondiale 
Monumentul Aviatorilor Regimentului 57 Aviaţie Vînătoare 
căzuţi la datorie aflat în interiorul bazei aeriene.   
Dar primarul Valeriu Muresan şi echipa sa, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean si conducerii Ministerului Apărării 
Naţionale are şi planuri de viitor: 
- dezvelirea unui inedit  monument inchinat Eroilor Aerului 
în mijlocul parcului din comună 
- reorganizarea şi reamenajarea, în vederea punerii în mai 
bună evidenţă , a Monumentului Eroilor Regimentului  36 
Infanterie şi inaugurarea acestuia  cu tot fastul cuvenit în 
ziua de 1 Decembrie  2011.  

Asociaţia Naţională “ Cultul Eroilor” filiala Constanţa a primit din partea Primarului Valeriu Mureşan invitaţia de 
a se alătura şi acestei activităţi de cinstire a Zilei Naţionale a  României ce se va desfăşura odată cu  
inaugurarea obiectivului mai sus menţionat. 
   
Nu ne rămîne decît să răspundem cu bucurie şi plăcere acestei invitaţii, totodată urîndu-i domnului Primar al 
comunei Mihail Kogalniceanu Valeriu Iosif Mureşan multă sănătate, putere de muncă, inspiraţie în toate 
acţiunile sale , multe succese  şi la anul,  un nou mandat !    
 
Cpt.Cdor.(r) Iacob Sorin    
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 SCRISOARE   

CĂTRE ,,ACTIVIŞTII CULTULUI EROILOR” 
         Dragi prieteni, am fost un ,,angajat” care s-a implicat cu mult suflet în acţiunile Asociaţiei ,,CULTUL 
EROILOR”  din Ţinutul Pontic. Rolul meu l-am ,,interpretat” cu mai mult aplomb în redactarea revistei ARMA 
PONTICA, portdrapelul gândurilor şi aspiraţiilor   tuturor ,,activiştilor” ce au dorit să demonstreze cu vorba şi cu 
fapta că se poate conta pe ei în apărarea CETĂŢII. Nu este o ruşine să fii activist atunci când activitatea ta este  

închinată sub pecetea unui sincer altruism pentru un ţel nobil . Este de admirat la 
aceşti activişti dorinţa pentru a se şti şi preţui de cât mai multă lume că poporul 
romîn are o istorie din vremi imemorabile , că pe fiecare treaptă a vremurilor 
trecute, cu arma şi cu crucea , prin foarte multe încercări şi sacrificii, am apărat  
CETATEA carpato-dunăreano-pontică şi românismul din interiorul acestor ziduri de 
neclintit.  
      Din totdeauna poporul nostzru a avut eroi. Chiar poporul român este un erou! 
Cei mai mulţi dintre eroii românilor sunt sub înaltul titlu de ,,EROU 
NECUNOSCUT”!  Pe ei am dorit să-i aducem prin intermediul revistei noastre în 
atenţia cititorilor noştri.  
    Dragi prieteni, ştiu că este greu, poate foarte greu în această lume parcă 
dezorientată în drumul ei,  să formezi convingeri, să sensibilizezi şi să dezvolţi 
sentimente, să formulezi motivaţii în a înţelege profund semnificaţia şi frumuseţea 
tricolorului românesc şi a tot ce este legat de istoria neamului nostru. Noi , de fapt, 
trebuie s ă ne naştem cu sentimentul iubirii şi de profund respect fa ţă de 
tricolor şi în tot decursul vie ţii trebuie s ă ne manifest ăm ca atare!  Iată doar 
câteva motivaţii transmise de un coleg: - ,,Trebuie s ă ştim s ă fim lupt ătorii pentru 
ţară la fel ca cei care au luptat  dinaintea noastr ă! - Zona geografic ă în care se 
află astăzi România, a fost în urm ă cu peste 10.000 de ani, vatra lumii, locul 
unde a început cu adev ărat civiliza ţia uman ă.  - În zona Olteniei se 
înregistreaz ă cea mai veche locuire în bordeie din lume(18,000 ani inainte de 

Hristos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi târnacop de miner descoperit vre-o dat ă, cea 
mai veche activitate metalurgic ă a aramei din lume (8,000 ani înainte de Hristos), cea mai veche scriere 
din lume (t ăbli ţele de la T ărtăria, jude ţul Alba 5-6.000 înainte de Hristos). Tot aici s-a inventat arcul, au 
aparut primele furnale din Europa, şi tot de aici au plecat şi s-au format celelalte popoare indo-europene 
şi nu numai cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, sci ţii, cimmerienii, triburile iberice, bascii, 
sarma ţii, elenii (ahei şi dorieni), fenicienii..etc.  - Traco-dacii reprezint ă cea mai veche şi mai înalt ă 
cultur ă de pe Pământ, anterioar ă  
civiliza ţiei Sumeriene, şi totodat ă cea mai numeroas ă (180 - 200 de triburi). Ei puteau fi g ăsi ţi în întreaga 
Europ ă (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germania, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Fran ţa, Spania, 
Turcia european ă, Asia Mica, Africa..chiar şi Burii din Africa de Sud sunt tot un neam Dac, din care f ăcea 
parte însu şi Burebista.  - Scrisul şi odat ă cu el istoria, au ap ărut mai întâi în spa ţiul tracic şi abia mai 
târziu in spa ţiul greco-roman, dus probabil acolo tot de triburile care au migrat de aici. Traco-dacii au 
avut cea mai veche agricultur ă din Europa, (neolitic) si printre cele mai vechi din lume. La vremea lor 
erau singurul popor din lume care foloseau cercul la dispozitivele de m ăsurare a timpului. -  Începând cu 
anul 1995, dupa studii îndelungate, îns ă inten ţionat ţinute la subsol, o serie de savan ţi americani de 
prestigiu au ajuns la concluzia c ă Potopul descris în Biblie a avut loc pe malul vestic al Marii Negre, 
unde locuia o popula ţie neaşteptat de dezvoltat ă, (oare cine?). De altfel Olimpul, legendarul munte din 
mitologia greac ă (ULIMP- Lumin ă sau Splendoare, în limba traco-dac ă), nu era altceva decât muntele 
Bucegi pe care nu întâmpl ător d ăinuie al doilea Sfinx de pe P ământ. Istoricul Homer spunea c ă numai 
tracii ştiau s ă lupte c ălare şi cu arcul începând cu mileniul cinci înainte de Hristos. - Traco-dacii se 
remarcau printr-o corectitudine des ăvârşită, toate conven ţiile fiind încheiate verbal şi apoi p ăstrate cu 
sfin ţenie. Lipsa de acas ă era semnalat ă printr-un b ăţ lăsat la poart ă, fiind mai mult decât suficient. Traco-
dacii erau singura civiliza ţie din lume care nu a folosit sclavagismul sub nici o form ă a sa.  În jurul anului 
1400 Î.H, se construie şte în Tracia nord-Dun ăreană, cea dintâi şcoal ă cu local de sine st ătător de pe 
Terra, numit ă Androniconul, unde preo ţii Zamolxieni predau toate disciplinele universitare începând cu 
teologia (cultul Zeului Soare şi al celor 12 constela ţii). - Confom m ărturiilor r ămase posterit ăţii ale lui 
Platon şi Socrate, însu şi Pitagora şi-a completat studiile la şcoala Zamolxian ă, şi tot ei afirmau c ă în acea 
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vreme în Dacia existau cei mai de seam ă medici ai timpului. -  Zona Nord -Dun ăreană (România de 
astăzi), a fost considerat ă din vechime drept un paradis terestru.Un teren bogat în aproape toate 
bog ăţiile p ământului, cu terenuri agricole (Grânarul Europei de mai târziu), p ăşuni întinse, toate formele 
de relief, un incredibil sistem hidrografic natural, o zona bine ap ărată contra majorit ăţii dezastrelor 
naturale...etc. Ca un miracol unic al istoriei, locuitorii acestei zone n-au putut fi alunga ţi din vatra 
str ămoşească şi nici dezna ţionaliza ţi. - Românii p ăstreaz ă în continuare limba, portul, obiceiurile, 
tradi ţiile str ămoşilor de acum 7.000 de ani. Analizele minu ţioase de sânge, demonstreaz ă un alt miracol : 
în ciuda numeroaselor invazii, inclusiv mult distorsionata ocupa ţie roman ă, ne-am p ăstrat puritatea 
genetic ă, specific ă str ămoşilor no ştri.   
      România r ămâne un miracol, c ăruia i s-a prev ăzut un viitor mesianic. Profetul indian Sundhar Singh 
scria în 1922, c ă românii vor deveni un popor îndr ăgit şi respectat de toate popoarele lumii”. 
     Întradevăr,ai motive să fii mândru ca român! 
     Noi toţi, cei care am început să ,,zidim” revista ARMA PONTICA, am dorit să răspundem acestui deziderat şi 
cred că buna noastră intenţie a căpătat un contur clar definit. Nu este uşor să pleci la un asemenea drum, este 
foarte greu să atragi atenţia destul de selectivă la foarte mulţi cititori şi mai important , să prezinţi subiecte ce 
răspund aspiraţiilor acestora şi interesaţi de conţinutul atât de nobil al sintagmei ,,cultul eroilor”! Trebuie să fie şi 
critici, dar şi aprecieri pentru dorinţa noastră de a merge pe un drum care să ne onoreze! Orice sugestie care se 
înscrie în tematica revistei este binevenită oricînd, este în folosul tuturor. 
     Dragi prieteni, am fost onorat că am putut colabora cu oameni cu adevărat activişti ai CULTULUI EROILOR.  
     Un prim elogiu merită REMUS MACOVEI care a ştiut şi a reuşit să atragă mai mulţi colaboratori inimoşi, 
animaţi de dorinţa de a fi utili dar şi mai important, a asigurat susţinerea financiară pentru tipărirea revistei ARMA 
PONTICA. Am apreciat la Remus preocuparea de a scoate din arhive informaţii care trezesc curiozitatea 
cititorului, care innobilează romînismul. Este un luptător Remus, are un crez pentru care nu pregetă niciun efort. 
Eu cred că îşi duce crucea cu demnitate, întrun stil propriu, cu toate că uneori pare incomod! 
     Cuvinte de apreciere am şi pentru prietenul PAUL OŢELEA,  fost pilot de mare clasă pe supersonice! Sincer , 
am admirat convingerile lui pentru scopurile revistei, atât prin scris cât şi prin fapte. Are un fel de aşi consuma 
timpul căutând ineditul şi a formula motivaţii ce să convingă cititorul şi ascultătorul de a se şti cât mai multe 
despre faptele românilor. 
Bravo Paule,oameni ca tine trebuiesc pe meterezele Cetăţii!  
    La fel m-a bucurat că l-am avut aproape şi pe veteranul nostru MIHAI ISTRATI , cu ceva ani peste optzeci! Un 
om lucid, cu o minte bine organizată, cu o bibliotecă mare şi interesant structurată. Oricând este în măsură să 
răspundă la orice subiect pus în dezbatere. Mulţi ani Nea Mihai, păstrează mai mult din energie pentru afirmarea 
scopurilor revistei! 

  În panoplia colaboratorilor mei, un loc aparte îl 
ocupă doamna profesoară  DĂNUŢA BREZANU,  
fica uni veteran de război constănţean. Cred că 
doamna BREZANU poate fi apreciată ca tipul de 
activistă faţă de care ne putem raporta ceilalţi în 
afirmarea scopurilor asociaţiei noastre. Cu multe 
iniţiative, cu implicare altruistă în fiecare acţiune, cu 
intervenţii convingătoare prin conţinut şi expunere. 
Mă bucur că am fost ,,colegi de breaslă”, să vă 
bucurati de soare şi de sănătate doamnă! 
     Amintesc cu multă plăcere şi de DAN NICOLAU, 
de COSTEL COROBAN, de doamnele ICA MITREA 
şi ACMOLLA GUNER,  de inimosul CĂLIN 
TUDOREL, NICHITA TRAIAN, oameni cu dăruire şi 
implicare în viaţa revistei. Îmi cer scuze       pentru 
că nu i-am pomenit pe toţi ceilalţi. Au scris  cu 
dorinţa de a transmite informaţii ce să definească 

cît mai convingător scopurile revistei noastre. Parcă regret că nu l-am ...folosit mai intens pe Dan NICOLAU.  
Are un stil de exprimare nuanţat, un stil ce-i conturează opiniile! Tuturor numai bine! 

    Dragi prieteni, destinul m-a readus pe plaiurile mele bucovinene, între ai mei! Şi la Suceava am găsit un 
colectiv de ... ,,activişti” la fel de conştiincioşi şi de bine intenţionaţi. Au proiecte îndrăzneţe şi ei cred în reuşita 
lor, fapt ce mă bucură foarte mult. Auzind de ... ,,abilităţile” mele de la Constanţa, m-au ,,înregimentat”  imediat 
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şi deja sunt ...redactorul şef al unei noi publicaţii cu un nume respectat din istoria locurilor moldovene, 
,,PLĂIEŞII”  ! Un nou început de drum care sper să se bucure de căutare în ,,ŢARA DE FAGI  ! 
 Este o bucurie pentru mine să se ştie că am avut , avem şi vom avea oameni minunaţi. 
    Peste tot sunt oameni minunaţi! 
    Pentru mine ei sunt partea plină a paharului! La ei vreau să privesc cu încredere , ei vreau să fie eroii noştri, ei 
trebuie să fie modelele după care să ne zidim ca oameni, ca ei trebuie să fim cât mai mulţi pentru a putea privi 
cu legitimă mândrie la harta tuturor pământurilor ce odihnesc oasele străbunilor noştri . 
     Vă doresc mult succes în nobila voastră activitate în folosul celor mulţi! 
                         Cu prietenie col.r. CONSTANTIN CRĂCIUN 
                         Redactor Şef al revistei ,,PLĂIEŞII - Suceava 

 

 
 

Ca în fiecare an, şi anul acesta, la Techirghiol, 
s-au organizat, în perioada 26-28 august,  Zilele 
Oraşului. 

Hotărîrea Consiliului Local Techirghiol de a 
se acorda diploma de recuno ştin ţă şi premii în bani 
veteranilor de r ăzboi şi văduvelor acestora a stîrnit 
un viu ecou în presa const ănţeană, consemn ări 
despre aceasta  ap ărînd în „Ziua de Constan ţa”, 
“Cuget Liber”, “Telegraf”, “Replica” sau “Adev ărul”. 

În calitatea pe care o am, de membru 
corespondent al revistei “Arma Pontica. Revist ă de 
cultur ă, informare şi atitudine a Asocia ţiei Na ţionale 
“Cultul Eroilor”- filiala Constan ţa”, precum şi de 
locuitor al ora şului Techirghiol, i-am adresat  

domnului primar Stan Adrian rug ămintea de a acorda un scurt interviu pentru aceast ă publica ţie, 
solicitare pe care a primit-o cu mare pl ăcere, deşi  timpul dumnealui este foarte pre ţios, fiind implicat 
permanent în rezolvarea problemelor ora şului.     

- V-aş ruga să ne spuneţi, domnule primar, de unde va venit idea şi cum aţi obţinut fondurile pentru 
premierea  celor  15 veterani de război  şi a celor 34 de văduve ale veteranilor de război, locuitori ai oraşului? 
    -Fondurile le-am obţinut în special din sponsorizări, iar ideea a aparţinut mai multor membri ai Consiliului 
Local, însă eu am pus mult suflet pentru realizarea ei. De fapt, au mai fost premiaţi cu această ocazie şi alţi 
cetăţeni  ai localităţii. Cei care au împlinit vîrsta de 85 ani, precum şi cuplurile care au reuşit să rămînă unite 
peste 50 ani, constituind, astfe, un exemplu pentru cei care se căsătoresc în zilele noastre. 

- De unde a apărut ideea?  
- Aş putea spune că respectul faţă de cei vîrstnici l-am avut dintotdeauna, pentru că aşa am fost educat 

în familie. Cu atît mai mult trebuie să respectăm  şi să ajutăm veteranii de război, care, în majoritatea cazurilor, 
au luptat  şi în Est şi în Vest, pentru ca noi, acum, să ne putem bucura de libertate în ţara noastră. Nu am făcut 
altceva decît să aducem un prinos de recunoştinţă, din partea noastră, a consiliului orăşenesc şi a tuturor 
locuitorilor oraşului, acestor oameni, care sunt din ce în ce mai puţini, ei reprezentînd pentru noi istoria vie a 
luptei pentru apărarea şi eliberarea patriei. 

Aş mai menţiona că soţia mea este fiică de militar în rezervă, iar socrul meu, prin întreaga sa manieră 
de comportare, mi-a impus respect faţă de militari, faţă de locuitorii oraşului, faţă de cei ce au luptat cu arma în 
mînă, pentru România. 

La plecare, ne-am strîns mîna ca doi vechi prieteni, rămînînd plăcut impresionat de modestia şi 
maniera deschisă cu care domnul primar abordează problemele oraşului, care nu sunt de loc puţine sau  
uşoare.  

Personal am promis că voi participa la toate activităţile la care voi fi solicita, pentru bunul mers al urbei 
noastre. 
 
Col.(r) Andreescu Mihail Gavril 
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O conversaţie cu domnul colonel în retragere Marin Constantin devine oricând interesantă, cel puţin pentru 
mine. Este un om devenit constănţean acum 44 ani, care a îndeplinit funcţii de conducere în structurile MAI 
locale în perioada 1967-1990. 

Din anul 2007 este Preşedintele Asociaţiei 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere ale MAI Filiala “Tomis” Constanţa. 
Ca membru fondator al acestei asociaţii îşi 
aduce aminte de unele activităţi comune cu 
“Cultul Eroilor” Filiala  Constanţa, dar odată 
ales preşedinte al asociaţiei a militat pentru 
amplificarea acestora. Îmi spune că s-a 
bucurat ca la adunarea jubiliară din 12 
iunie2011, care a marcat 20 de ani de la 
înfiinţarea asociaţie dumnealor, să-i aibă ca 
invitaţi şi pe cei de la “Cultul Eroilor”.  În 
raportul prezentat cu această ocazie, a 
prezentat multitudinea de activităţi commune 
desfăşurate, subliniind faptul că este loc şi 
de mai bine. Mai apreciază dumnealui că 
aria  largă de preocupări ale Asociaţiei 
Naţionale “Cultul Eroilor”, deschiderea 
acesteia spre mai multe medii sociale, mai 

ales şcoli, în contrast cu  atitudinea exclusivistă a altor organizaţii  unde activează foşti militari, îl face să fie 
mai apropiat de activităţile iniţiate de aceasta. Poate că această opţiune este determinată şi de faptul că are în 
familie şapte veterani din al doilea război mondial, unul dintre ei chiar socrul dumnealui, invalid gradul unu. 
Cunoaşte foarte bine suferinţele pricinuite de pacostea războiului.  
Îmi mai spune Domnul Marin că la 
nivel central al Asociaţiei 
dumnealor, implicit la filială, există 
protocoale de colaborare cu poliţia, 
jandarmeria, ISU, penitenciarele, 
pentru îndeplinirea unor sarcini şi 
atribuţiuni ale aparatului activ. 
Acestea sunt închiate în scopul 
menţinerii ordinii şi liniştei publice, 
precum şi pentru prevenirea unor 
fapte antisociale.   
În premieră, îmi spune domnul 
Marin  că, după o serioasă 
chibzuinţă, s-a hotărât să propună 
Biroului executiv al asociaţiei 
dumnealor spre aprobare încheirea 
de protocoale de colaborare 
concretă cu Filiala Constanţa “Cultul 
Eroilor” şi conducerile bulgare ale muzeelor din  Dobrici şi Tutrakan, care au în îngrijire cimitirele militare de 
onoare din aceste localităţi. Astfel, sentimentul de invitaţi la anumite ceremonii din acest sfinte locuri va fi 
înlocuit cu cel de participanţi direcţi, cu acţiuni concrete în teren.  
În încheiere, acest blajin om felicită Filiala Constanţa “Cultul Eroilor” pentru prodigioasa activitate în ţară şi in 
afara ei, urează multă sănătate membrilor acesteia şi ne îndeamnă ca împreună, dar şi cu alte asociaţii, să 
propovăduim cu sârguinţă că cel mai important în viaţa oamenilor este starea de pace. 
   Consemnat la 30 septembrie a. c.         
                Cdor. av.(ret.) Pavel Oţelea 
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           Admiraţia şi respectul faţă de martirii trecuţi în nefiinţă, au 
făcut ca în anul 1919 să se constituie Societatea „Mormintelor 
celor căzuţi în război”, devenită, ceva mai târziu, Societatea 
„Cultul Eroilor”, asociere care, de la bun început, a dovedit 
valenţe civice şi umaniste indiscutabile. Rostul ei era să reflecte 
identitatea naţională, să avertizeze asupra ororilor războiului şi să 
promoveze pacea.  
Din păcate, activitatea acesui gen de asociere a durat doar până 
în anul 1948, după care, aşa cum au impus-o vremurile, a sosit... 
desfiinţarea! Nu se poate spune că, odată cu desfiinţarea ei, 
sentimentul de admiraţie faţă de cei care s-au jertfit pentru ţară a 
dispărut! Nu, nu a dispărut, însă se manifesta în activitatea 
cognitivă sub alte forme organizatorice, căpătând chiar acele 

accente exagerate, caracterizate prin tentaţia de deformare a subiectului, de mitizare a acestuia, mai ales când 
el, eroul, aparţinuse (sau aparţinea) „eliberatorilor” noştri sovietici.  
          A sosit, după ani şi ani, momentul revenirii la normal... În luna octombrie a anului 1991, ziua 19, uniţi sub 
deviza: Recunoştinţă, onoare, demnitate, responsabilitate, un grup de constănţeni, în marea lor majoritate foşti 
purtători de uniformă militară, au constituit Asociaţia „Cultul Eroilor”, revenind, astfel, la tradiţie...  
          Au trecut de atunci 20 de ani! Douăzeci de ani de muncă în care nu s-au căutat neapărat eroi, pentru că 
istoria, această adevărată curte de judecată, oferea fapte şi nume suficiente, ci s-au căutat idei cât mai bune, 
pentru a servi la eliminarea nedreptei uitări, în fapt nu altceva decât o groapă de gunoi a faimei. 
          Acesta a fost şi este rostul Asociaţiei „Cultul Eroilor” – Filiala Constanţa, acesta este şi va fi rostul tuturor 
asociaţiilor neguvernamentale şi nelucrative, care au acest scop, asociaţii constituite, la date diferite, la nivel 
de ţară. 
          Acum, la moment aniversar, îmi permit o constatare, dovedită în timp şi spaţiu ca fiind bine ancorată în 
realitate: în raporturile sale cu celelalte asociaţii similare sau nu, care îşi desfăşoară activitatea pe plan local ori 
în teritoriu, Asociaţia „Cultul Eroilor” – Filiala Constanţa s-a arătat deschisă dialogului  şi colaborării, căutând 
deseori a acţiona împreună, mai ales atunci când proiectele sale aveau drept scop pioasa cinstire a memoriei 
eroilor neamului.  
          De asemenea, apreciem că, în concepţia conducerii asociaţiei, nu se regăsesc decât rareori şi destul de 
motivat elementele specifice deformării pozitive a realului şi, un alt aspect important, cei aflaţi în „cart” la 
timona asociaţiei par că au înţeles destul de bine că destin au şi soldaţii, nu numai generalii! 
          Acesta este rostul nostru: Asociaţia „Cultul Eroilor” are ca rol principal eliminarea murdăriei cu care a 
fost pătată istoria, subliniind, permanent şi justificat, ceea ce  este esenţial atunci când se aminteşte despre 
bravura pe câmpul de luptă, dar şi când se vorbeşte despre bravura pe câmpul de onoare, în acest al doilea 
context având în vedere eroii încă în viaţă. În privinţa colabărării, rolul Ligii Maiştrilor Militari de Marină - una 
dintre asociaţiile socio-profesionale care a răspuns mai mereu prezent la acţiunile asociaţiei sărbătorite - este 
de a sprijini tot ceea ce se întreprinde, pentru a face pe oricine să înţeleagă că, între eroism şi atitudine 
morală, există o împletire de fond. 
          Au trecut 20 de ani!... Iar acum, după ani şi ani de proiecte, acţiuni şi activităţi, susţinem că asociaţia 
sărbătorită a acţionat responsabil, serios şi pe deplin susţint, pentru a face cunoscută istoria reală.  
          Exprimând, în câteva cuvinte, convingerea conducerii Asociaţiei „Cultul Eroilor”, dar şi a conducerii Ligii 
Maiştrilor Militari de Marină, atunci când se acţionează în direcţia respectului faţă de eroii neamului, apelez, 
pentru o cât mai limpede lămurire, la una dintre valoroasele propoziţii rostite de către marele istoric Nicolae 
Iorga: „ Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi viaţă”.   
 Eroii sunt cei care şi-au păstrat raţionamentul şi umanitatea intacte în faţa suferinţelor. Ei sunt 
cunoscuţi sau anonimi, unii ştiuţi doar de Dumnezeu. Să le urmăm exemplu, domnilor, pentru că acesta este 
rostul nostru, să fim propriii noştri eroi, nimic mai ieftin şi mai simplu! 
 Sănătate tuturor membrilor asociaţiei, iar acesteia, mulţi ani de viaţă activă! 
 Cu respect, M.m.pr.(r) Dumitru MIHĂILESCU – Preşedinte de onaore L.M.M.M.  
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de Güner  Akmolla 
Motto:  „Dulce et decorum est pro patria mori!” 
     Ata cürtı uşın tatlı ve guzeldır olmek! 
 (Este plăcut şi nobil să mori pentru patrie!)  
 (revista NAZAR, nr. 2/ 2011, februarie, Constanţa) 

Motto-ul ne oferă o lecţie a civilizaţiilor. Eroismul este o noţiune complexă, iar folosirea acestei noţiuni 
în vorbirea sau în scrierea noastră nu acoperă din nefericire spaţiul consacrat.  

Dacă “eroul” a fost  în vechime un personaj mitologic născut dintr-un muritor şi o divinitate (cf. 
“Dicţionarului de neologisme”, Buc. 1978, pag 405), caracterul nobil şi viteaz s-a extins asupra omului vestit 
pentru curajul şi faptele sale măreţe, pentru ostaşul căzut pe front, pentru excepţionalitatea în viaţa de fiecare 
zi etc. Iată cum eroismul include, pe lângă un caracter eroic, curaj şi spirit de sacrificiu!   
        
 

 

Faptul că eroismul, ca trăsătură a superiorităţii umane, se 
manifestă în mod vădit în timpuri răvăşite de războaie 
constituie deja o realitate istorică. În situaţii de “crize” sociale, 
politice, economice, omul se poate degaja de acea “teamă” 
naturală faţă de inevitabila moarte şi poate surprinde prin 
supreme sacrificii care străbat legendar istoria veacurilor şi a 
mileniilor.    
             În realitate, acest spirit eroic ce înnobilează  fiinţa 
noastră efemeră există întotdeauna, în orice moment istoric, în 
vremuri de război, de revoluţii, dar şi în vremuri de pace, 
însoţindu-ne în lupta vieţii, chiar şi atunci când asupririle sunt 
mascate de o falsă democraţie. 
Cum obişnuiesc să analizez în primul rând propria-mi conduită, 
încerc în mod obiectiv să răspund la întrebarea: ” eu, omul 
simplu, ce aş fi făcut în atare sau atare situaţie?” De aceea, 
acum vreo şase ani, când mi s-a adus la cunoştinţă că “aş fi o 
eroină prin munca solitară depusă”, am rămas uimită! Nu 
vedeam eroism în ceea ce făcusem! Dimpotrivă, vedeam o 
uriaşă responsabilitate pentru eroii ştiuţi de mine şi trecuţi în 
uitare... Iar viaţa este o continuă scurgere... 

Povara acestei situaţii era suportată prin următoarele motivaţii, reale, prezente: 
     - În timpul celui de al II-lea Război Mondial şi în primii ani de ocupaţie sovietică în România, tătarii 
crimeeni localnici şi refugiaţi (din Crimeea în anii 1942, ‘43, ‘44) au opus o rezistenţă neînarmată, dar spiritual 
puternică, în faţa trupelor sovietice de sovietizare şi comunizare forţată. Actele lor de eroism, jertfa lor nu 
puteau să rămână în uitare, căci, lucru cunoscut, până şi iertarea urmează mărturisirii şi cunoaşterii!        
 - În închisorile comuniste (a se vedea harta), alături de floarea intelectualităţii române, au zăcut şi 
intelectuali  tătari... 
     Canalul Dunăre-Marea Neagră, ca prim canal, a îngropat sub munţi de ţărână şi piatră şi pe bunicii 
noştri de credinţă musulmană.  
     - Ţăranii tătari de categorie mijlocaşă au fost obligaţi să care cu propriile atelaje piatra tăiată de deţinuţii 
politici. 
     - Aurul tătarilor a fost smuls prin bătaie etc. 
      - Mai presus de toate acestea însă, rămâne opresiunea asupra istoriei, civilizaţiei, limbii, religiei. 

Nouă ni s-a interzis să pronunţăm cuvântul “Crimeea”, ni s-a negat identitatea naţională, ni s-a falsificat 
istoria, precum basarabenilor! În  plus, la 21 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, încă ne luptăm cu 
fantomele “rătăcirii” de atunci... De aceea, situându-mă alături de revista domniilor voastre, consider că îmi 
întregesc spiritualitatea: lipsită de libertate, izolată de lumea turcică, marginalizată din cauza naţional-
patriotismului familial (tata a fost deţinut politic, iar din partea mamei am avut un Erou -Negip Hagi Fazâl, un 
lider internaţional -Mustegep Ulkusal şi 6 deţinuţi politici), chiar de către conaţionali şi de rude (în perioada 
comunistă). Am avut, totuşi, onoarea de mă forma ca intelectual la şcoala românească, unde am găsit”izvorul 
suprem al spiritualităţii neamului românesc”!  
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Culturii şi civilizaţiei române îi datorez tot ce ştiu despre identitatea mea, despre civilizaţia poporului 
meu! Din aceste considerente, i-am preţuit pe autorii articolelor din “Arma Pontica” şi–i felicit: “Românii din 
Kazahstan”, “Prizonieri în Gulagul din Donbass”, scrise de dl red. Constantin Crăciun; ”Cum sărbătoreau 
constănţenii ziua eroilor în per.1941-1945” de dl red.col (r) Remus Macovei; “ Eroi au fost, eroi sunt încă” de 
dna prof. Angelica Danciu şi, nu în ultimul rând, remarc aici, ca o dovadă a pluriculturalismului  nostru 
dobrogean, articolul dlui dr. lect. univ. Traian Brătianu: “Negip Hagi Fazâl, Erou al tătarilor”. 
          Felicitarea mea se adresează întregului corp redacţional, dar, în mod special, apreciez nestinsul cult al 
eroilor, pentru că de la români luând exemplul acestui respect pentru vitejii neamului, am putut adresa şi eu 
omagiul meu scris în limba română pentru Eroul nostru naţional, Negip Hagi Fazâl:   
       “Noi suntem astăzi iarăşi în Crimeea, în Dobrogea suntem, 
        Oriunde noi suntem, ideea de neam tătar o spunem. 
        La patruzeci şi doi de ani Negip cel tânăr trăieşte EROICA, 
        Sufletul său îi cere pentru neamul lui acum salvarea...” 
                           (Omagiu, rev. “Emel”/ Ideal, rev. de cultură bilingvă, nr. omagial,  10, apr. 2006, pag. 1) 
  

  

 
 

 

          În anul 1994, pentru a 
marca aniversarea a 10 ani de la 
înfiinţarea  Regimentului 53 
Rachete Antiaeriene, colectivul 
unităţii, comandat de locotenentul 
colonel Sandu Serea, a hotărît  
constrirea  unui monument la 
intrarea în cazarmă. 
Realizat din marmură de 
Dobrogea, monumentul are 
sculptat frontal figurile lui Decebal 
şi Traian, însoţite de mottoul 
“Dulce şi frumos este să mori 
pentru patrie”, iar, pe verso, un 
basorelief reprezentînd 
monumentul Tropaeum Traiani din 
Adamclisi. 
Acest monument  are următoarea 
istorie nescrisă:  
          M.m. Manole Eugen a 
obţinut,  prin sponsorizare, cu  

aprobarea directorului Intreprinderii Marmura Tulcea, două blocuri de marmură brută, din cariera Babadag. 
Inginerul şef al acestei intrepprinderi, domnul Simionov Petre, a realizat macheta monumentului, iar cioplitorul 
Drăgan Alexandru  a sculptat figurile şi basorelieful. Costul manoperei, 5 milioane lei, a fost obţinut prin 
colectă, la care a participat întreg personalul unităţii. 
Echipa, coordonată de genistul unităţii, maiorul Iftimie Vasile, formată din maiştrii militari Eugen Manole, 
Constantin Andronic şi Ion Gheordunescu şi patru militari în termen, a amenajat platforma pe care urma să fie 
amplasat monumentul. S-au utilizat 5 tone spărtură de marmură, obţinută tot prin sponsorizare.  
La 17 mai 1994, monumentul a fost adus de la Tulcea, fiind amplasat pe platformă. 
Comandantul unităţii, locotenentul colonel Sandu Serea, a facut demersurile necesare pentru obţinerea 
aprobării construcţiei monumentului, car va fi dezvelit la 30 iunie 1994. 
Cu ocazia aniversării a 20 ani de la înfiinţarea unităţii, monumentul a fost restaurat, iar, pe aleea de acces  
spre monument, a fost montată o instalaţie de nocturnă. 
 
Maistru militar principal, Eugen Manole 
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REMEMNER  

 
 
 
Am pregătit multe generaţii de elevi de-a lungul 
carierei mele de profesor în şcoli din judeţele 
Vrancea, Bacău şi Constanţa. Dincolo de educaţia 
pe care copii o primesc în familie, în cei 7 ani de 
acasă, şcoala   reprezintă un factor important în 
formarea şi dezvoltarea personalităţii lor. Ea le 
cultivă dragostea faţă de ţară, respectul faţă de eroii 
neamului,  reponsabilitatea socială, iar eu, ca 
profesor de istorie şi geografie, m-am străduit să 
sădesc în sufletul lor aceste nobile sentimente. 
Consider că este foarte important ca toţi tinerii să îşi 
cunoască strămoşii, să ştie care sunt evenimentele 
istorice, social-politice prezente, pentru a anticipa 
viitorul. 
       În toamna anului 2005, la invitaţia fostului meu 
coleg de liceu col(rez) Călin Tudorel, am devenitt  
membra a Asociaţieu Naţionale “Cultul Eroilor”. 
Împreună cu colegi de la Grup Şcolar Cobadin, 
judeţul Constanţa şi militari pensionari am iniţiat 
proiectul “Cultul eroilor”, în cadrul căruia, în fiecare 
an şcolar am organizat sau coordonat  activităţi 
cultural-artistice, vizite, excursii şi serbări ocazionate 
de principalele evenimente istorice naţionale: 25 
Octombrie, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai, ele fiind 
realizate în cadrul unor parteneriate cu şcoli din 
oraşul Constanţa, cu instituţii de stat, cu oficialităţi 
locale şi judeţene. Cu aceste prilejuri  au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul din centrul comunei, 
la Cimitirul Eroilor Constanţa, la Monumentul 
Batalionului 34 de Infanterie din Constanţa, etc. 
    Pentru familiarizarea elevilor cu monumentul 
dedicat Independentei de stat a Romaniei, am 
organizat, în fiecare an şcolar, pentru elevii de 
gimnaziu, excursii la Constanţa unde au fost 
prezentate conexiunile logice intre evenimentul 
sărbatorit şi urmările sociale, politico - economice ale  
acestui razboi: redobândirea provinciei Dobrogea şi 
iesirea la Marea Neagră. 
     La împlinirea a 90 de ani şi apoi 95 de ani de la 
Primului Război Mondial am omagiat soldaţii 
cobadineni căzuti în luptele din Dobrogea din 
septembrie 1916, iar un grup de  elevi, însoţit de 

 
2006- primirea cu pâine şi sare a delegaţiei 

istoricilor bulgari şi a reprezentanţi aiAsociaţiei 
“Cultul Eroilor” filiala Constanţa 

 
2007 -la Monumentul luptei împotriva 
comunismului împreună cu Corneanu 

Ion, primarul comunei Cobadin 

 
 

 
2008 - Elevii din clasa a IV-a  omagiază 

90 ani de la  reintegrarea Dobrogei la România 
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 părinţi şi prieteni, au urmărit  desfăşurarea 
ceremonialului militar.  
    Elevii au făcut cunoştinţă cu veteranii din comuna 
lor şi au hotărât să-i invite şi cu alte ocazii pentru a le 
povesti despre luptele la care au participat în cel de-
al doilea război mondial. Cu ajutorul unui film elevii 
au făcut cunoştinţă cu monumentele şi cimitirele de 
la Dobrici şi Turtucaia din Bulgaria, unde  se   
odihnesc osemintele a 8 000 de soldaţi români căzuţi 
pe câmpul de luptă din această zonă fierbinte a 
războiului, iar în vacanţa de primăvară au vizitat 
Cimitirul de la Dobrici unde au depus flori. 
      În toţi aceşti ani elevii au realizat portofolii şi 
concursuri tematice, expoziţii de desene, panouri 
omagiale dedicate evenimentelor importante din 
istoria poporului nostru. Astfel, la  împlinirea a 150 de 
ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească, la 
24 ianuarie 1859, un grup de elevi din clasele a VIII-
a şi a IX-a însoţiţi de profesorii lor, au vizitat Muzeul 
de istorie Constanta şi au mers “Pe urmele 
domnitorului Al. I. Cuza” refăcând drumul vieţii şi 
activităţii politice ale primului domitor al Principatelor 
Unite, prin participarea la concursul gen cine ştie 
câştigă: “Principatele Române în timpul domniei lui 
Al. I. Cuza”. 
     De asemenea, elevii au fost prezenţi la Unitatea 
militară de la Topraisar cu prilejul sărbătoririi 
Batalionului 341 TOPRAISAR  “RECHINII ALBI”, 
unde au vizitat muzeul de aici, au  discutat cu 
comandantul unităţii care i-a informat despre istoricul 
acestui batalion ai cărui membrii au participat la 
luptele de la Mărăşeşti în 1917 şi la eliberarea 
oraşului Carei in 1944. Pe panoul cu comandantii 
unităţii au găsit gravat numele generalului Botea 
Ioan, fiu al comunei Cobadin, iar  printre membrii 
batalionului întorşi din operaţiunile din Irak au întâlnit 
un fost elev al liceului cu care au făcut fotografii. 
     Şi acestea un sunt singurele activităţi. Lor li se 
adaugă: sărbătorirea în fiecare an, la 9 mai, a Zilei 
Independenţei de stat a României şi a victoriei 
asupra fascismului,  la 17 mai, a Zilei Eroilor, la 25 
octombrie a Zilei Armatei Române, la 14 noiembrie  
a Zilei Reintegrării Dobrogei la România şi  la 1 
decembrie a Zilei Naţionale a României  prin întâlniri 
între generaţii, adevărate lecţii deschise de  
patriotism, desfăşurate în şcoală, la Biblioteca 
comunei  Cobadin, la monumentele eroilor 
cobadineni  la Muzeul de Artă şi la Muzeul Militar 
Constanţa. 
      Şi în perioada următoare voi continua să 
organizez şi alte manifestări care să insufle tinerei 
generaţii dragostea de ţară şi popor prin parteneriate 
intre şcolile din municipiul şi judeţul Constanţa. 
 
Prof. Dănuţa Gabriela Brezanu 

 
2009 – elevii din Grup Şcolar Cobadin împreună cu 

fostul lor coleg membru al Batalionului 341 Topraisar  
“RECHINII ALBI” 

 
25 octombrie - De  Ziua Armatei Ronâne tânăra 
generţie omagiază instituţia de bază a statului 

 
 

 
2011- Elevi de la scolile nr.8 şi “Spectrum” depun 

flori la Monumentul Independenţei de stat a României 
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          Coordonată  de  domnul  col.(rez)  REMUS MACOVEI , Asociaţia  Naţională Cultul Eroilor- filiala 
Constanţa, are ca scop readucerea în sufletele şi inimile  tinerilor  dragostea de neam şi mândria  naţională, 
atât de mult  dorită şi dobândită cu mari sacrificii de înaintaşii noştri.  Neobosit descoperitor de eroi care şi-au 
pierdut viaţa în războaiele devastatoare, a coordonat  şi îndrumat organizararea şi înfiinţarea în mai 2010,  în 
oraşul Băneasa,  o subfilială a acestei asociaţii, lucru lesene de realizat, pentru că în peisajul  acestei localităţi 
şi-a  stabilita reşedinţa  inimosul patriot şi neobositul  ofiţer de artilerie şi rachete, col (rez) MARIAN  ANGHEL.  

 
Cu inima plină de speranţă, cu dorinţa în suflet de a trezi 
un  sentiment măreţ în   viaţa comunităţii a reuşit să 
mobilizeze factorii locali  în organizarea şi desfăşurarea 
unor evenimente. Astfel  s-a desfăşurat  în mai 2010 o 
întâlnire cu elevii Liceului Teoretic Băneasa cu  tema “ 9 
mai –zi care marchează  sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial, cucerirea Independenţie de stat  şi înfiinţarea 
Uniunii Europene”.  Trei evenimente ce au trezit un viu 
interes elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, care au 
ascultat cu interes prezentările realizate de invitaţii de 
onoare  col (rez) Remus Macovei, ltcol (rez) Doru 
Budureanu, comandor (rez) Paul Oţelea,lt.col.(rez)Petrica 
Sirbu şi  de preşedintele subfilialei  Băneasa -col (rez) 
Marian  Anghel.  

D-na prof.  Ruxanda Ianul – directorul liceului a fost profund  impresionată de  această activitate, a mulţumit în 
numele  participanţilor şi  fără să mai stea pe gânduri a  semnat adeziunea pentru a face parte din  această 
asociaţie. 
I s-au alăturat  şi d-nele prof. Bragadereanu Elena, Dumitru Dorina, Iana  Ionela, Vintilă Elena, Tanasov 
Gabriela, Ţuţu Ionela, Oprea Ana, câţiva elevi şi părinţi. Aşa a luat fiinţă  subfiliala  Băneasa a  Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor. Fiecare eveniment desfăşurat  a atras  alţi membrii , în prezent numărându-se  35 de 
persoane, cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai  primăriei în persoana D-lui primar Gelu Iordache, d-l 
vice primar Titu Pârvu.  
Astfel  viaţa comunităţii s-a revigorat, s-au derulat 
activităţi deosebite printre care menţionăm : 4 
septembrie 2010 – participarea la evenimentele ce 
comemorează eroii care au căzut în primul război 
mondial, în 1916 la Tutrakan – Bulgaria . Invitaţi din 
partea subfilialei au fost  col (rez) Anghel Marian, d-na 
director , prof. Ruxanda Ianul, d-na  educatoare 
pensionară Elena Rugină.                    
      1 decembrie 2010 – activitate cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Unirii, la  monumentul eroilor din oraşul Băneasa , 
eveniment emoţionant organizat sub directa îndrumare 
a d-lui col (rez) Marian Anghel şi a d-nei director  
Ruxanda Ianul, cu participarea excepţională a celor doi 
preoţi Oprea Ionut şi Mateciuc Cristian, care au oficiat o 
slujbă de pomenire pentru eroii  neamului.  
Elevii au recitat  poezii şi au cântat cântece patriotice,  
dirijaţi de  d-l prof. Zăbun  Nicu.   
          La monument s-au depus coroane şi jerbe de flori :  din partea  Primăriei – d-l viceprimar Titu Pârvu ; din 
partea Liceului – d-na director Ruxanda Ianul şi din partea Poliţiei de frontieră  care au asigurat garda de 
onoare  a acestui eveniment. 
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        2 iunie 2011 – Ziua eroilor - Băneasa a îmbrăcat strai 
de  sărbătoare, elevii în costume naţionale, d-l primar Gelu 
Iordache , d-na director Ruxanda Ianul,  cadrele didactice 
Bragadereanu Elena, Oprea Ana, Ţuţu Ionela, Vişan 
Florina, Zăbun Nicu şi alţii au organizat un frumos spectacol  
cu   elevii liceului, preotul Mateciuc  Cristian a oficiat  o 
slujbă de pomenire , au intonat imnul de stat. Cu această 
ocazie d-l preşedinte al asociaţiei col (rez) Marian Anghel 
împreună cu d-l primar Gelu Iordache  au înmânat  diplome 
de onoare  veteranilor de război,iar d-l primar a oferit  sume 
de bani soţiilor veteranilor care nu mai sunt printre noi , în 
sermn de recunoştinţă pentru sacrificiul  pe care l-au făcut 

aceştia. 
     - 4. septembrie 2011- Turtukaia- Bulgaria – a fost o activitate de neuitat, prin faptul că organizarea 
evenimentului a depăşit imaginarul oricărui cetăţean.  
Comemorarea eroilor, indiferent că au fost învinşi 
sau au fost învingători, a adus în faţa  participanţilor  
emoţia unei secvenţe de luptă pe un front  din 
vremurile primului război mondial. Uniformele 
soldaţilor şi  comandanţilor , focurile de armă, atacul 
au introdus  participanţii în atmosfera confruntării 
războiului. Această activitate a avut un plus de  
importanţă, însuşi Preşedintele  Bulgariei , d-l 
Gheorghi Pârvanov a fost o prezenţă marcantă. 
Acţiunea a fost posibilă datorită implicării d-lui col 
(rez)  Remus Macovei, care a organizat  deplasarea  
în ţara vecină, efortul  s-a meritat. În dumul său prin 
Băneasa a  întregit grupul de participanţi cu câţiva  
membrii ai subfilialei Băneasa  a acestei asociaţii în  
persoanele ; col (rez) Marian Anghel, şi membrii ai 
asociaţiei  Elena Rugină, Iordana Dumitru, Georgeta 
Anghel, Oana Nicoleta Pârlăţeanu, Elena Bragadereanu, Ruxanda Ianul şi alţii.   
        Aceste activităţi şi multe care se vor derula vor aduce cu siguranţă un plus de emoţie şi vor trezi în 
sufletele participanţilor, a membrilor subfilialei şi nu numai,  sentimente  de recunoştinţă şi admiraţie faţă de 
trecutul  glorios al poporului nostru şi poate se va  reînvia acel sentiment naţional care se pare a cam fost dat 
uitării.                                                                 

  
     Impresii consemnate de membrii subfilialei  Băneasa a Ascoiaţiei Cultul Eroilor - Constanţa     
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 „Monumentul Eroilor dobrogeni” de la Mangalia 
 În numărul estival în care revista constănţeană „Dacia” anunţa, marţi 23 august 1927, „Inaugurarea 
palatului regal de la Mamaia” („Eri dimineaţă, la orele 7 şi jumătate, cu un tren regal, a sosit în localitate M.S. 
Regele Mihai I al României (n.n.: nu împlinise încă şase ani), însoţit de către Principesa mamă Elena. La 
descindere pe peronul gării, s’a făcut primire oficială auguştilor oaspeţi. Erau de faţă d-nii Radu Roşculeţ 
prefectul municipiului, Francisc Sachetii primarul municipiului, precum şi şefii autorităţilot locale, civile şi 
militare...”), pe aceeaşi primă pagină se putea citi şi un alt titlu, „Solemnitatea de la Mangalia. Inaugurarea 
monumentului Eroilor dobrogeni”. 
 Acest eveniment trebuia să aibă loc cu o lună înainte, dar, din cauza morţii Regelui Ferdinand, desigur 
că el nu putea să mai aibă loc. 
 Iată  reprodus, în întregime, conţinutul articolului, care cuprinde şi cuvântarea Episcopului Gherontie al 
Constanţei. 
 „Eri dimineaţă, a avut loc în oraşul Mangalia, solemnitatea inaugurării monumentului Eroilor dobrogeni, 
solemnitate care, deşi anunţată pentru ziua de 24 Iulie, s’a amânat pentru data de ieri, din cauza doliului 
naţional. 
A luat parte P.S.S. Episcopul Gherontie al Constanţei, însoţit de arhimandritul Atanasie Dincă şi de cler, d. 
ministru Inculeţ, şefii autorităţilor, precum şi un public numeros venit din înteaga provincie. 
După oficierea serviciului divin, Episcopul a ţinut o frumoasă cuvântare, spunând următoarele:  
În faţa acestui monument, care simbolizează suprema jertfă a eroilor Dobrogeni pe altarul patriei noastre 
iubite, biserica noastră ortodoxă naţională, prin smerenia mea, reprezentantul ei în părţile acestea, varsă o 
lacrimă pentru vitejii noştri, care ne-au dat România Mare. 
În fruntea eroilor noştri de pretutindeni, stă Marele Rege al tuturor Românilor, Ferdinand I. După Victoria de la 
Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, care a hotărât soatra norocită a neamului nostrum românesc, Căpitanul oştilor 
noastre – Vodă Ferdinand I – a rămas de veghe, pururea neadormit, lângă leagănul României Mari. Griji multe 
şi dureri mari avut-a el, ca să-şi vadă scumpa sa Românie, nu numai mărită, dar şi întărită. Şi, tocmai când – la 
postul său –Regele Ferdinand I lucra la aceasta, “Înger a fost trimis din cer”” şi în taina nopţii, - sînt astăzi 31 
de zile –  luat’a, pe aripile sale, sufletul îngeresc al Celui mai mare Voevod al României, Vodă Ferdinand I, şi 
“la Dumnezeu tatăl l’a dus pre el”, lângă scumpii săi camarazi – eroii noştri. 
Ce limbă bine grăitoare, ce gură măiastră va putea spune, după vrednicie, virtuţile cetăţenenşti şi creştineşti 
ale Marelui nostru Ferdinand? 
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Cât şi’a iubit ţara o spune actul hotărtor de la 14 August 1916.  
Cât a luptat pentru fericirea ei şi a neamului nostru Românesc, o povestesc Mărăşeştii, Oituzul şi Mărăşti.  
Cât a suferit alături alături de scumpa Sa oaste, o spun Topraisarul şi Cobadinul, Teleajenul şi Triunghiul 
Morţii. Cât de generos a fost sufletul Său, o spun dispoziţiile sale cele din urmă, din cari transpiră mai mult 
dragostea de noi, decât de ai Săi. 
Scumpi eroi Dobrogeni, vouă vi se închină acest odor sfinţit de Biserică. Monumentul ce vi s’a ridicat la 
Mangalia -  vechiul Callatis – este un slab semn de recunoştinţă din partea noastră. De sunteţi români de 
naştere sau de alt neam, de pe pământul scumpei noastre patrii, ori de aţi sărit la ajutorul nostrum ca aliaţi, toţi 
sânteţi scumpi sufletului nostru şi toţi aveţi drept la recunoştinţa noastră.  
Primiţi, dar, eroi scumpi, semnul recunoştinţei noastre.  
Acest monument va grăi generaţiilor viitoare despre vitejia noastră şi va fi un îndemn pentru ca – şi ele – să 
iubească scumpa noastră Românie, cum aţi iubit’o şi voi, s’o apere cum aţi apărat’o voi. 
Şi acum, o prrea fericite Rege Ferdinand I, acum – când te găseşti lângă ostaşii Tăi, în ceruri, şi cu ei, stai 
lângă Tronul Împăratului Ceresc, fii mijlocitor pentru noi, către Milostivul Dumnezeu, să ne dea mintea întreagă 
şi judecata dreaptă, pe care ai avut’o Tu, ca să putem păstra scumpa noastră Românie, aşa cum ni-ai lăsat-o 
în taina nopţii, în care te-au răpit Îngerii, din mijlocul nostru. 
Rogu-Te, o Rege mare Ferdinand I, ca micuţul nostru Rege Mihai I să trăiască şi să se facă mare şi cu vârsta 
şi cu înţelepciune, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.” 
După aceasta, au luat cuvântul d-nii judecător Al Şeitan, preşedintele comitetului pentru ridicarea  
monumentului inaugurat, şi căpitan Nic. Ştefan, preşedintele societăţii invalizilor, cari, în cuvinte bine simţite, 
au vorbit despre faptele de arme ale dobrogenilor şi însemnătatea operei societăţii “Monumentele Eroilor”. 
La urmă, d. ministru Inculeţ, încheind seria cuvântărilor, a preamărit memoria celor jertfiţi pe altarul Patriei, 
aducând din partea guvernului o pioasă aducere aminte celor căzuţi la datorie, pe câmpiile dobrogene. 
 
E.C. NINU 
 

 

EROUL NEAMULUI ROMANESC 
Orizontal: 1) Numele eroului constantean al aviatiei 
Romane - Prenumele aceluiasi erou. 2) Numele 
tatalui 3) Numele mamei  - Trupe parasutate sau 
debarcate in spatele frontului inamic. 4) Localitate in 
NV Indiei( Himahal Prades) - Primele clipe de 
repaus! - Fazele terminate ale anemiei! 5) Nicolae 
intre amici! - Urmareste functia de comandor cu 
orice pret. 6) Abreviere pentru „Societatea Regala 
de Aeronautica” (Marea Britanie) - Baza centrala! - 
Puterea motoarelor de la aeronave. 7) Termen 
redus candva in armata Romana - Scos din apa - 
Munitie folosita in  luptele aeriene. 8) Uium (inv.) - 
Ratarea unui atac - Aparitia zepelinului!  9) Profesia 
de baza a eroului nostru - Prefix pentru lanos, paros 
(chim.) 10) Erou fara limite! - Luate in balon! - 
Termen de echivalare - Se apropie de copt! 11) 
Rasunet - Decoratie obtinuta de EROUL HORIA 
AGARICI 12)  ……… 

Vertical: 1) Specializarea eroului in confruntarile aeriene  2) Reprosuri nejustificate - A anula ordinul 
anterior. 3) Falsificatorul Istoriei nationale dupa 23 august 1944 (Mihail - 1908 - 1958) - Militar de frunte! - 
Coperti de opera! - Varf in Muntii Rodnei (alt.2280 m.) - Corp de paun! - Ceata rara. 5) Asociatia studentilor 
din Romania (sigl.) - Horia Agarici printre confratii sai. 6) Tragere cu armamentul de la bord - Os intors! - Pe 
neve!. 7) Para! - Enigma umana! - Stat otoman - 8) Comisia Nationala de Demografie (sigl.) - Rarita - Rau 
brazilian, 9) Venirea cu trenul la baza - Parte in parte! 10) Crisul secat la izvor! - A intra in vrie. 11) Formate 
agresoare - Pregateste trupa pentru teatrele de operatii (sigl) 12) Camera ascunsa - Floarea diminetii. 13) 
Calitate principala a eroului Horia Agarici - Alarma aeriana care a salvat CAPITOLIUL! 
DICTIONAR: ARLU, RAES, OEM, ERIO, CND, ARU, RIS. 
Col.(r) loan IOJA Rebus club „DELFINUL" al Cercului Militar Constanta. 
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     „Presăraţi pe–a lor morminte ale laurilor foi”... 

 
Vremurile de război au pus la grea încercare viaţa românilor, au lăsat urme adânci în sufletul lor 

răvăşit. Fiecare luptă a scris o pagină de istorie a ţării, a neamului, dar a adus cu sine multă suferinţă şi jertfă. 
În fiecare ostaş căzut se regăseşte o familie îndurerată, o mamă înlăcrimată, cu sufletul sfâşiat de neputinţă în 
faţa morţii. Câte lacrimi, durere, zbucium sufletesc s–au adunat în inimile celor ce şi–au pierdut pe cei dragi. 
Câte soţii nu şi–au mai văzut soţii, câţi dintre copii nu au ajuns să–şi cunoască taţii plecaţi pe front, câte mame 
n–au aşteptat, în zadar, întoarcerea fiilor.   
Mame îndelung rugătoare, purtându–şi în suflet pe cei plecaţi, ca aceştia să fie cu pieptul apărat de veşmântul 
protector al rugăciunii celor rămaşi acasă. Mame întărite prin rugăciunile şi mângâierile Maicii Domnului şi ale 
Mântuitorului Hristos. Se spune că: „o mamă căreia i–a murit un copil, L–a văzut deja pe Mântuitorul Hristos”.  
La vremea când câmpurile dobrogene erau pline de trupurile celor căzuţi, în gesturi creştineşti, oamenii i–au 
îngropat pe toţi. Nu au ţinut seamă de ce naţie erau. La fel s–a întâmplat şi în restul ţării. „I–am îngropat pe 
toţi, aici, cu cruce!” este mărturia unei bătrâne din Ardeal, despre ostaşii germani căzuţi în luptă. Fiecare a avut 
mormântul şi crucea lui aşezată la cap, aşa, creştineşte, nu au fost aşezaţi în gropi comune, ca prin alte părţi.  
Ostaşi ai armatelor străine, răpuşi în timpul luptelor, au fost înmormântaţi în cimitirele din ţara noastră, aşa 
cum şi soldaţi de-ai noştri, victime ale războiului, se odihnesc prin alte părţi ale Europei. Drumul spre victorie e 
presărat cu morminte ale eroilor prin toate ţările. În Slovacia, într–un asemenea loc, s–a ridicat o biserică 
românească, prin purtarea de grijă a P.F.Patriarh Teoctist, spre veşnica pomenire a eroilor noştri. 



 

29 

 

 

Femeile se îngrijeau de 
morminte şi de pomenirea 
soldaţilor, fie români, fie 
străini, cu nădejdea şi 
credinţa că aşa se vor fi 
întâmplat lucrurile şi cu ai lor, 
cei dragi, căzuţi pe alte 
fronturi. Aveau grijă de toţi la 
fel, ca şi când ar fi fost din 
familie, da, din marea familie 
de credincioşi întru Domnul 
Hristos. Au avut credinţa în 
cuvântul Mântuitorului: „Mie 
Mi–aţi făcut”... 
De la întemeierea cimitirului şi 
înălţarea monumentului 
închinat eroilor, au trecut mai 
bine de 90 de ani. Peste ţară 
au curs vremuri grele. 

În toată acastă derulare a timpului, nu i–am uitat pe eroi, cu gând de recunoştinţă că noi, acum, putem 
spera...În cimitirul de la Mircea Vodă, e linişte. Au încetat de mult bubuitul tunurilor şi focul armelor. Aici, 
conflictele s–au anulat, indiferent în ce parte au luptat, cu cine s–au duşmănit ori cine le–au fost aliaţi. Aici, toţi 
sunt la fel, odihnesc în bună pace. Războiul este o decizie politică, dar înfăptuită prin sacrificiul tuturor. Un 
memento, poate înainte de începerea unui asemenea război, a unui conflict armat, cei implicaţi să se 
gândească la propriul sfârşit... 
La fiecare 
sărbătoare a 
Înălţării Domnului, 
în Mănăstirea de la 
Mircea Vodă, ne 
cinstim eroii ca o 
datorie naţională.  
Aici, în cimitirul 
unde au plâns 
văduvele şi orfanii, 
sunt rădăcinile 
românilor. „Eu sunt 
din Mircea Vodă, iar 
acesta e un lucru pe 
care nu     l–am mai 
văzut niciodată. 
Tatăl meu a murit în 
război, eu aveam 
cinci luni când s–a 
dus. Şi, acum, 
odihneşte aici”.  

 

Sunt mărturiile lui Dumitru Pietrariu, un bătrân localnic, participant la slujba de sfinţire a cimitirului.În chiliile 
mănăstirii de la Mircea Vodă, locuiesc 4 măicuţe, care, printre rugăciuni şi candele aprinse, lucrează cu drag la 
fiecare mormânt, sădind o floare, udând cu o lacrima jertfa celor care le-au apărat ţara şi credinţa. 
Noi trăim prin ei. Ei ne văd, ne aud fiecare gând. 
Să aprindem o candelă, să aşezăm o floare pe mormânt. Cu gând pios şi lacrimă în rugăciune, să rostim cu 
toţii: „Odihneşte, Doamne, în eternă pace, sufletul robilor Tăi şi eroi ai vieţii şi libertăţii neamului românesc!” 
 
Maica stareţă Veniamina Badea 
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      În oraşul Băneasa, sunt mulţi români, dar ca nea MANOLE  IANA  mai puţin . Un om blajin, cu mersul 
domol, la venerabila vârstă de 72 ani, priveşte blând  şi clatină uşor din cap când  vorbeşte, semn că vorbele 
lui sunt spuse din  suflet. Mi-am anunţat vizita prin telefon. A acceptat cu sufletul deschis: 

   A.M.- Nea Manole, am auzit că dumneata ai făcut  ce alţii nu s-au gândit. 
Ce te-a determinat să realizezi aceste minuni pentru comunitate? 
   I.M.- Da. Am considerat că a-mi îndeplini menirea pe acest pământ 
înseamnă  a-mi face,  în primul rând, o datorie faţă de Dumnezeu, apoi faţă 
de părinţii, copiii şi nepoţii pe care îi am,  dar,  mai cu seamă, pentru semenii 
mei, oamenii de lângă mine.  
    A.M. – Care sunt aceste  îndatoriri pe care  ai considerat că trebuie să  le 
faci ? 
    I.M.- În primul rând, în amintirea tatălui meu, căzut pe front în  al Doilea  
Război Mondial, la Tiraspol.  Privirea lui rătăceşte în trecut. Tata nu s-a mai 
întors de pe front. Am fost copil orfan, am crescut  cu mama, pe care, 
adesea, o auzeam oftând şi spunând cu o undă de regret în glas: „Nu s-a 

gândit nimeni să construiască un monument pentru sufletele celor căzuţi. I-a uitat neamul ....” Când  am  avut 
posibilitatea, nu am stat pe gânduri 
.Am ridicat  monumentul, singur, fără să aştept 
ajutor de la nimeni. Îmi place acum  că se 
sărbătoresc eroii, că vin copiii, militar, oamenii din 
oraş şi depun coroane. Tata, cu siguranţă, este 
fericit, iar mama mulţumită .  
   A.M. – Cu monumentul am înţeles. Dar cu fântâna 
?  
   I.M.- Cu fântâna, a, da!  Ei, dragul meu, este o 
vorbă din bătrâni, care spune că Dumnezeu a lăsat 
oamenii pe pământ  să construiască o casă, să facă 
un copil, să sădească un pom şi să facă o fântână. 
Poate de aceea sau, mai bine zis, aşa cum mama 
m-a învăţat,  pomana cea mai  preţioasă este  când 
îi dai unui însetat să bea apă. Apa, acest dar de la 
Dumnezeu, care aici la noi, în oraş izvorăşte la tot 
pasul, este rece şi gustoasă, cum nu întâlneşti în 
multe locuri din  zonă M-am gândit, atunci, că este 
foarte bine să construiesc acestă fântână la 
răscruce de drumuri, unde oamenii vin şi pleacă în  
multe direcţii, să  poată să-şi potolească setea cu o 
cană de apă rece de izvor..  

 

      A.M. – Nea Manole, te consideri un om împlinit? Sau mai  crezi că mai 
poţi să faci ceva, ca oamenii să-ţi mulţumească pentru sufletul genreos pe 
care îl ai? 
     I.M.- Împlinit?! Nu ştiu, dar mulţumit, da! Aş mai dori să mai aduc 
bucurie copiilor din oraş, dar, vezi dumneata, nu prea mai am timp. Viaţa 
este din ce în ce mai grea. Eu îmbătrânesc. Aş lăsa pe seama celor tineri 
şi cu dare de mână să facă un  spaţiu de joacă pentru copiii, aşa ca în 
oraşele mari. Ar fi frumos să ne plimbăm  pe aleile unui parc frumos 
amenajat, undeva la marginea unei păduri sau cine ştie unde. Dar...  
       Şi privirea lui senină scrutează delurile împădurite din împrejurimi. Un 
oftat  lung, un gest  sugestiv  cu mâna îmi aminteşte că e timpul  să scurtez 
întrebările şi să închei vizita. 
       Cu un respectuos  „Bună ziua!”, am dat mâna prieteneşte cu nea 
Manole. M-am despărţit de el  cu imaginea unui  bătrân bun şi cu dragoste 
de oameni. Şi mi-am spus „Aşa român,  da!” 
 Col (r). Marian Anghel 
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Bustul în bronz al eroului slt. (p.m.) Ionel Gheorghiţă DRĂGUŞANU străjuieşte intrarea în cazarma 
Batalionului 341 Infanterie ,,Rechinii Albi” din Topraisar, din vara anului 2007. 
Dezvelit la 19 iunie 2007, monumentul comemora un an de la moartea caporalului I.Ghe. Drăguşanu – numit 
de camarazi şi cei dragi ,,Bebe,, -, căzut la datorie la 20 iunie 2006, în Afghanistan, provincia Kandahar, pe 
valea râului Tarnak. 
 În acea dimineaţă de vară afghană, Bebe Drăguşanu avea să devină primul soldat român al 
batalionului urmaş al gloriosului Regiment 34 Infanterie, căzut la datorie după cel de-al Doilea Război Mondial. 
În Cartea de Aur a  Gloriei Neamului, se mai scria încă o dată, cu litere de foc, numele unui erou – unul din 
miile de ,,Ion”, şi ,,Gheorghe”, căzuţi pe câmpurile de bătălie de la Mărăşti şi Mărăşeşti, Cotul Donului, 
Sângeorgiu, Oarba de Mureş sau Carei.  
 La începutul anului 2007, când batalionul se întorsese deja din Teatrul de Operaţii Afghanistan, am 
propus comandantului, lt.col. dr. Vasile VREME, să ridicăm, în incinta cazărmii, un bust în bronz camaradului 
nostru, pentru păstrarea memoriei sale şi pildă pentru soldaţii noştri. 
Ideea s-a conturat curând şi, prin eforturi financiare personale, am angajat pe sculptorul constănţean 
Gheorghe CARUŢIU, care a realizat proiectul monumentului şi a creat matriţa din lut, precum şi bustul din 
bronz al eroului. 
Oamenii s-au mobilizat exemplar şi, în trei luni până la data stabilită pentru dezvelirea monumentului, fondurile 
necesare finanţării monumentului au fost colectate în întregime. O contribuţie semnificativă a avut-o chiar 
subprefectul judeţului Constanţa, Claudiu IORGA-PALAZ, care a sprijinit cu sponsorizări ridicarea soclului din 
piatră a statuii şi amenajarea părculeţului din jurul ei. 

Pe 19 iunie 2007, Batalionul 341 Infanterie a organizat un ceremonial 
militar şi religios de dezvelire a monumentului şi de pomenire a 
eroului slt.(p.m.) I.Ghe. DRĂGUŞANU. 
În acea zi, am trăit două momente deosebite şi emoţionante: primul 
moment a fost reîntâlnirea cu foşti camarazi din Afghanistan, militari 
ai altor unităţi militare care au luptat în cadrul Batalionului 341 
Infanterie ,,Rechinii Albi”, în misiunea din Afghanistan. Printre ei, se 
aflau militarii grav răniţi în incidentul în urma căruia şi-a pierdut viaţa 
Bebe Drăguşanu. Sergentul Laurenţiu Şerban era unul dintre ei. Un 
erou în viaţă... Sergentul Şerban îşi pierduse un picior în încercarea 
sa de a salva oamenii din transportorul care explodase calcând pe un 

dispozitiv exploziv, transportor în care se afla şi Bebe Drăguşanu. Sărind în ajutor cu un extinctor, sergentul 
Şerban călcase pe o mină antipersonal, fiind aruncat în aer. 
Al doilea moment deosebit a fost naşterea fiicei mele, Brianna, care venea pe lume exact în timpul 
ceremonialului de dezvelire a monumentului lui Bebe Drăguşanu.  
Se spune că nimic nu e întâmplător... Şi, cu siguranţă, nici moartea camaradului nostru nu s-a săvârşit 
degeaba!  Se mai spune că Dumnezeu cheamă la el pe cei mai buni dintre noi În rândul drepţilor, sunt convins 
că stă în veşnicie şi Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, cel pe care noi îl strigam cu simptie Bebe, alături de toţi eroii 
neamului românesc!             
Plutonier major Manuel VLĂDUŢ,  
consilier al Comandantului Batalionului 341 Infanterie ,,Rechinii Albi”, în misiunea din Afganistan - 2006  
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             Deţinuţii politici, care au umplut închisorile comuniste până la refuz, au avut cea mai mare amploare în 
rândul tineretului. Ei au trecut prin infernul multor suferinţe. Dar orice suferinţă are valoare purificatoare. 
Astăzi, îi privim cu respect şi recunoştinţă că au suportat, păstrându-şi demnitatea nealterată. S-au îngrijit, 
pentru a păstra vie în memoria oamenilor, apărând o serie de scrieri din acea neagră perioadă şi au  
contribuit la ridicarea de monumente. Iată câteva exemple:                              
Monumentul de la M. Kogălniceanu a fost ridicat la iniţiativa 
fostului deţinut politic George Cuşa, în memoria celor 11 
deţinuţi politici decedaţi în închisori sau în perioada 1948-
1964. Caramicu Gh., împuşcat la graniţa sârbo-italiană; Cuşa 
C-tin, Cuşa Leonida, Duşu Gh., Gulea Gh., Ţapu Niculae, 
decedaţi în închisoarea Aiud; Gogu Puiu, sinucis în luptele cu 
Securitatea; Doicescu D-tru, Leca V-le, Puiu Nachi şi Puiu C-
tin-Cociu împuşcaţi în 1950 în Trenul Morţii, aşa cum au fost 
denumite dubele în care au fost ucişi 68 de deţinuţi fără nici o 
sentinţă de condamnare la moarte. Contribuţia financiară a 
edificiului a fost în exclusivitate a dl.ing. Ştefănescu Eugen, 
fost condamnat în contumacie în 1948, ajuns ulterior în cadrul 
O.N.U. ca expert F.A.O., din partea Canadei, fost coleg de 
liceu şi studenţie, un foarte bun prieten  cu George Cuşa. 
              Monumentul de la Năvodari a fost ridicat la iniţiativa 
fostului deţinut politic Nicola I., condamnat la 20 de ani şi 
executaţi o parte la Peninsula Valea-Neagră, între 1949-1953. 
A donat suma de 50 de milioane pentru fundaţie. Diferenţa a 
fost plătită de Primăria or. Năvodari. Aceste date le-a furnizat 
Gogu Zdru, fost coleg de detenţie cu ing. Nicola Ioan în 
colonia Peninsula Năvodari, care a promis că va ridica acest 
monument şi s-a ţinut de cuvânt. 
              Monumentul Sinoe, amplasat în faţa Căminului 
Cultural şi a Şcolii de nivel european, este unic în ţară. Sunt 
dăltuite în marmură numele a 114 veterani de război, din care 
37 morţi pe front, iar 40 făcând parte din Rezistenţa Dobrogei 
împotriva comunismului. Costea Gh. şi Perifan Gh., ucişi în 
Trenul Morţii şi altul decedat la Aiud, Vlahbei Gh.Tănase. 
Iniţiativa a aparţinut dlui Frangu Stere, care l-a finalizat 
financiar, după proiectul arhitectului Alexandru Zechiu. A fost 
sfinţit în 2007 de un sobor de preoţi, în prezenţa prefectului 
Dănuţ Culeţu, a primarului Grameni, a veteranilor şi deţinuţilor 
politici şi a unui număr mare de săteni ai împrejurimilor. 
Alexandru Mihalcea, fost deţinut politic şi colaborator la ziarul 
România Liberă a publicat un articol, sub titlul Tripticul de la Sinoe. 
               Monumentul din Cimitirul Foştilor Deţinuţi Politici s-a ridicat pe un spaţiu de 2150 m, acordându-se şi 
150 de locuri de veci pentru foştii deţinuţi politici, atribuite de Cons.Mun.Constanţa, prin primarul dr. Neagoe, 
la iniţiativa Comitetului AFDPR, fil. Constanţa, preşedinte Voica Decebal.  
               Proiectul este semnat de ing.Farcaş G., teh. Olteanu C. şi ing. Guter C. după modelul celui din 
Spania, care a fost ridicat în memoria celor doi români, Moţa şi Marin, morţi în războiul civil 1936-1939. 
Monumentul, cu înălţimea de 5.65 m, a fost susţinut financiar de AFDPR, dl. Nelu Duşu. Alte materiale au fost 
asigurate de către d-nii Broască, Mazilu Nic., Gogu Zdru, Buciuneanu V.   
              Monumentul Cobadin, la iniţiativa foştilor deţinuţi politici, în mod deosebit a dl. Zisu Gh., în memoria 
celor din Rezistenţa Armată din Dobrogea, arestaţi în 1958-1957. Gogu Puiu, din această comună, s-a 
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sinucis în curtea lui Ioan Adam în 18 iulie 1949 în lupta cu Securitatea. Sunt dăltuite numele celor condamnaţi 
şi decedaţi în închisori şi a celor ucişi în Trenul Morţii. Amintim pe Jarnea D-tru, preot Mihăilescu D-tru, 
Conceatu Ion. A fost finanţat de  Comunitatea Aromânilor, fil. Constanţa, preşedinte Stere Samara, Nelu 
Duşu, Filu Gh., lider al Rezistenţei, condamnat la muncă silnică pe viaţă; de Primăria comunei Cobadin, de 
foştii şi urmaşii deţinuţilor politici. 
              Din păcate, AFDPR, filiala Constanţa, prin preşedintele său, Andreescu Paul, din diverse motive, 
deşi a fost solicitat, nu a contribuit cu nici o sumă la acest monument. 

 
              Noi, cei care i-am cunoscut sau am citit despre  brutalitatea bestială, tortura fizică şi morală,  aplicată 
cu un sadism diabolic acestor nefericiţi ai regimului comunist, ne plecăm cu pioşenie şi respect în faţa 
dumnealor că şi-au menţinut nealterată demnitatea.  Dorim celor rămaşi în viaţă multă sănătate! 
 
A consemnat Vasilica MITREA din relatările dl-lui Cuşa George. 
 

Amintiri 
Ca pilot al R. 57 Av. V. M Kogălniceanu, văd că, într-una din zile, se lucrează ceva în faţa clădirii 

comandament. Cum, de la începerea zborului în şcoala militară, instructorul maior Bidu Ioan ne-a spus destul 
de apăsat că de ochii şefului şi de elicea avionului, chiar dacă motorul e oprit, să te fereşti ca „dracul de 
tămâie”, m-am ferit să trec prin acea zonă. Oricând mă puteam cârpi cu vreo sarcină în afara zborului. Ceva 
similar se întâmpla şi atunci când suna BL-ul (telefonul) la popotă, în timp ce se servea masa de la sfârşitul 
programului. Se „înroşea” firul până când o ospătară era liberă pentru a răspunde. Cei cu experienţă o 
întindeau cu desertul în mână, până se ridica receptorul. Probabilitatea cea mai mare era ca la telefon să fie 
comandantul de regiment, care nu putea decât să caute un om pentru o sarcină extraprogram. Dacă ridicai 
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receptorul sau mai erai pe acolo, rămânea să te afirmi în acea după amiază. Colegii te gratulau cu „Patria-ţi va 
fi recunoscătoare!”.  

 
Dar, dacă atunci am ocolit acest obiectiv, iată că, acum, am onoranta sarcină de a scrie despre 

monumentul din curtea unităţii, pentru că la asta se lucra atunci. Câte ceva mai ştiu despre această lucrare, 
dar, pentru rigoare, i-am contactat pe cei care au fost implicaţi direct. 

Autori morali şi nu numai  
Iată ce relatează domnul comandor aviaţie în retragere, Morar Nicolae, fost comandant al regimentului 

în perioada 1975-1979:        
„Acest monument a fost conceput de mine, în primăvara anului 1977, cu inima şi sufletul în memoria şi 

cinstirea celor ce şi-au pierdut viaţa în procesul pregătirii pentu luptă în zbor şi cu regret nemărginit pentru 
consăteanul meu (Ocna Mureş- Alba), maior Târnăveanu Liviu, comandant al acestei unităţi, care a decedat în 
decolare cu un avion Mig-15 la 5 decembrie 1958.” La momentul potrivit, am convocat comanda unităţii, 
comandanţii de escadrile şi alte cadre, expunându-le ideea şi schiţa monumentului. Acesta simbolizează 
unitatea piloţilor: două mâini împreunate spre cer. Am mai propus ca, pe faţada acestuia, să fie aplicată o 
placă de marmură cu numele şi data celor căzuţi în procesul zborului de instrucţie pentru luptă. Participanţii la 
discuţie au fost de acord cu cele expuse, cu un amendament venit din partea locţiitorului comandantului pentru 
zbor, comandor Urs Ion, că nu e bine, pentu moralul piloţilor, să se pună acea placă. Vor trece pe lângă ea 
întrebându-se cine urmează”. Mi-am însuşit ideea respectivă. Am propus un înscris cu datele celor căzuţi şi 
conceptul de ridicarea monumentului, înscris care să fie pus întu-un tub metalic ermetic, iar acesta să fie 
aşezat în centrul postamentului, în momentul turnării acestuia. Consensul fiind realizat, am informat cadrele 
unităţii, care s-au bucurat de această iniţiativă şi, cu sprijinul lor, am trecut la execuţie. Costurile întregii 
construcţii s-au acoperit prin contribuţii personale ale cadrelor de conducere. Palele de elicopter (Mi-8) le-am 
primit de la regimentul de elicoptere Alexeni, iar macheta de Mig-21, care a fost montată sus, pe pala din 
mijloc, a fost confecţionată la Uzina Reparaţii Avioane din Craiova. În aproximativ două luni (iunie-iulie 1977), 
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monumentul a fost finalizat şi dezvelit în faţa efectivelor  R. 57 Av. V. şi a „Bazei deservire aerodrom”. Din 
discuţiile purtate cu alţi omologi de ai mei, am avut marea satisfacţie să constat că un asemenea monument nu 
mai există în nicio unitate de aviaţie din ţară”. 

 

Ulterior, venind la comanda 
regimentului, comandorul Urs Ion a 
ordonat scoaterea lanţurilor ce 
flancau monumentul, din motiv că 
seamănă a cimitir. Şi nu s-au mai 
pus. Pentru că am avut fericita 
ocazie, am stat de vorbă şi cu 
domnul comandor aviaţie în 
retragere, Filipaş Moise, ofiţer pe 
acest aerodrom din iune 1955 până 
în martie 1985, mai întâi ca pilot, 
apoi terestru. Era şef de stat major 
al regimentului când s-a ridicat  
monumentul. Dumnealui îşi 
aminteşte destul de bine că ideea 
de a se face simboluri aviatice în 
unităţi a pornit de la Consiliul politic 
al Comandamentului aviaţiei  

militare, care a fost supusă în discuţie şi.aprobată de Consiliul militar al Comandamentului  
Astfel, un avion AN-26 a distribuit fel de fel de materiale prin unităţi, inclusiv cele trei pale de elicopter la 

M. Kogălniceanu. Ştiind hotărârea Consiliului militar şi având palele în curte, a trecut la îndeplinirea acesteia. A 
constituit o grupă de oameni pricepuţi de la Grupul tehnic, formată din locotenent colonelul Toma Gheorghe şi 
maiştrii militari Rădan Aurel şi Cezar Nicolae, cărora le-a expus tema de lucru. Aceştia au prezentat în desen 
trei variante de monument, fiind aleasă cea de azi. S-a mai apelat la oameni şi din alte subunităţi tehnice din 
regiment. Materialele necesare lucrării s-au luat de la sectorul „Cazarmare” şi unele recuperări de la 
construcţiile ce se executau prin unitate.  

Ca simbol, s-a vrut a fi începutul aviaţiei pala unei elici de avion, iar componenta modernă de luptă 
forma unei rachete aer-aer ( palele curbate spre vârf). În vârful acestuia, după macheta avionului Mig-21, a fost 
aşezată o pasăre sculptată în lemn, apoi un segment de rachetă aer-aer, teleghidată, RS-2-US, iar acum 
nimic. Domnul comandor nu-şi aminteşte ca dezvelirea monumentului să se fi făcut cu fast.    

Implicare direct ă 
În primăvara anului 2009, comandorul Toma Ioan, fost comandant al R. 57 Av. V, într-o şedinţă de 

lucru la sediul filialei Constanţa „Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii”, vede în 
programul de activităţi al acesteia recondiţionarea şi completarea monumentului cu plăci comemorative. Cu 
experienţa dobândită şi din poziţia de vicepreşedinte al filialei Constanţa „Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”, se 
angajează să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv. În urma acestei discuţii, se încheie un Proces-verbal 
de colaborare între cele două asociaţii şi se trece la treabă. Comandorul Toma ia legătura cu comandantul 
Bazei aeriene M Kogălniceanu, comandorul Vasile Adrian, şi îi expune proiectul de lucru la monumentul din 
incinta unităţii. Acesta a dat dovadă de o deosebită receptivitate, luându-şi responsabilitatea recondiţionării 
soclului şi pregătirea acestuia pentru montarea plăcilor, întru aducerea-aminte a celor decedaţi, piloţi şi tehnici, 
în procesul pregătirii pentru luptă la sol şi în zbor. În continuar, comandorul Toma se ocupă personal de 
confecţionarea  plăcilor şi încrustarea numelor eroilor regimentului pe acestea. Din păcate, nu s-a găsit destulă 
receptivitate la reprezentanţii personalului tehnic, aşa că locul plăcii cu eroii acestora e liber şi aşteptă.    

Aşadar, totul funcţionând foarte bine şi nemaipunându-se problema moralului piloţilor, regimentului i s-a 
luat Drapelul de luptă în anul 2004, pe data de 27 noiembrie 2009, şi, în prezenţa unei numeroase asistenţe: 
asociaţii, oficialităţi, copii, părinţi, cadre active, s-a ţinut Ceremonialul dezvelirii plăcilor comemorative. Cu 
prilejiul acestei activităţi,  mulţi dintre noi am concluzionat că procesul completării acestui monument nu s-a 
încheiat. Dar cel mai important este de a nu fi dat uitării.    

Perspective              
Pentu că viaţa-i lungă, probabil că unii dintre noi, cu nostalgia, dar şi cu respectul pentru ce-a fost, sau 

alţii, tot din respect, se vor învrednici să definitiveze configuraţia acestei lucrări de suflet.   
 

Cdor. av. (ret.), Oţelea Pavel         
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MEMENTO – Restaurarea Cimitirului Militar din Dobrici de c ătre Asocia ţia 
Naţional ă „Cultul Eroilor” Filiala Constan ţa, în vara lui 2009   

 În vara anului 2009, membrii Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” Filiala Constanţa au organizat o 
campanie de restaurare a Cimitirului Militar din Dobrici, Bulgaria.  
Ocazia aceasta a reprezentat un debut pentru viitoarele iniţiative şi cooperări internaţionale ale Asociaţiei.  
Pe atunci, fiind încă student şi proaspăt membru al echipei, am considerat pe bună dreptate această 
experienţă ca fiind una edificatare, oferindu-mi o perpsectivă practică pe care mulţi studenţi ai istoriei şi-ar dori-
o. Deşi ne aflăm acum la mai mult de doi ani de zile de la această interesantă, necesară şi reconfortantă 
iniţiativă, ţin totuşi să mulţumesc domnului col. (r) Remus Macovei şi domnului conf. univ. dr. Stoica Lascu 
pentru încrederea de a mă recomanda şi coopta ca traducător în acest deosebit proiect.  

  

Înainte de a evoca faptele de deunăzi, consider că cititorul merită să guste din iureşul întâmplărilor din secolul 
trecut, fie ele cu urmări pozitive sau nu, prin care localitatea Dobrici – Bazargicul interbelic – a trecut de-a 
lungul timpului şi care, voit sau nu, şi-au pus amprenta asupra evoluţiei ansamblului comemorativ al cimitirului 
militar de acolo.  
Aşadar, după încheierea Primului Război Mondial şi reintrarea în administraţia României a Dobrogei de Sud, 
(respectiv, a judeţelor Durostor şi Caliacra), se fac paşi importanţi în nobilul scop al onorării memoriei a celor 
care s-au sacrificat în confruntările militare sângeroase din această parte a frontului. Eterna şi sfânta lor 
amintire, o preocupare a tuturor statelor, indiferent de grupul de alianţe din care făcuseră parte în timpul primei 
conflagraţii mondiale, rămâne ca un avertisment viitoarelor generaţii. 

  
 În Dobrici (care se numea pe atunci Bazargic), după încheierea luptelor, în 8 septembrie 1916, 
formându-se şi un „Comitet al Eliberării” bulgar, se avea deja în vedere amenajarea unui cimitir de război şi a 
unui muzeu pentru omagierea eroilor căzuţi. Aceştia, bulgari, turci, germani, ruşi şi sârbi, fuseseră deja 
înhumaţi, folosindu-se cruci din lemn, iar, la un an de la înfiinţarea cimitirului, se organizase şi un ceremonial. 
Circumstanţiată acestei exemplare şi atât de necesare atitudini faţă de eroii militari este şi activitatea Societăţii 
Mormintelor eroilor căzuţi în război (înfiinţată prin Decretul Lege nr. 4106 din 12 septembrie 1919). 
Continuatoare a iniţiativei bulgarilor, societatea mai sus amintită, sub înrâurirea guvernului român şi cu ajutorul 
populaţiei locale, reuşeşte să finalizeze construirea Cimitirului Militar Dobrici, în anul 1921, acesta fiind şi 
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sfinţit. Peste 3.000 de militari români, bulgari, ruşi, sârbi, germani şi turci erau înhumaţi acolo, doar 314 dintre 
ei fiind identificaţi: 252 de bulgari, 20 de ruşi, 8 germani, 5 sârbi şi 4 evrei. Poarta cimitirului, într-un curat şi 
frumos stil românesc, poate fi admirată şi astăzi, dar crucile, chiar dacă au fost turnate din beton, au fost 
reînnoite în anul 1967, când, graţie autorităţilor bulgare, s-au restaurat mai multe părţi ale cimitirului şi a fost 
construit şi un mic dar reprezentativ muzeu, actualul Voenno-Grobişte Muzei Gr. Dobrich – Muzeu al Cimitirului 
de Război Dobrici.              
Cartea de Aur a cimitirului, depusă acolo tot la 30 septembrie 1922, în prezenţa generalului de divizie Petraşcu 
Ion, al locţiitorului eparhiei Dunării de Jos, P.S. Platon Ciosu, şi a altor personalităţi prezente, conţine, în 
prefaţa sa, cuvinte care, am putea spune, relevă a priori un proiect de cooperare europeană: „Duşmanii de ieri 
zac laolaltă, adunate fiind rămăşiţele lor, din tot cuprinsul judeţului Caliacra, din locurile unde s-au izbit în luptă 
fără prihană. Spre amintirea lor şi spre a sluji ca pildă urmaşilor şi spre veşnică pomenire, s-a alcătuit, prin 
osârdia iubitului de Dumnezeu şi de neam, colonelul N. Uică, comandantul Brigăzii 17 Infanterie, şi cu 
binevoitorul concurs al norodului din judeţul Caliacra şi sub ocrotirea iubitorilor noştri mai sus pomeniţi 
suverani, acest cimitir zis « al eroilor » care şi-au dat viaţa pentru întregirea neamului”.  
Iată cum „duşmanii de ieri” sunt menţionaţi într-un spirit reverenţios, supus în faţa măreţei idei de sacrificiu 
„pentru întregirea neamului”, care transformă caracterul tenebros al războiului în „luptă fără prihană”, eroii 
rămânând eroi, indiferent de care parte a baricadei ar fi luptat.  
Surprinzător, chiar şi în timpurile în care Cortina de Fier se interpunea, pe de o parte, între naţiunile României 
şi Bulgariei, şi, de cealaltă parte, Europa, găsim în Cartea de Aur a Cimitirului o consemnare în limba română 
(singura, de altfel, dintre anii 1940-1990), care demonstrează acelaşi spirit conciliant, vizitatorul român 
„mulţumindu-le din suflet” bulgarilor pentru investiţia în restaurarea cimitirului. 
Extrapolând, acum, acelaşi spirit european, întrevăzut în perioada interbelică, îşi găseşte cu siguranţă 
maturitatea în perioada de după anii 1989-1990. Între 1999 şi 2000, „Uniunea populară pentru îngrijirea 
mormintelor militarilor germani” a contribuit cu acţiuni de întreţinere a întregului cimitir, dezvelindu-se, la 
finalizarea acestora, şi o placă de marmură. În anul 2003, a fost inaugurată şi o alee a steagurilor, unde, la 
diferitele ceremonii care au loc în cimitir, sunt arborate drapelele celor şase state cărora militarii îngropaţi acolo 
le aparţin. 
În vara anului 2009, în cadrul aceluiaşi mai sus amintit spirit european de cooperare şi ca o rememorare, 
poate, a celor întreprinse în anii de după primul mare război, iniţiativa va reveni Asociaţiei Naţionale „Cultul 
Eroilor” filiala Constanţa, deşi doar 27 de morminte, din cele 500 existente în cimitir aparţin românilor.  
În această campanie de restaurare a Cimitirului Militar Dobrici, aşa cum spuneam, am avut onoarea să particip 
ca traducător şi voluntar la toate recondiţionările realizate: refacerea crucilor şi pietrelor funerare, pictarea 
inscripţiilor de pe acestea, reamenajarea locaţiei (din partea Facultăţii de Istorie a Universităţii „Ovidius” 
Constanţa şi împreună cu colega mea, Aygul Geanbai Nurgian).  

 
Având ca parteneri Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Bucureşti, din cadrul Guvernului României, şi Muzeul 
Regional de Istorie Dobrici, acest proiect european a fost prefigurat încă din 2006, când membrii Asociaţiei 
Naţionale „Cultul Eroilor” au vizitat pentru prima oară vestigiul istoric, acordul de colaborare semnându-se pe 
data de 7 iulie 2009, iar lucrările au fost coordonate de vicepreşedintele filialei Constanţa, col. (r) Remus 
Macovei, cu participarea a peste 20 de voluntari ai Asociaţiei.  
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În aproximativ două luni de zile, s-a reuşit schimbarea înfăţişării locaţiei, astfel că, la ceremonia de finalizare a 
lucrărilor care a avut loc la 11 septembrie 2009, dar şi până atunci, pe bună dreptate, mass-media din ambele 
ţări s-a arătat deosebit de interesată de acest proiect. 

 
La ceremonia încheierii lucrărilor, care a avut loc pe data de 11 septembrie, au fost invitate personalităţi 
constănţene şi cadre didactice universitare de la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius” 
Constanţa. 

   
     Mulţumită unuia dintre voluntari, a fost posibilă şi o descoperire inedită: inscripţia de pe clopotul de la poarta 
de intrare în cimitir. Aceasta este de adevărată valoare istorică, demonstrând originea românească a 
aşezământului cimitirului, şi a fost prezentată detaliat de către studenţi într-un articol, în cadrul sesiunilor de 
comunicări ştiinţifice studenţeşti ce au avut loc pe parcursul anului. 

 

Un demers prin excelenţă unificator, între români şi 
bulgari, între toate cele şase naţiuni reprezentate 
acolo şi chiar între generaţia veche şi cea nouă, 
această realizare dovedeşte cum nu se poate mai 
clar că orice fel de resentimente au fost de mult 
lăsate deoparte, cum am văzut, având în vedere că 
toţi cei implicaţi au fost preocupaţi în primul rând de 
restaurarea elementelor istorice.  
Pentru noi, potrivit exemplului celor din 
trecutmanifestat în conformitate cu spiritul european 
al colaborării dintre naţiuni în Europa Unită, atât 
românii cât şi bulgarii, turcii, ruşii, sârbii sau germanii 
înmormântaţi în acel loc sunt şi vor rămâne eroi. 
Drept mulţumire, toţi voluntarii au fost recompensaţi 
de Primăria Dobrici cu diplome de onoare pe care se 
poate citi în limba bulgară: „Diplomă acordată pentru  

contribuţia la restaurarea şi popularizarea Muzeul Cimitirului Militar Dobrici”. 
Presa şi în special televiziunea bulgară – inclusiv două posturi naţionale – au fost deosebit de interesate de 
campania de restaurare, dar şi presa constănţeană a marcat acest proiect în mai multe articole.  
Prof. Costel Coroban  
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Rar poţi întîlni laolaltă atâţi  oameni deosebiţi în faţa unor monumente închinate jertfei fiilor patriei, într-o zonă 
de o admirabilă frumuseţe naturală, plină de eroism atât pe timp de război, cât şi pe timp de pace, într-o zi fără 
o semnificaţie aparte,vineri 23 septembrie 2011, dar premergătoare sărbătoririi Zilei Armatei Române. În trei 
localităţi, Bicaz, Tarcău şi Taşca, s-a făcut semnul sfintei cruci întru cinstirea sufletelor celor jertfiţi pe aceste şi 
de pe aceste meleaguri în campaniile de război din anii 1877-1878; 1913; 1916-1919; 1941-1945. 
Acest fapt a fost posibil dându-se curs invitaţiei Preşedintelui „Cultului Eroilor” filiala Bicaz, Dl. căpitan în 
retragere Ailenei Zaharia. La „chemarea” acestei asociaţii, din partea Constanţei au răspuns cu un respect 
deosebit, inclusiv prin ţinută vestimentară, filialele: Asociaţia Naţională a Veteranilor şi Văduvelor de Război, 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Asociaţia 
Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii, Liga Navală Română  precum şi Asociaţia „Clubul 
Amiralilor”.  

 
Începutul ceremoniei de cinstire a eroilor neamului s-a făcut la monumentul din oraşul Bicaz, în prezenţa 
primarului localităţii, Dl. profesor Catrinoiu Constantin, a veteranilor de război locali, a cadrelor didactice,  a  
elevilor şi a unor oameni de rând.Cei ce au luat cuvântul au elogiat faptele de arme ale locuitorilor acestei 
localităţi de-a lungul istoriei. S-au depus coroane de flori la monument. 
Activitatea a continuat la monumentul din comuna Tarcău, unde primarul, Dl.jurist Găină Iulian,  înconjurat de 
veterani de război, cadre didactice, elevi şi localnici ne-au aşteptat cu multă emoţie şi căldură. S-au depus şi 
aici coroane de flori şi s-a cuvântat despre eroismul oamenilor acestor ţinuturi. Un moment emoţionant  aparte 



 

40 

 

la acest monument a fost prezenţa unui veteran de război ce a luptat în văzduh,  Dl. general maior retragere 
aviaţie Gherghe Constantin în vârstă de 90 ani, a unuia ce a luptat pe uscat, regimentul 10 Dorobanţi Focşani,  
Dl. fruntaş în retragere Pantalon Constantin, veteran în vârstă de 97 ani şi a Dl. contraamiral retragere Petre 

Zamfir de 88 ani ce a 
acţionat pe ape şi sub ape 
(submarinist). Menţionez că 
au dus greul războiului de la 
declanşarea lui până la 
final. 
Am încheiat  activitatea de 
omagiere a sufletelor celor 
căzuţi pe câmpurile de 
bătălie în comuna Taşca, 
unde am fost întâmpinaţi cu 
aceeaşi căldură şi emoţie 
de primarul localităţii, Dl. 
profesor Drăgan Alexandru 
,de veterani de război, 
cadre didactice, elevi şi 
localnici. S-au ţinut 

cuvântări despre vitejia şi spiritul de sacrificiu al oamenilor acestor locuri şi s-au depus coroane de flori.  Ziua 
de sâmbătă 24 septembrie, după o scurtă excursie la Cheile Bicazului, când am trecut şi prin locul fostei 
graniţe hortisto- române, am încheiat-o într-o atmosferă de admiraţie şi uimire în curtea bătrânească a 
inimosului căpitan Ailenei unde, chiar dacă nu au fost feţe bisericeşti, la pâlpâirea unei lumânări aprinse la 
monumentul ridicat în această curte în memoria şi a unor oameni ce au murit în luptă chiar aici şi pe uliţă sub 
privirile de copil ale celui ce e urmaşul unui străbunic mort la *77, a unui bunic  mort la *916, a tatălui rănit în 
războiul doi, parcă eram în faţa unui altar. Această curte seamănă a un mausoleu în dezordine. Când îi asculţi 
proiectele acestui om, Ailenei, fiindcă are mai multe, dai bir cu fugiţii, aşa cum am făcut şi eu. Însă, cu o 
tenacitate ieşită din comun, se străduieşte, cel mai mult de unul singur, şi pe zi ce trece realizează câte ceva. 
A plecat cu realizarea unui monument în comuna Bărăganu, Jud. Constanţa şi a ajuns pe locurile natale unde 
va realiza ceva de neechivalat în ţară. Nu ştiu ca în România să existe un monument în aer liber cu atâtea 

plăci comemorative cu nume ale combatanţilor armatelor 
beligerante încrustate în marmură şi fier. Un monument, 
replică majorată a celui din curte, va fi aşezat la anul pe 
vârful dealului ce se numeşte „Poiana Crucii”. Şi mai are şi 
alte proiecte în stare avansată de realizare, despre care 
eu, cel puţin, am rămas fără cuvinte. Cei care vor să vadă 
cu ochii lor ceea ce v-am zis nu au nevoie de adresă. Doar 
atât. Ajungeţi în Bicaz şi întrebaţi despre eroul mai sus 
menţionat. Cu emoţie şi respect pentru flacăra 
lumânării ce pâlpâia la baza monumentului, a tricolorului 
ce lumina vârful catargului, a cântecelor intonate de 
trompetul militar şi a muncii de adevărat sisif depusă de 
acest OM, părăsim curtea  urându-i multă sănătate şi 
succes în îndeplinera proiectelor. Dar dacă noi i-am urat la 
modul cel mai sincer succes, sunt şi oameni de suflet care 
îl ajută mult mai mult. Pe unii dinte aceştia i-am cunoscut 
direct dând curs  onorantei invitaţii de a vizita fabrica de 
ciment „CARPATCEMENT  HEIDELBERGCEMENT 
GROUP”. Le mulţumim şi pe această cale pentru sprijinul 
moral şi material acordat demersurilor „Cultului Eroilor”.  
  

 
Cdor. av.(ret.) 
 Oţelea Pavel  
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" Cum sa nu iubesc si sa nu lupt pentru neamul nostru romanesc, credinta stramoseasca si pentru viitorul 
nostru - cand nu pot uita privirile mortilor si ranitilor celor de pe front, care au fost sau erau in stare sa-si dea 
viata pentru tara"  

Dr. Haralambie Teodoru 
Nascut in 1905 in comuna Scarisoara, judejul Romanati, intr-o familie numeroasa, urmeaza scoala si liceul in 
Caracal, apoi Facultatea de Medicina din Bucuresti avand ca profesori pe intemeitorii medicinei romanesti in 
frunte cu Victor Babes. Dupa ce si-a dat doctoratul avand ca indrumator pe reputatul chirurg Ionel Jianu 
(fondator al Societajii Internationale de Chirurgie impreuna cu alti  savanti de renume); a fost numit medic sef 
la Prefectura de politie a capitalei, apoi la Eforia Spitalelor Civile, pe urma la Presedentia Consiliului de 
Ministri. 

 

In timpul celui de al doilea razboi mondial a fost chirurg 
sef la trei mari spitale si la postul inaintat de ambulanta 
al Diviziei 14 infanterie. Pentru activitatea de exceptie 
desfasurata pe front a fost inaintat in grad si decorat cu 
medalii si ordine : Meritul Sanitar clasa I si Crucea 
Regina Maria. 
Dupa razboi incepe calvarul: mama si fratii sunt 
deportati sau inchisi, iar doctorul Haralambie Teodoru 
este "trimis" ca medic la canalul Dunare -Marea Neagra 
in comuna Mircea Voda unde locuieste o perioada de 
timp intr-o groapa cu paie. Apoi este repartizat chirurg 
sef la Spitalul din Medgidia. Pentru nenumaratele 
servicii medicale, zeci de mii de operatii, nu a pretins 
bani fiind numit "doctor fara de arginti". In urma 
demersurilor tacute de dansul a fost construit 

Spitalul Municipal Medgidia. Nu a facut politica: "...Deoarece aceasta, nesocotind morala crestina, favorizeaza 
coruptia si demagogia, tolereaza libertinajul, ce duce la turbaciunea mintii si ticalosirea sufletului, la ispita si 
pacatul trupului". 
A cunoscut mari personalitati: Nicolae Iorga, Victor Babes, C. 
C.Giurascu, P.P. Panaitescu, Nicolae Paulescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Gheorghe Marinescu, Vasile Parvan, Pr. Dumitru Staniloae, 
Petru Tutea.  A corespondat Si cu Papa loan Paul al II- lea. 
Din pensia sa mica a facut mult bine in cele mai diverse imprejurari. A 
construit doua momumente: Fantana Eroilor si Crucea Uitatilor  - a 
celor ramasi fara cruce, aflate in curtea bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel. 
El insusi o "carte vie" cu o memorie extraordinara a debutat editorial la 
97 de ani, in 2002, cu cartea "Contributia romanilor la cultura si 
civilizatia rusilor", iar in 2003 publica urmatorea carte "Neamuri si 
destine". A fost martor direct sau indirect la multe din marile 
evenimente din istoria recenta a Romaniei si pana cand a trecut in 
lumea celor drepti - la 99 de ani, a fost un aparator al credintei, 
traditiilor stramosesti si valorilor neamului nostru. 
Dansul a fost eel care in urma numeroaselor si roditoarelor clipe 
petrecute impreuna mi-a daruit din taria si credinta sa, in schimbul 
ajutorului necondijionat in redactarea si publicarea celor doua carti si 
m-a ajutat sa trec in randul facatorilor de bine.  
Este inmormantat in curtea bisericii Sfintii Apostoli Petru si Pavel. 
Dumnezeu sa-i ocroteasca pe romani. 
 
Medgidia 08.08.2011 Regizor, Ion Crisu 
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Un sculptor. Român. Vladlen Babcineţchi 
 
 
     Expresia şi formatul acestei publicaţii are, trasat de 
însăşi Regina Maria să-i găsească şi să le slujească 
memoria, acelora deveniţi Trecut, pentru ca Neamul şi 
noi înşine, să fim Prezent. 
     Relativ recent, străjuit de această atenţionare, am 
observat două busturi ale unor personalităţi pe nedrept 
mai puţin cunoscute, cu excepţiile  acelora din branşă. 
Un Vice Amiral şi un Amiral. Deşi armata mea s-a 
consumat la infanterie, iar multe busturi şi monumente 
reprezentând personaje istorice m-au impresionat, m-
am îndârjit să aflu cine este autorul celor menţionate 
mai sus. Expresia lor m-a zgândărit.  
      Satisfacţia a fost cu atât mai mare să aflu că e un 
tânăr de vârsta copiilor mei, mai profund în creaţia sa 
chiar mai mult decât am constatat eu în acele busturi, 
Vladlen Babcineţchi, care la 28 de ani, într-un Mileniu 
III, Globalizator, înghesuit şi confuz, cu o expresie 
artistică diversă, uneori deviantă şi agresivă, chiar 
violentă, alteori necoagulată, şi-a găsit o identitate. El, 
după studii, la Iaşi, (două facultăţi, un master, în prezent 
doctorand!), mătură după ce a lucrat Praxitele, face 
ordine în ideile lui Bernini şi Canova, conversează la 
cafea cu Brâncuşi şi Henry Moore, şi e câte puţin din 
toţi, având grijă mare să fie el însuşi mereu.  Este un 
artist polivalent care se simte bine atât în canoanele 
proporţiilor, cât şi în dezlănţuirile emoţionale. Descoperit 
de un bun mentor la Iaşi, a ars etape, cu sudoare, până 
la temele centrale ale lucrărilor sale de astăzi (13 
expoziţii, plus comunicări, plus...altele, la doar 28 de 
ani!).  
     Tânărul are repere creştine, simboluri văzute “altfel”, 
locurile unde a trăit (o copilărie pe malul drept al 
Nistrului, în Republica Moldova), e  aproape de 
elemente istorice, enigme ale trupului uman reflectate  

atât în complexitatea  busturilor evocatoare (Eminescu, chiar la Ambasada 
Română din Moscova, basoreliefurile navigatorilor de renume de la ANMB-
2005, un altul în R. Moldova, Amiralul I. Murgescu-Constanţa, Vice Amiralul 
Vasile Urseanu, B.P.Haşdeu), cât şi în fluidul torsurilor expuse în 2006. 
       Iar eu am ajuns să aflu despre el contemplând două busturi... 
Revenind la “target”-ul revistei, unul dintre busturile menţionate, a fost al Vice 
Amiralului Vasile Urseanu (1848-1926), fondator şi preşedinte al Societăţii 
Astronomice Române, un militar de excepţie, care a condus baterii române de 
marină la Calafat în 1877, a fost consilier al lui Miloş Obrenovici, a comandat 
primul bric “Mircea”, a străbătut mări şi oceane, pace şi furtuni, ca să spună 
spre finalul unei vieţi de excepţie:  
“ Mi-am construit casa în formă de yacht, având cupola drept observator, ca în 
acelaşi timp când fac observaţii cu luneta, să am senzaţia că plutesc şi pe 
mare.”  Cred ca Vladlen Babcineţchi a citit, a înţeles acestea şi ne-a arătat  un 
bust expresiv, de clasă! 
 
Dan Nicolau 



 

43 

 

    
  

Domnul Ion Zaharia este un om de o modestie ieşită din comun. La cei 79 de ani, într-o Românie dominată de 
tentaţia cîştigului material imediat, pe cît posibil pe căi ilegale, acest om care a muncit toată viaţa din greu,  se 
mîndreşte cu apartamentul cu trei camere, cumpărat în rate, şi cu familia sa. 
  În timp ce, la televizor, vedem nemernicia celor care, prin grave acte de corupţie, au agonisit averi 
imense, acest om tenace a scris o carte, monografia satului Tariverde. 
Într-o confesiune de mult bun simţ, autorul acestei lucrări, acest visător, scria următoarele: ”Eu , Ion Zaharia, 
fiul  binecuvîntat al lui Vasile şi al Victorinei, am găsit de cuviinţă să mai deschid un capitol în viaţa mea 
darnică şi, una peste alta ,îmbelşugată, mai ales sufleteşte. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al multor oameni de 
suflet, las pe această cale posterităţii povestea satului meu de obîrşie, Tariverde. Singur, eu, faţă în faţă cu 
mine , am aflat că trebuie şi că pot.” 

Crezul acestui om reprezintă covingerile  
morale sănătoase specifice ţăranului 
roman.“Este bine să rămînă ceva în urma 
noastră, măcar o singură faptă de care 
urmaşii noştri să-şi aducă aminte, aşa cum o 
demonstrează faptele celor care au pus 
suflet şi sudoare, pentru a lăsa în urma lor o 
biserică, o şcoală, o grădiniţă, un cămin 
cultural, un dispensar, o troiţă ”.  
Deşi a părăsit satul natal la vîrsta de 18 ani, 
în 1950, locuind şi muncind în  Bucureşti şi 
Constanţa, nu a uitat niciodată locul de 
naştere. 
A scris această carte cu gîndul că, poate, cu 
banii obţinuţi din vînzarea ei, să construiască 
în satul său natal un monument dedicat 
cinstirii memoriei locuitorilor din această 
localitate, celor căzuţi pe cîmpurile de luptă 
ale celui de al Doilea Război Mondial. Îl 
doare faptul că aceşti eroi sunt uitaţi, copiii 
localităţii neştiind nimic despre jertfa 
acestora. 
Visează că, pînă la 25 octombrie 2011, 
monumentul eroilor se va construi prin efortul 
său, al preotului Roşu Viorel şi al altor 
oameni de bine din Tariverde sau din alte 
localităţi ale  judeţului. 
Visează la ajutorul autorităţilor locale şi 
judeţene, la uşa cărora nu a ezitat să bată 
plin de speranţe.  
Visează că, pe placa de marmură a 
monumentului, să fie inscripţionate numele 
tuturor celor căzuţi în cel de-al Doilea Război 

Mondial, între aceştia, la loc de cinste, situîndu-se învăţătorul său din clasele  a II- a şi a III –a, Pandrea Ion, 
mort în 1942. 
Visează că, în fiecare an, la 9 Mai, Ziua Victoriei, la acest monument se va aduna întreg satul. Sărbătoarea ar 
trebui să înceapă la biserică, cu o slujbă de pomenire, să continuie cu un program artistic, organizat de şcoala 
din localitate, şi să se încheie cu masa, pe care românii o numesc pomană. 
Acest visător este convins că va reuşi şi de această dată. 
 
Col.(r) Remus Macovei 
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Acum 50 de ani tânărul student Petru Râmbu interpreta la Bălţi 
(localitate din nordul R. Moldova) cântecul “Limba română” pe 
versurile lui Alexei Mateevici. Doi ani mai târziu el deschidea la 
Căinari un muzeu în memoria marelui poet,pentru ca apoi să 
ridice tricolorul deasupra casei din satul Hagimus. Gesturile sale, 
considerate antinaţionale şi antisociale, aveau să-i atragă 
numeroase sancţiuni din partea guvernanţilor comunişti. Ajuns 
acum la venerabila vârstă de 74 de ani el ne-a declarat:”Şi atunci 
ca şi acum pentru mine limba română e sfântă şi ca atare mă 
închin cu pioşenie în faţa ei” . 
La fel gândesc şi alţi basarabeni care simt şi trăiesc româneşte.Unul dintre ei este profesorul Valeriu Ostaş de 
la Liceul “Mihai Eminescu” din oraşul Căuşeni, numit de apropiaţi “ostaş al limbii române”. Cu zece ani în 
urmă, trecând peste multe împotriviri, a înfiinţat Centrul “Casa Limbii Române Căuşeni”. Scopul acestei 
iniţiative era de a promova şi cinsti graiul strămoşesc.   

 

De atunci în fiecare an, sunt organizate diverse acţiuni cum 
ar fi “1 decembrie -Ziua natională a românilor”, “15 ianuarie – 
yiua lui Eminescu”, “ 31 august – ziua limbii române” şi altele, 
manifestări la care iau parte personalităţi din Republica, 
România, Ucraina, din diaspora.  
La ele participă din anul 2005 o delegaţie a Asociaţiei “Pro 
Basarabia şi Bucovina” filiala Constanţa. Anul acesta ultima 
activitate s-a desfăşurat sub genericul “Limba Română – 
cunună de cinstire şi dăinuire a identităţii noastre”. Au fost 
momente emoţionante de la compoziţia muzical - patriotică a 
ansamblului vocal “Demnitatea”, susţinută la statuia lui Alexei 
Mateevici şi până la comunicările primarului Grigore 
Repeşug, a preşedintelui Consiliului raional Ilie Gluch, a 

decanului Facultăţii de Istorie de la Universitatea de stat Igor Şarov şi până la intervenţiile participanţilor din 
Constanţa, Piatra Neamţ, Craiova, Bucureşti, Satu Mare sau SUA, în care toţi cei prezenţi, uniţi în cuget, şi-au 
arătat dragostea neţărmurită pentru limba română, aplaudând îndemnul lui Petru Râmbu, prezent şi el la 
festivitate:”Cununaţi-vă cu limba română. Ăsta-i viitorul nostru.” Cu acest prilej oaspeţilor le-au fost înmânate 
medalia jubiliară “20 de ani de la obţinerea independenţei Republicii Moldova”. 
 

 
 

 

Căuşeni fiinţează Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, un 
monument unic în R. Moldova. Prin ce se individualizează el?  Clădirea, 
sub forma unei corăbii, este adâncită în pământ, astfel că, la prima 
vedere, nici nu-i acorzi o mare importanţă, ferestrele fiind la nivelul 
solului. Nu se ştie cu exactitate când a fost ridicată construcţia, probabil 
în secolele XVI-XVII  şi a  respectat rigorile impuse de de tătari (care 
stăpâneau aceste locuri) conform cărora nicio clădire să nu  depăşească 
în înălţime un călăreţ cu suliţa în sus. Localnucii s-au adaptat la aceste 
condiţii şi au făcut acest lăcaş cu multe sacrificii.   

Mănăstirea este renumită şi pentru picturile murale din interior, deosebit de frumoase, care au fost executate în 
secolul al XVIII-lea. În urma săpăturilor efectuate aici s-au găsit mai multe monede, cea mai veche datând din 
anul 1521. Şi încă o noutate. Spre deosebire de alte edificii bisericeşti aici iconostasul este în zid. Să mai 
amintim şi faptul că biserica are o acustică foarte bună, toate aceste elemente o individualizează, ceea ce 
atrage anual mii de turişti.  
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      Basarabia a fost trecută de multe ori prin sabie şi foc, 
duşmanii  săi, de diferite naţii, dorind s-o stăpânească. 
Moldovenii de dincolo de Prut nu s-au împăcat însă 
niciodată cu soarta pe care le-o hărăzeau unii sau alţii şi au 
luptat, uneori cu preţul vieţii, pentru a-şi apăra libertatea şi 
demnitatea. De aceea istoria lor a consemnat numeroase 
fapte de eroism, imortalizate în diverse opere de artă care să 
cinstească memoria celor care s-au jertfit. 
Căuşeni este un oraş mic dar aici s-au născut şi au trăit 
oameni cu suflet mare, care nu şi-au uitat niciodată 
identitatea şi neamul. Numele lor se află sau urmează să fie 
înscrise în piatra nemuririi pentru a aminti urmaşilor cine au 
fost şi ce şi-au dorit pentru fraţii lor. În plin centrul aşezării se 
află o placă memorială din marmură neagră pe care 
scrie:”Aici va fi înălţat complexul memorial al victimelor 
represiunilor politice din localităţile raionului Căuşeni.”       
După cum ne-au mărturisit reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, acesta va cuprinde numele a 1200 de căuşeneni care 
au fost deportaţi în anii 1947 şi 1949 în lagărele sovietice.  

 

          Gheorghe Ciobanu, ajuns la vârsta de 73 de ani este unul din cei care au avut de pătimit. El a fost luat 
cu forţa,  împreună cu părinţii săi,şi trimis în Siberia. După mulţi ani de exil s-a întors pe plaiurile natale şi îi 
sfătuieşte pe tineri să nu uite niciodată chinurile prin care au trecut înaintaşii lor pentru simplul motiv că şi-au 
iubit glia stămoşească. 

 

          Tot în Căuşeni se află monumentul eroilor de pe Nistru 
din 1992. El este un omagiu adus voluntarilor care au luptat 
pentru independenţa şi unitatea Republicii Moldova la 
confruntarea de acum 19 ani cu forţele comuniste retrograde, la 
care au luat parte 3780 de combatanţi, dintre care 56 au murit, 
iar 300 au fost răniţi. Pe frontispiciul monumentului stă scris cu 
litere mari :„De ce a trebuit să moară cei mai buni?”. Răspunsul 
este simplu: pentru a se împotrivi celor care au poftit la 
pământul basarabean, iar jertfa lor nicicând nu trebuie uitată. 
          Într-o altă localitate din apropierea Căuşenilor, Corcmaz, 
peste 100 de români au căzut în luptele din perioada 1941-1944 
din cel de-al doilea război mondial, ei fiind înmormântaţi atât în 
incinta cât şi în afara cimitirului satului. În cinstea lor, ne 
mărturisea consilierul Oleg Burlacu, va fi ridicat un monument 
pe care vor fi înscrise numele tuturor celor 100 de soldaţi căzuţi 
la datorie.  
          Nicolae Iorga spunea că „eroul este cel ce şi-a primit 
datoria aşa cum nimeni n-ar fi fost în stare s-o facă şi care a 
pregătit astfel şi pe alţii pentru a face ca dânsul”. Iată de ce şi 
căuşenenii îşi preţuiesc predecesorii, autori ai unor fapte 
deosebite. 

. 

 Grupaj realizat de prof. dr. Traian Brătianu 
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de Emilia Dabu 

Nu am înţeles niciodată războiul!   
De ce oamenii care, de altfel, erau vecini să se ucidă, ca să-şi ia unii altora 
pământul? 
Eram copil, la ţară, la bunici, la Unirea, Dolj. 
Un tablou mare al bunicului Ilie Ciobanu pe un perete, cu mustăţi mari, răsucite în 
sus, cu nişte ochi blânzi, calmi, hotărâţi, te urmăreau prin toată casa, mai ceva 
decât privirea mustrătoare a Domnului Christos. 
Când era bine-dispus, îl mângâiam pe bunic, îi atingeam cu sfială mustăţile şi îl 
rugam să-mi mai povestească o dată cum a scăpat cu viaţă din războiul de la 
Turtucaia. Sunt nume pe care le ştiu de atunci, de la şapte-opt ani: Staro-Selo, 
Xosni Bulgar, Antimovo, dar, mai ales, Turtucaia. 
- Spune-mi, tata mare, cum a fost acolo, când ne-aţi apărat pe noi, cei de aici? - 

Nu vrei, mai bine, să-ţi spun o poveste frumoasă? 
- Despre ţara noastră şi luptătorii ei? 
- Bine, îţi mai spun doar o singură dată şi, pe urmă, ai să-mi povesteşti tu  mie despre ce mai uit eu. 
- Dumneata ştii să şi uiţi? 
-Trebuie, draga mea, ca să putem trăi! 
- Şi te-ai dus, deci, acolo, la război... 
- Da, ne-am dus, eram mulţi, tineri, bătrâni, adică cei care aveam copii şi familii eram bătrâni, ceilalţi erau doar 
aşa, ca nepotul Iosif, fără griji. Ne-au luat ca pe câini, ne-au strâns, ne-au zis că patria ne va fi recunoscătoare, 
că familiile vor primi pământ, şi eu aveam deja patru copii, inclusiv pe mămica ta. 
- Şi ai lăsat-o pe mama mare singură, cu greutăţi şi copii? 
- Da, draga mea. Acolo am fost în iad, uite aici, în coastă, am trei răni, iar un glonte s-a turtit în fierul pe care îl 
purtam la gât, cu numărul meu pe el.  
Cei tineri s-au luptat şi au murit atât de mulţi, că nu se mai vedea sub ei pământul. Cei bătrâni, adică noi, cei 
cu familie, care am scăpat, am fost luaţi prizonieri. 
- De cine, bunicule şi ce înseamnă „prizonieri”?  
- Am fost dus în Germania, am stat trei ani şi am îngrijit grădina unui neamţ. Am fost dat dispărut, bunică-ta îmi 
făcea pomeniri. Copiii ştiau că murisem. Eu mă rugam zi şi noapte să termine Dumnezeu acest război de 
omorât oameni. Prea mult sânge a mâncat acest pământ, prea multe suflete, prea multă viaţă s-a pierdut! 
Uite, vezi tabloul? Mă tot întrebi de mustăţi. Ei, bine, învinşii trebuiau să le poarte în jos, doar stăpânii în sus. 
Eu niciodată nu le-am purtat „pe oală”, în jos, căci, în sufletul meu, nu m-a învins nimeni, niciodată. Doar 
Dumnezeu! 
- Dar de ce a fost război? 
- Ca să poţi tu să-mi pui întrebări, acum. Lumea are o aşa dorinţă nebună de a fi ea stăpâna Pământului tot şi 
se tot omoară între ei, până va rămâne un mare pustiu. 
- De ce mi-ai luat cartea de ieri? 
- Este de Istorie, are harta României Mari, pentru care au murit milioane de români, sperând să vă rămână 
vouă moştenire. Dar Marile Puteri au tăiat în carne vie ţara şi au dat-o pradă de război biruitorilor. Ştii cum e, 
copile? Ca şi când ţi s-ar tăia o mână, un picior, o ureche, ţi s-ar scoate un ochi şi l-ar da altora. Ţara, apărată 
de marii noştri conducători, Mihai, Ştefan, Tudor şi toţi ceilalţi viteji, cu preţul a sute de lupte, a fost împărţită de 
lupii flămânzi ai vremurilor. 
- Dar cum ai ajuns acolo, în Germania, ştiai să vorbeşti în limba lor? 
- Nu ştiam nici bulgăreşte, nici nemţeşte, dar viaţa şi durerea te învaţă. Când s-a făcut schimb de prizonieri, 
târziu, după război, şi am auzit că o să mă întorc acasă, am crezut că visez. Nu a contat cât am suferit, cât am 
stat în genunchi în faţa unora care nu ştiau decât să ucidă. Câte răni purtam pe tot corpul şi, mai ales, în suflet, 
faptul că voi veni acasă, aici, în România, care făcuse o Europă întreagă să vorbească despre omenia 
ostaşilor ei, era pentru mine revenirea în rai. 
- Şi te-ai vindecat de dureri? 
- Cum, copile drag? Promisiunile nu prea s-au ţinut, fusesem dat dispărut, drepturile mele fuseseră date altor 
viteji, aşa că a trebuit să mă mulţumesc cu ce ni s-a dat – mai nimic! Dar am început să muncesc şi să fac tot 
ce văzusem bun pe unde rătăcisem prin lume. 
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- Dar de ce mai plângi, când dormi? 
- Îi visez pe cei care au murit luptând, cu mine, la Turtucaia. Aud tunurile bubuind, văd oameni, copile, aruncaţi 
spre cer şi deveniţi bucăţi colorate căzând pe pământ, aud ţipetele de durere, strigătele de ajutor, şi ei, atât de 
tineri şi copii! Prea mare jertfă, copile, prea mare! Cineva s-a jucat mereu cu vieţile oamenilor, buni şi liniştiţi... 
Infanterişti concentraţi de luni de zile, disperaţi, oropsiţi, artilerişti, deopotrivă, fiecare privindu-l mirat pe 
celălalt, tineri şi maturi, deopotrivă, având o singură dorinţă, speranţă, crez – salvarea ţării lor, purtând în suflet 
doar o lumină, lumina iubirii de ţară... Săreau bucăţile de pământ, odată cu bucăţile de oameni, spre cer. Doar 
urlete şi disperare!... 
- Bunicule, dar de ce vrei să învăţ limba germană şi rusă? 
- Să-i poţi întreba, în limba lor, ce au avut cu noi, românii, că nu le-am făcut nimic, niciodată, şi, în general, de 
ce au mai făcut şi aceste războaie! Nu ne ajungeau cele de care abia scăpasem ? Dar, hai că iar mă va certa 
bunică-ta. 
- Dar, aseară, unde ai fost, cu maşina aceea neagră, când ai zis că mergi la grădină? 
- Ilie, nu care cumva să-i spui ceva! 
- Ba o să-i spun, să ştie copilul. M-au dus miliţienii la marginea satului şi m-au bătut, să mă trec la colectiv, şi 
le-am zis că, dacă ne vor da cozonac, atunci când nu vom avea nici măcar pâine, o voi face.  
- De aceea te doare mâna ? Şi ziceai că de la războaie! 
- Şi de la războaie, copile drag, şi de la războaie! 
- Mai bine spune-i fetii că te-a pus pe tine nenumita să-i înveţi pe oameni să-şi ceară drepturile de la război, ca 
ostaşi ai ţării, să-i înveţi ce-ai aflat de pe la nemţi, cum să-şi îngrijească grădinile... Că te doare să stai şi să 
nu-i înveţi! 
- Aşa este, femeie, aşa este, că doar n-o să fac pe mutu’, când mă întreabă oamenii? Şi ei şi-au pierdut copiii, 
toţi care au fost la Turtucaia! Cum să nu-i ajut? 

Când am mai crescut, mereu găseam un 
moment să vorbim despre acele vremuri, căci 
totdeauna, de acolo, din tabloul din perete, mă 
privea chipul bunicului făcut de un om bun, la 
Turtucaia. Ochii imenşi, buni, ocrotitori şi 
mustaţa mereu răsucită în sus. 
A mai fost luat şi bătut spre trecere la colectiv, 
până într-o zi, când a plecat într-un univers fără 
absurdităţi şi războaie. 
Am învăţat istoria ţării mele de la bunicu’, un om 
şi el, care a participat la apărarea şi menţinerea 
unei ţări minunate, de care ne bucurăm unii 
dintre noi şi astăzi. 
Am învăţat drumul frumos al vieţii, al unei vieţi 
fără niciun război, ură, minciună, răutate, fără 
distrugere, căci, iată, cei care s-au jertfit au avut 
grijă să nu uităm că o viaţă, odată ucisă, nu o 
mai poţi învia.  
Am ajuns, după mulţi ani, să locuiesc la 
Mangalia, la puţini kilometri de Turtucaia, de 
Staro-Selo, de Kosui-Bulgar, ori cum se vor fi 
numind ele astăzi, dar  nu am dorit să le vizitez! 
În memoria bunicului care m-a învăţat să înţeleg, 

să iert şi să fac tot ce pot face eu, ca om, să nu se mai repete niciodată atrocităţile unui alt război, oricât de 
mic şi neînsemnat ar părea. 
Un foc uriaş poate izbucni de la un chibrit, de la o scânteie, oricât de mică.  
Stau de veghe aici, la Mangalia, de multe ori încercând să apăr minunata pace şi lumina iubirii de ţară, pe care 
eroii necunoscuţi ai neamului, români şi neromâni, cu jertfa propriei vieţi, ni le-au lăsat moştenire. 
 
   

20 septembrie 2011 
Mangalia 
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Duminică, 4 septembrie a.c., în prezenţa preşedintelui bulgar, Gheorghi Pârvanov, mitropolitul oraşului 

Ruse, Neofit, a ţinut o slujbă religioasă de pomenire a celor peste 8.000 de victime, bulgari, români, germani şi 
musulmani, căzuţi în sângeroasa bătălie de la Turtucaia, din zilele de 1-6 septembrie 1916.  În continuare, s-a 
reconstituit şi scena dramaticei încleştări pe viaţă şi pe moarte, în uniforme şi armament de epocă. 

 

Câţiva membri Filialei Mangalia ai 
Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor”, având ca 
preşedinte pe dl profesor Emil-Corneliu Ninu, 
cadre didactice de la Colegiul Economic şi 
Şcoala Generală „Sf. Andrei”, angajaţi ai poliţiei 
de frontieră şi pensionari, au beneficiat de 
excursia organizată de conducerea judeţeană a 
asociaţiei, avându-l în frunte pe inimosul  col. (r), 
dl Remus Macovei.  

Cu acestă memorabilă ocazie, odată cu 
omagiile lor, au depus şi o coroană de flori la 
monumentul celor ce şi-au găsit odihna veşnică 
pe malul Dunării albastre, în luptele  din urmă cu 
95 de ani, de la Turtucaia, în Bulgaria.  

 
Emil Corneliu Ninu 
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Emil Corneliu Ninu 
 

 

Clio Clio Clio Clio şi  şi  şi  şi  
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George George George George 

TopTopTopTopîrceanu, un îrceanu, un îrceanu, un îrceanu, un 

poet ce a poet ce a poet ce a poet ce a 

cunoscut cunoscut cunoscut cunoscut 

infernulinfernulinfernulinfernul    
 

 

 
Născut în urmă cu 125 de ani, la cele treizeci de primăveri ale sale, mignonul stihuitor, ce făcea furori în rîndul 
tinerelor sentimentale, avea să cunoască şi experienţa totală a celui dintîi măcel mondial, drept combatant, luat 
prizonier. 
Volumele sale i-au adus, în 1926, Premiul Naţional de Poezie, iar, în 1936, anul morţii, a fost ales  membru 
corespondent al Academiei Române.  
Luptele din amurgul de vară  de pe malul Dunării au constituit tema predilectă a memorialisticii sale, 
descărcînd-şi, astfel, furia şi neputinţa. 
“Amintirile din luptele de la Turtucaia” (1918), “În ghiara lor... Amintiri din Bulgaria şi schiţe uşoare”(1920) şi 
“Pirin-Planina, episoduri tragice şi comice din captivitate” (1936) sunt zguduitoare prin realismul lor, înfrăţindu-i 
rândurile cu cele ale altui scriitor marcat pe viaţă, Camil Petrescu, ultimul rămas fără auzul uneia dintre urechi, 
în urma unei explozii ce-l îngropase de viu, după ce fusese dejà dat dispărut pe front. 
“Lagărul întărit care apăra “capul de pod” de la Turtucaia avea forma unui larg semicerc sprijinit pe Dunăre. 
După cât ştiam pe atunci şi după cât îmi aduc aminte, oraşul era ocolit la o distanţă care varia între 8 şi 12 km 
de un sistem de lucrări defensive principale, împărţite în aşa-numite “centre” numerotate până la 14. Închipuiţi-
vă un arc, aproape regulat, a cărui coardă era Dunărea. Centura aceasta începând de lângă Dunăre, din susul 
oraşului, aproape de Staro-Selo, care era în faţa centrului nr. 2, ocolea spre sud până lângă Daidâr, apoi, 
trecând prin faţa satului Antimovo, venea să se sprijine cu celalt capăt tot pe Dunăre, în josul oraşului, lângă 
satul Kosui-Bulgar. Tranşeele săpate adânc, întărite cu garduri de sârmă ghimpată şi cu “gropi de lup” în faţă, 
se întindeau aproape fără întrerupere pe marginea unui platou, care domina valea şi colinele din faţă. 
Afară de această linie principală de apărare, aveam în spate linia a doua, mai puţin întărită, care închidea de 
aproape Turtucaia în alt semicerc, mai mic. În sfârşit, mai erau tranşeele dinafara centurii, spre sud, şi unghiul 
de întăriri care apărau satul Staro-Selo. 
Eram treizeci de tunari, deasupra satului Kosui-Bulgar, lângă două cupole de tunuri neisprăvite, la care lucrau 
până seara târziu oamenii de corvoadă civili, aduşi din ţară, de peste Dunăre. În ziua din urmă, odată cu 
apropierea primejdiei, numărul lor fusese sporit cu vreo două sute de turci de prin împrejurimi, care, sub paza 
soldaţilor noştri, cărau betonul frământat de o maşină gălăgioasă şi îl turnau în două imense gropi cilindrice, 
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unde trebuia să fie aşezate tunurile. După câte auzisem, lucrarea începuse încă din martie, dar se tărăgănase 
până acum, în zilele mobilizării. 
Corturile şi adăpostul nostru erau lângă creasta unei coline, care cobora cu un capăt în Dunăre. De o parte, se 
adâncea o vale îngustă, cu un pârâiaş umbrit de sălcii, de unde porneau, până spre Turtucaia, livezi bogate, 
ţarini şi vii cu poamă crudă. De cealaltă, tăpşanul lin cobora într-o vale mai largă, cu aşezări gospodăreşti, 
lângă un iaz bogat în peşte, deasupra căruia se ridica o coastă pleşuvă de deal, apoi tufăriş mărunt şi imaşuri 
pustii, luminate de soare. 
De acolo şi din cutele amfiteatrului din dreapta, trebuia să vie inamicul…” 
“Platoul se întinde acum neted în faţa mea. Detunături neîntrerupte zguduie văzduhul. De la un pâlc de copaci 
din stânga şi până departe, la adânciturile din dreapta, fulgii albi de fum care apar necontenit, puţin deasupra 
pământului, înseamnă în văzduh linia tranşeelor noastre, în spatele cărora mă aflam acum. 
Şi lucru straniu: lupta e în toiul ei, dar cât vezi cu ochii împrejur şi în faţă, nici un singur om nu se zăreşte. Dacă 
n-ar fi urletul acesta neîntrerupt al artileriei, te-ai crede în mijlocul unor imaşuri pustii, luminate puternic de 
soare… Dar oamenii sunt ascunşi ca râmele în pământ. De acolo se pândesc unii pe alţii, de acolo îşi trimit 
prin văzduh focul ucigător. Războiul modern! Stai în tranşee cu braţele încrucişate şi cu spatele încovoiat, cât 
timp durează “pregătirea” şi aştepţi, fără nici o putere, să plesnească deasupra ta o maşină, azvârlită de altă 
maşină! Oamenii se bat cu maşinile – e o concurenţă de răbdare. Pânda vicleană, “nervii tari” şi calculul rece 
înlocuiesc avântul de odinioară şi stropul de poezie al luptelor deschise, în care era cel puţin o superbă 
dezlănţuire de energie tinerească, o măsurare cavalerească de putere fizică şi de curaj. Dar războiul modern 
trebuia să fie aşa – prozaic, senil şi mohorât, ca şi cea mai mare parte a scopurilor materialiste pentru care se 
urmează în depărtatul Apus: comerţ, debuşeuri, parale… 
Acum o grindină de obuze aruncă în aer bulgări de pământ şi sporesc fumul de licăriri repezi şi roşiatice. 
Proiectilele artileriei duşmane, îndreptate de observatorul din balon, cad cu precizie asupra tranşeelor noastre. 
Încerc să deosebesc şi focuri de puşcă. Dar îmi dau repede seama că infanteria noastră nu poate trage acum, 
iar vuietul tunurilor, haotic şi neîntrerupt, ca o vibraţie de coardă groasă, învăluie orice alt zgomot venit dintr-
acolo. Şi cu cât mă apropii, cu atât detunăturile, ca într-o rupere de nouri, se amestecă şi se precipită. 
Ştiam că focul acesta pregăteşte atacul cu baioneta, şi mă gândeam la soldaţii noştri, în mare parte rezervişti 
şi miliţieni de prin Ilfov, de prin Ialomiţa… De ce tocmai aceştia au fost ursiţi să dea pentru întâia oară piept cu 
bulgarii, la baionetă?… O, dacă ar fi fost acolo, acum, câteva batalioane de vânători sau de oameni de prin 
părţile muntelui, cu câtă încredere ar fi aşteptat atacul bulgarilor, vestiţi pentru destoinicia lor la baionetă. 
O explozie grozavă mă făcu să întorc capul: la spatele meu, spre dreapta, un obuz monstru a căzut lângă 
drumul de pe coastă. Ca o irupţiune de păcură, o coloană mare de fum negru şi gros, amestecat cu bulgări de 
ţărână, ţâşni ca din pământ… Au început să bată cu tunuri grele a doua linie a noastră! E vestitul obuzier 
german, ori sunt tunuri-automobile austriace?… 
Din pâlcul de copaci din stânga, o baterie de a noastră deschide focul fără veste spre răsărit.” 
”… Tot vălmăşagul acela de oameni grămădiţi acolo fu cuprins deodată, fără pricină aparentă, de o panică 
nebună. Ca nişte fiare speriate se repeziră pe punte, pe ponton, inundară bacul, împingându-se sălbatic, 
făcându-şi loc cu pumnii şi călcând în picioare răniţii, apucaţi fără veste şi striviţi din toate părţile. Era un ţipăt 
sfâşietor, vaiete de oameni în agonie, gemete de piepturi strivite sub cizme, de oameni cu capul zdrobit sub 
călcâie, de schilozi cu rana sângerândă, în neputinţă de a se apăra. Şi îmbulzeala sporea întruna, cu cei de pe 
alături; se înghesuiau, se împingeau cu îndârjire, în tăcere, fără o vorbă, se ridicau unii peste umerii celorlalţi, 
se rostogoleau, şi dădeau iarăşi năvală, cu feţele schimonosite de încrustarea aceluiaşi gând, şi stăpânit 
fiecare de o singură pornire instinctivă: să scape el cu orice preţ, să-şi apuce un loc pe puntea vasului. 
Rezemat de o căruţă, priveam încremenit. Niciodată n-am simţit mai adânc ca atunci că omul e mai rău decât 
fiara. 
Locotenentul striga, jandarmii trăgeau focuri în grămadă – degeaba! Nici revolverul, nici carabinele care le 
trosneau sub nas nu erau în stare să-i oprească. Cei din spate împingeau pe cei din faţă, care începură a se 
rostogoli în Dunăre, peste balustrada de dincolo, ruptă… 
În cele din urmă vaporul porni şi bacul se dezlipi uşor de ponton. Toţi cei de la margine se prăvăliră în apă. Iar 
în locul lor, dintre răniţii de adineaori nici unul nu mai gemea, nici unul nu mai mişca. Era o amestecătură de 
sânge, de membre zdrumicate în picioare, de carne zdrobită, de cadavre încremenite în spasme cumplite. 
Peste câteva clipe, puntea şi pontonul, care se aplecase într-o parte ameninţând să se scufunde, se goliră de 
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oameni. Coborau întunecaţi, năuci…Am trecut pe punte la marginea pontonului şi de acolo mă uitam cum se 
depărtează bacul încărcat, în josul apei… Era cel din urmă vas care se dezlipea de malul nostru…” 
 
Însă, fiindu-i hărăzit să descreţească frunţile celor ce-l înconjurau cu admiraţie, George Topîrceanu  a ştiut să 
“prefacă” veninul vieţii în lacrimile calde ale hazului de necaz. Apreciat de marele critic şi profesor universitar 
Constantin Ciopraga, în periplurile sale cu studenţii prin “dulcele târg al Ieşilor”, ca un poet facil, dată fiind 
uşurinţa de a versifica, cel care a dat lecţii de poezie chiar fiicei marelui Mihai Sadoveanu (cu care bătea 
coclaurii, în partide de vânătoare…literară),  şi-a îngropat suferinţa umilinţei de pe câmpul de luptă în trupul 
său plâpând. Aşa se explică şi pierderea altui război, cel cu cancerul hepatic, spre disperarea prietenei sale, 
Otilia Cazimir, o altă liră plină de sensibilitate. 
Şi, totuşi, autorul “rapsodiilor de primăvară şi de toamnă”, al unor fabule célèbre, precum şi al prozei umoristice 
“Minunile Sfântului Sisoe” a criticat, sub masca ironiei, pe cumularzii de după război, mai ales că alipirea 
Ardealului şi a altor ţinuturi le oferea, pe tavă, imense averi. 
Cum versurile sale sunt încă de actualitate, le redăm mai jos. 

 
 
 Balada corbilor 

 
Posomorîţi, cu gheara lungă, 
Cu pliscuri negre de oţel, 
Ne-am înfruptat cît să ne-ajungă 
Din prînzul marelui Măcel. 
Cu patrioţii la paradă, 
Amestecaţi printre eroi, 
De-a valma coborîm în stradă, — 
Dar nu ne ducem la război! 
 
Cînd geme-n vaier lung cîmpia, 
Cînd stau întorşi spre bolta cruntă 
Cei logodiţi cu veşnicia 
Sub ploaia rece şi măruntă; 
Cînd moartea seceră flămîndă 
Făcînd mormane de eroi, — 
În dosul frontului, la pîndă, 
Noi nu ne ducem la război! 
 
Tîrziu, cu penele mînjite 
De sînge negru — şi sătui, 
În cuiburi calde şi ferite 
Ne-mperechem şi scoatem pui 
Ce s-or hrăni ca şi părinţii 
Din hoituri slabe de eroi, — 
Căci, soli voioşi ai suferinţii, 
Noi nu ne ducem la război! 
Alteţă, zvonul creşte iarăşi, 
Adună-ţi ceata de eroi... 
Cu moartea suntem buni tovarăşi, 
Dar nu ne ducem la război 
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   La final de vară, sub un soare torid, ca în luna lui cuptor, în mijloc de septembrie, sub semnul lui 14, ziua 
Crucii, în calendarul creştinilor ortodocşi, Dobrogea şi-a cinstit eroii, luptători voluntari, căzuţi pentru Gloria 
neamurilor, intraţi în panteonul istoriei . 

Reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI “URMAŞI AI VOLUNTARILOR DIVIZIEI ÎNTÂIA SÂRBĂ, DIN PRIMUL 
RAZBOI MONDIAL”, nemuritori, în urmă cu 95 de ani (dintr-un septembrie, poate, la fel de fierbinte ), au sosit 
la poarta de Est a României, la ţărmul Mării Negre. 

Din delegaţia sârbă, au facut parte soţii Milan şi Ileana Ursu Nenadic (el, celebrul poet si traducator al 
versurilor lui  Mihai Eminescu, în limba sârbă), Milan Gutic, promotor al asociaţiei, Milan Mitic, cu soţia (istoric 
şi reprezentant de seamă al Guvernului Voievodinei), căpitan Dalibor Denda, istoric militar, sextetul vocal 
<<VOCILE  STÂNCII>> şi un numeros grup de urmaşi ai eroilor. 

Vineri,  16 septembrie, Universitatea “Ovidius” a fost gazda constănţeană  a sârbilor şi a ASOCIATIEI 
NAŢIONALE  „CULTUL EROILOR”, condusă de către colonel în rezervă Remus Macovei. A avut loc o rundă 
de comunicări legate de evenimentele epocii, care au şi contribuit la destrămarea unuia dintre ultimele imperii 
ale bătrânului nostru continent, cel Habsburgic. 

În sânul frământaţilor Balcani, popoarele 
noastre  au dovedit o sudură de netăgăduit, în 
vecinatatea fluviului nepereche, Dunărea, ale cărui 
ape au ajutat la vindecarea multor răni, de-o parte şi 
de alta a sa, dar niciodată date uitării. 

De fapt, se şi spune, că noi, românii, avem doi 
mari constanţi şi loiali prieteni: Marea Neagră şi fraţii 
sârbi. 

Sâmbătă, 17 septembrie, sub oblăduirea Î.P.S 
CALINIC, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, s-a 
oficiat slujba de aducere-aminte a jertfei de vieţi 
sârbeşti la Marea Piramidă din Marmoră Albă, din 
Cimitirul Central al Medgidiei. Au participat şi au dat 
onorul militar componenţii Gărzii de Onoare ai 
garnizoanei, au avut loc depuneri de coroane militare. 

          Procesiunea a continuat pe traseul Cobadin, unde, la 
comemorare, ca şi la Medgidia, au participat, pe lângă primari, 
autorităţi locale, dornice să se înfrăţească, de acum înainte, cu 
localităţi din prietenoasa Serbie. Periplul s-a încheiat, cum altfel, 
cu binecuvantarea săvîrşită chiar în inima creştinismului 
dobrogean, la peştera Sfântul Andrei, loc mistic, încărcat de mila 
Bunului Dumnezeu. 

Presedintele Ligii de prietenie româno-sârbe, profesor  
Emilia Ursein, căreia toţi sârbii îi spun “naşa EMILIA” (Emilia 
noastră), declara, a doua zi, duminică 18 septembrie, spre prânz, 
în clipa încheierii misiunii de cuget şi simţire, următoarele:  “cu 
fiecare plecare a lor (a sârbilor), pleacă şi o particică din sufletul 
şi inima mea. Pentru  mine, Serbia este leagănul spiritual şi cred 
că, dacă mă voi mai naşte odată, bagajul meu genetic va fi cu 
certitudine sârbesc.”  
Eu, cronicarul de serviciu, cu lacrimile în gât, conchid: “Doamne, 

ajută toate naţiile lumii şi nu-i uita pe sârbi, că-s fraţii noştri, de grea cruce!”                     
 de Carmen Aldea Vlad 
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Ziua de 17 septembrie 2011 a rămas de neuitat în inimile şi sufletele celor prezenţi la ceremonialul militaro-
religios desfăşurat la monumentul eroilor sârbi din cimitirul central Medigida. 
Evenimentul a marcat 95 ani de la 
intrarea României în Primul Război 
Mondial şi 85 ani de la dezvelirea 
monumentului închinat eroilor din 
Divizia 1 voluntari sârbi, dislocaţi în 
luptele din Dobrogea. Pentru 
organizarea acestui eveniment, 
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” 
Constanţa şi Medgidia a fost ajutată de 
Primăria, garnizoana şi protoieria 
Medigida şi Asociaţia „Tradiţii Militare” 
din Bucureşti.  
Pentru sufletele eroilor dispăruţi, s-a 
ţinut o slujbă de pomenire de către un 
sobor de preoţi, în frunte cu Înalt 
Preasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul 
Argeşului şi Muscelului, protopop 
Ciobanu Petrică şi preot paroh Zgură 
Gheorghe, din Medgidia.  
După aceasta, au fost depuse coroane 
de flori din partea: Primăriei Medigidia, 
Consiliului local Medgidia, Asociaţiei 
Urmaşilor voluntari din Voievodina – 
Serbia, Asociaţiei Româno-Sârbă, delegaţiei din Bulgaria, Ligii Maiştrilor Militari de Marină Constanţa, 
Asociaţiei „Cultul Eroilor” Medgidia şi Constanţa, a elevilor cercului şcolar „Cultul Eroilor” al Şcolii Generale 
„Mircea Dragomirescu”.  
A urmat discursul primarului municipiului Medgidia, ing. Marian Iordache, şi cel al istoricului sârb, Milan Mitiĉ, 
care au vorbit despre importanţa evenimentului şi au adus mulţumiri Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, 
pentru implicare.  

După aceste alocuţiuni, a urmat defilarea gărzii de 
onoare a Garnizoanei, pe marşul intonat de tânăra 
fanfară a municipiului, condusă de plt.mj.(r) 
Dumitrache Adrian. Au fost prezentate mânuiri de 
armă specifice regulamentelor militare din Primul 
Război Mondial şi reconstituirea depunerii 
jurământului militar din 1916 de către Asociaţia 
„Tradiţii Militare” Bucureşti, condusă cu un deosebit 
simţ patriotic de către dl Mircea Stoica.  
Următorul moment a fost marcat de interpretarea 
unor cântece de luptă de grupul voluntarilor sârbi 
din Voievodina, în memoria eroilor căzuţi pe 
pământurile Dobrogei.  
Istoricii bulgari şi sârbi prezenţi au evidenţiat 

importanţa evenimentului istoric, apreciind efortul celor implicaţi şi, totodată, împlinirea unui vis - de a păşi pe 
acelaşi pământ unde străbunii lor s-au jertfit pentru datoria sfântă ca azi popoarele noastre să trăiască în 
pace, armonie şi linişte. 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” subfiliala Medgidia, slt.(r) Nichita N. Traian, student  Nichita 
Vlad Costin 
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de Emil/Corneliu Ninu 
 

 
Depunere de coroane ale membrilor Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”,  
Filiala Constanţa şi Subfiliala Mangalia, la “Monumentul Eroilor” de la Turtucaia (Bulgaria, 04 septembrie 2011) 
 Parînd a fi desuete încă, dupa Evenimentele din Decembrie 1989, dragostea şi respectul pentru popor, 
pentru istoria sa, pentru limba şi cultura acestuia, precum şi pentru eroii neamului au fost estompate de 
indiferenţa şi, poate, teama de a aborda problematica delicată a jertfei pentru neam şi ţară.  
Aşa se face că cei interesaţi de cultul propriilor interese au putut acumula, în voie, averi uriase, prin 
dezetatizarea industriei, a agriculturii şi a culturii, opunîndu-se, iniţial, conceptului juridic “restitutio in integrum”. 
 Şcoala românească a resimţit din plin efectele dezastruoase ale tranziţiei, înregistrînd lovitură dupa 
lovitură, prin măsurile aleatorii ale ministerului, în care fiecare ocupant al primei poziţii a încercat să dea el 
însuşi o notă personală deciziilor, deseori derizorii. 
 Educaţia patriotică a avut şi ea de suferit. 
 Simţind nevoia unei orientari oficializate, mulţi dintre dascăli au luat pe spezele proprii munca delicată a 
sensibilizării elevilor, în perspectiva cultivării respectului pentru cei căzuţi la datorie, cei care au obţinut 
recunoştinţa urmaşilor, cuprinsă  atît de sugestiv în deviza frecventă pe mormintele eroilor: “ONOARE ŞI 
ADMIRAŢIE CELOR CARE AU ŞTIUT SĂ MOARĂ VITEJEŞTE PENTRU ŢARA LOR!” (Turtucaia). 
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 Prin plantarea unor arbuşti, depunerea de coroane de flori, momente cultural-artistice (expoziţii, recitări, 
piese de teatru, desene, cîntece, dansuri etc.), participarea la simpozioane, încheierea de parteneriate cu 
cercurile militare locale sau cu Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” din judetul Constanţa, prin publicarea unor 
articole ocazionate de evenimentele anuale consecrate (24 Ianuarie, 9 Mai, Ziua Eroilor, Ziua Marinei, Ziua 
Armatei, Ziua Marii Uniri, Ziua Revoluţiei din Decembrie, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Localităţii etc.) sau 
înfiinţarea de cercuri “Cultul Eroilor”, cadrele didactice constănţene au demonstrate uriaşul potenţial existent, 
în ceea ce priveşte educaţia patriotică. 
 Abordînd intradisciplinar această problematică, învăţătorii, bibliotecarii, profesorii de română, istorie, 
geografie, informatică ş.a. au putut fi mentorii celor de pe băncile şcolii, ai celor care şi-au putut arăta admiratia 
şi recunoştinţa faţă de eroii repausaţi sau în viaţă, faţă de veterani şi reprezentanţi ai armatei. 
 Asemenea ezitări şi întîrzieri, dupa evenimentele social-politice care au zguduit din temelii o comunitate 
statală, sînt explicabile şi de neînlăturat. Contează, însă, ca ele sa fie anihilate cît mai repede posibil. 
 Iată că şi, în urmă cu 90 de ani, Ministerul Instrucţiunii atrăgea atenţia asupra tergiversării construirii de 
monumente şi aducerii prinosului de recunoştinţă faţă de Eroii Neamului, căzuţi cu puţin timp înainte. 
Prin h ăţişurile ... mi şcării hârtiilor. Despre Casele de Educa ţie Naţional ă şi Societatea „Mormintele 
Eroilor”  
 Cum, în 1919, Parlamentul României decisese constituirea unei societăţi de omagiere a eroilor, prin 
construirea de monumente şi îngrijirea mormintelor  celor căzuţi pe câmpul de luptă, conformarea 
administraţiei şi a unor instituţii şcolare a lăsat de dorit. 
 De aceea, Ministerul Instrucţiunii. Direcţia Învăţământului Primar avea să expedieze o adresă către 
toate revizoratele şcolare judeţene, cu nr. 127116, semnată de şeful biroului, F. Theodorescu, circulară 
înregistrată de către dl revizor şcolar al Constanţei, Vasile Helgiu, cu nr. 3893/05 februarie 1921, în care se 
făceau următoarele precizări: 
 
Domnule Revizor, 
 Cu mari sacrificii şi gra ţie organelor militare, s-au  înfiin ţat Casele de educa ţie Naţional ă şi 
Societatea „Mormintele Eroilor”, cu scopul de a lumina satele şi a dezvolta cultul mor ţilor  neamului, 
izvor al atâtor virtu ţi. 
 Pentru a subsista, aceste Institu ţii au nevoie de sprijinul larg al tuturor organelor. Sunt unele 
administra ţii care refuz ă sprijinul, sub motiv c ă n-au ordin în aceast ă privin ţă. Comunicându-v ă 
aceasta, v ă rug ăm să pune ţi în vedere tuturor membrilor corpului didactic din acel jude ţ, ca în toate 
ocaziunile s ă dea tot sprijinul Caselor na ţionale sau filialelor şi ocrotirii Mormintelor Eroilor, fiind chiar 
obliga ţi să ia parte la diferite comisiuni când sunt solicita ţi. 
      Director,                Şeful Biuroului, 
            s.s.indescifrabil               F.Theodorescu 
 
 Este de precizat că acelaşi revizor şcolar, Vasile Helgiu, care semna circulara, este şi autorul unui 
studiu apărut în „Analele Dobrogei”, din 1920, an I, nr.2, intitulat „Şcoala primară în Dobrogea în curs de 40 de 
ani (1878-1919)”.   
 Interesante sunt aprecierile acestui autor despre sacrificiul făcut de cei de la catedră: 
 „Războiul cel mare a rărit rândurile luptătorilor din învăţământul primar al judeţului Constanţa: căci 
aproape 40, şi dintre cei mai buni, au plătit cu preţul vieţii bucuria care sălăşluieşte în sufletele noastre azi, 
după întregirea pământului românesc. 
Amintesc pe cei cari au închis ochii prea devreme, în zilele de jertfă dela Turtucaia: fraţii Ştefănescu Petre şi 
Traian din Dobromir şi Ghiuvenlia, Papadopol Petre din Anadolchioi, Perianu Marin din Pazarlia şi Gh. 
Gheorghe din Ostrov. Pe frontul Topraisarului au  pierit: Butuligă, V.Făcăianu din Chirnogeni, Oprea Hârâciu şi 
Stănescu de la Medgidia, iar în alte părţi, în Carpaţi şi la Mărăşeşti, au ridicat potirul jertfei: C. Popescu din 
Almalău, T. Aran din Urluia, D. Protopopescu din Bazargheanu, C. Petrescu din Dauluchioi, Al. Muntenescu 
din Casapchioi, N. Istrăţoiu din Cocargea, C. Balmuş din Gheringec, Gh.B.Mihai din Polucci, M.Vioreanu din 
Muslubei şi alţii din cei tineri, suflete în cari abia pâlpâiseră fiorii dragostei de meserie – tineri cari au 
preschimbat abecedarul şi duhul dăscălesc cu sabia şi glasul războinic.” 
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În efervescenţa evenimentelor care se petrec anual la 
malul mării, Ziua Marinei, împletită cu cea creştină, a 
Adormirii Maicii Domnului,  capătă întotdeauna conotaţii de 
“primus inter pares” şi,  în mod evident, un aflux de public şi 
de interes net superior oricărui alt eveniment. Elementele 
constitutive ale ceremoniei sunt binecunoscute, diverse  şi, 
mai ales, inedite, în ochii celor veniţi în vacanţă din toată 
ţara. Enumerăm: mare, soare, vapoare, artificii, muzică, 
demnitari… 
     Şi foarte multă lume caută din ochi personajul 
miraculos, mitic, patronul mării şi al sărbătorii: Zeul Neptun! 
Sau Poseidon, daca ţineţi cu grecii… 
Zeul nostru este o expresie a contradicţiilor: este uriaş, dar 
este blajin. Are voce de tunet  
(deh, e patron!), dar toţi copiii se apropie fără teamă şi vor să se fotografieze cu Măria Sa!      
     De ani de zile, înapoia personajului era să zic “se ascunde”, dar, de fapt, se află domnul Naie Oprişan, 
lector universitar doctor în pedagogie sportivă, la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanţa.  
      Domnul, de peste 30 de ani  profesor, nu se desparte nici în instituţie de rolul său, fiind specialist în 
sporturi nautice şi înot. Stăpânul furtunilor (câte “furtuni” a întâlnit, ca sportiv pe lacul Snagov şi ca antrenor pe 
lacul Siutghiol, nu putem şti!), al valurilor şi sirenelor, deşi originar din Buzău, este îndrăgostit de ape atât de 
mult, încât a fost de trei ori campion naţional şi de două ori campion internaţional la canotaj, este antrenor de 
categoria I şi maestru al sportului. Iar secretul, taina care stă la temelia acestui destin, este, fără îndoială, apa. 
Profesorului i se întâmplă “ceva”, când simte apa, valurile, vântul. Devine, se transformă, se revitalizează 
brusc, îşi schimbă expresia, se hrăneşte cu dragostea de apă, de valuri, de sălcii, de pescaruşi de strălucirea 
soarelui în undă…        
    Nimic nu-i e străin în domeniu: vele, vâsle, rame, padele, pagaie. Şi le iubeşte ca pe copiii săi. Coleg cu 
Vernescu şi Patzaichin, la tinereţe… Este sobru si tenace, când e vorba de antrenamente şi de muncă. Ba e 
chiar aspru.  
Studenţii l-au poreclit “dom’ profesor PAGAIA NU STA!”  

          Un altul povestea că nu-i chiar glumă: ”-Ne e sete, dom’ 
profesor!” “Mergem la Hanul piraţilor!” “ Cine ne duce? “Voi! Bem 
un suc şi ne întoarcem … Tot cu voi! Şi canoea!” Asta pentru unii 
înseamnă să bei un suc şi să transpiri patru, cinci! … Iar după un 
an de şcoală şi antrenamente şi muncă, urmează să devină, 
continuând dansul cu apa, în fiecare an, simbolul  Neptun, un rol 
pe care nu îl joacă, ci îl creează, un alter ego cum nu se poate 
mai potrivit!      
          Omul cu tâmple albe şi privirea albastră, care atrage în 
fiecare an privirile a mii de turişti, este un prieten, un om hâtru, un 
mare sufletist.  

De profesionism nu vorbim noi, vorbesc rezultatele, căci a sărit de 50 de medalii, cu echipajele pe care le 
antrenează 
.             Iar el încearcă, fără preget, să ne facă cunoştinţă cu marea  pe care o “patronează”. Ne-o arată altfel: 
aşa cum a învăţat-o şi o ştie el.  
Şi ne vom bucura mereu de spectacolul mării, de personajul pe care îl înfăţişează, dar, mai ales, de prieteni, 
ca noi şi cu apa, ca Domnul Profesor! 
 
Lt. Col.(r) Dan Nicolau
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