Într-un “Dicţionar al Simbolurilor”, eroul este definit ca o împreunare a unui zeu cu o fiinţă umană,
el simbolizează uniunea forţelor celeste cu cele pământene. Prin naştere, el nu se bucură de nemurirea
Divină, el rămâne ori un zeu decăzut, ori un om divinizat.
Dar eroii îşi pot câştiga nemurirea, semnificaţia lor fiind deasupra mormântului, acolo unde îşi pot
conduce urmaşii, pe care deja îi au sub protecţia lor.
Gândurile acestea, cred eu, ne animă, adică ne dau suflet sau, mai bine spus, sens, pentru că eterna
dispută între materialişti şi spiritualişti va prilejui mereu câştig de cauză celor care pipăie, nu celor care
vibrează! La ora când mai toată lumea este acerb confruntată (firesc!) cu realităţi dintre cele mai
pipăibile, ne îngăduim zăbava de a aminti sensul pe care eroii noştri cu nume şi, alături de ei, Măreţul
Soldat Necunoscut, îl depun în faţa noastră, dar este de crucială importanţă să şi vedem demersul
faptelor lor, de cele mai multe ori grăitoare, de cele mai multe ori istorice, decisive, dar, în egală
măsură, de cele mai multe ori uitate!

Degeaba enumerăm cu duioşie locuri marcate de aşezăminte, cruci, sau depunem coroane prin
comune, sate sau oraşe, întru amintirea lor, poate unii se mai duc uneori pe acolo, că sunt vocile
bunicilor sau străbunicilor, poate vin doar când vreo fanfară aminteşte sonor de vreo evocare sau când
uniforme, de altă culoare decât ternul cotidianului, debarcă din vreo maşină spre a aminti că acolo,
înainte ca unii să se nască, alţii au trebuit să moară cu numele viitorului pe buze!
Sensul eroilor se diluează, dacă înlăuntrul fiinţei noastre nu ne întâlnim cu spiritul bunicului,
cunoscut sau nu, căzut în ţară sau aiurea, undeva, departe, la fel cum ne întâlnim cu magiunul cu nuci al
bunicii, colega lui de suferinţă, părăsită pentru ani de emoţie, când a visat şi şi-a dorit din răsputeri ca
poştaşul să-i aducă un plic de la Ministerul de Război, care să-i spună că El e prizonier, nu a murit, că
El e dispărut, nu a murit (mai e o speranţă!) şi să poată să mestece, în continuare, la magiunul pentru
nepoţi.
Care nepoţi nu prea mai ştiu ce-i aia magiun cu nuci, nu prea ştiu nici prenumele acelui Bunic, doar
dacă găsesc, din greşeală, printr-un pod în care nu urcă, mai niciodată, vreo uniformă veche, vreo hârtie
galbenă, vreo decoraţie ruginită despre care să întrebe, pe cineva care nu mai ştie să răspundă decât: “E
de pe la bunicu’, ştii tu...”
Dar el nu ştie, pentru că darul nostru de de a evoca meritele trecutului se diluează, se estompează, se
şterge, încetul cu încetul, la fel ca pasiunea de a înţelege Muzeele pe viu, pentru că, pe Net, este mai
comod.
Realitatea este că, de fapt, ne pierdem pe noi înşine, este că, atunci când aşteptând să ajungem la
capătul educaţiei, ca ofiţeri, ceremoniam seară de seară, fiecare zi trecută care ne apropia de finalul mult
aşteptat al cursurilor, independenţa! Ne bucuram că ne trece tinereţea! Absurd!
Nici acum nu realizăm pe deplin cât şi cum am greşit atunci, cât şi cum greşim, lăsându-ne trecutul
în uitare.
Sunt câţiva oameni care nu uită. Sunt rude care nu uită sau chiar camarazi, miraculos în viaţă! Sunt
câţiva reprezentanţi ai Bisericii care nu uită. Sunt Dascăli care ne aduc aminte.
Pe câmpurile pe unde au căzut, în tranşeele în care s-au stins, eroii noştri făceau un legământ cu cei
ce nu se născuseră încă, adică ... noi:
“Să le fie bine, măcar lor!”
Că ne este sau nu, bine, ne gândim că niciodată nu le-am mulţumit destul?
Că ne protejează, aşa cum am spus la începutul articolului.
Căci ei au făcut legământ!
Lt..col.(r)Dan Nicolau
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Cine se joacă, oare, cu
destinele românilor?
I-a fost hărăzit acestui popor să
aibă de toate. Numai că Ceahlăul
prozei româneşti, Mihail Sadoveanu,
în incipitul romanului „Baltagul”,
spune că Dumnezeu a împărţit toate
cele supuşilor săi, nemţi, ruşi, unguri,
turci şi munteni, rămînînd românilor
doar bucuria de a se bucura de ele,
împreună cu nevestele lor iubeţe.
Mangalia
este
un
oraş
privilegiat,
prin
istoria
sa
multimilenară, iar cei care se perindă,
efemer, prin el, nu realizează uriaşa
încărcătură ce apasă pe umerii lor, faţă în faţă cu trecutul.
Oglindă imparţială, municipiul de astăzi ne arată în toată goliciunea şi nimicnicia noastră.
Aşa se face că, în toiul unor lupte politice acerbe, pe noianul unor orgolii politice de conjunctură,
tradiţia adunării localnicilor „La Monument” a fost încălcată.
Ca nicăieri, vidată de puterea locală, în lipsă de primar, dar cu un excedent de trei viceprimari,
sărbătorirea Zilei Naţionale de 1 Decembrie a avut de suferit, prin neparticiparea garnizoanei militare,
pălindu-i măreţia şi solemnitatea, dar, poate, şi prin alăturarea inoportună a unui carusel pentru
distracţia copiilor, aşa cum se mai întîmplase şi de 9 Mai.
La trei ore diferite, 9,00 (pompierii), 10,00 (membrii PDL şi cîteva şcoli din oraş) şi 11,00 (alte
formaţiuni politice, PSD, PNL, PC ş. a.), s-au perindat prin faţa monumentului toţi cei care au simţit că
trebuie să aducă prinosul lor de recunoştinţă faţă de eroii neamului.
Au fost prezenţi şi veteranii,
cadrele militare în rezervă şi, ceea
ce a surprins plăcut pe cei prezenţi,
membrii Subfilialei Mangalia a
A.N.”C.E.”, însoţiţi de schimbul de
mîine, cîţiva elevi ai Liceului
Teoretic „Callatis”, membri ai
primului Cerc „Cultul Eroilor”.
Luînd cuvîntul, după cele
ale unor lideri şi reprezentanţi ai
unor
organizaţii
culturale,
preşedintele Subfilialei A.N.”C.E”
Mangalia, profesorul E. C. Ninu, a
anunţat constituirea, în august, a.c.,
a acestei organizaţii, reprezentînd
pensionari,
directori,
cadre
didactice, militare, vamale şi de alte profesiuni, dar şi a primului Cerc „Cultul Eroior”, chiar cu două zile
mai înainte. Invitaţia la unire a tuturor forţelor locale, indiferent de culoare politică, ocupaţie sau vîrstă, la
refacerea imaginii vechii cetăţi callatiene, din perioada de aur a culturii sale, în sec. al IV-lea a. Chr., cînd
avea mesageri şi ambasadori ai ştiinţei în celebra bibliotecă din Alexandria egipteană, a fost urmată de
aplauze şi ovaţii, ceea ce demonstrează că mesajul a fost înţeles întocmai:
MANGALIA TREBUIE SĂ-ŞI ADUNE FORŢELE, SPRE DEPLINA EI ÎMPLINIRE !
N.Red.: Şi, totuşi, dacă tot există, de ce, oare, au putut fi lipsiţi mangalienii de mult-aşteptata şi
somptuoasa defilare a garnizoanei oraşului ?
Emil Corneliu Ninu
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Cu vreo două mii de ani în urmă se întâmplau evenimente menite să dea alt curs întregii evoluţii
umane. Naşterea unui simbol, cel creştin, toate evenimentele ce aveau să-i urmeze, modificând toate cele ce
urmau să cadă, în mod implacabil pe umerii civilizaţiei. Cu bune şi cu rele.
Printre alte episoade mai crude, sângeroase, nemiloase ori cum aţi vrea să le denumiţi, am aduce aminte
acum, că tot umblă nişte toboşari nerozi pe străzi spre a strânge bani (doar de asta, pentru că altminteri habar
n-au că se numesc “irozi” şi că vestesc o crimă a Impăratului lor), de ceea ce s-a numit “Uciderea pruncilor”,
o pildă născută din spaime ale pierderii puterii, o crimă simbolizând agăţarea individului de un statut
trecător, mişel şi uneori mânjit de meschinărie. Cineva ordonase uciderea tuturor nou născuţilor, aflând că
unul din ei, conform prezicerilor, urmează să ajungă rege în ţara pe care o cârmuia.
Printr-o
tragică
coincidenţă,
pilda
s-a
repetat
prin
decembriele lui
’89, tocmai la
noi,
într-o
Românie, ce-i
drept blajină
despre care se
rostea că aici
“mămăliga nu
are cum să
explodeze!”
Dar pilda era
la
fel
de
motivată
de
setea de a
accede la o
putere pe care
filosofii
au
stabilit cândva
că “e a acelora
care nu o vor!”
Iar astfel, din încordări şi tensiuni surde, dictate de sentimente, de ambiţii şi scăpări ale controlului, s-au
iţit nedorit, acei tineri, care ca şi pruncii biblici au murit degeaba. Degeaba pentru că ei au fost carnea de tun
a unor experimente şi greşeli, a unor ambiţii nemăsurate şi a unor frustrări… oarecum politice, deşi ele erau
mai mult uman, mizerabile!
Ne-am ales cu nişte tineri pieriţi pe nedrept, pe care cu tristeţe îi comemorăm, unii dintre ei, de-o vârstă
mai mică în ani decât cea a comemorării noastre.
La un Cimitir oarecare din oraş, tot mai puţină lume vine an de an să-şi amintească ce şi cât le datorează
pruncilor ucişi din greşeli, cărora nimeni nu le-a găsit vinovaţi, deşi după două decenii de zvârcoliri, măcar
la atât ar avea dreptul şi bieţii părinţi!
S-au depus coroane, s-a vorbit vibrant şi duios, au fost acolo prieteni şi familii şi colegi, iubite, civili şi
uniforme, marinari şi alte arme, nimic nu poate aduce reparaţii acestei pierderi. Iar noi îi iubim şi îi numim
eroi, fără ghilimele, pentru că ei s-au dus, noi suntem şi ne tot întrebăm, ca Gânditorul de la Hamangia, cu
capul în palme: “La ce bun?”
Suntem trişti, dar măcar nu uităm!
Lt.col.(r) Dan Nicolau
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Considerînd că “adevărul din oameni moare odată cu ei… pe cînd cel din hîrtii rămîne la dispoziţia eternităţii”, doresc
să fac cîteva precizări referitoare la modul în care revoluţionarii constănţeni au acţionat pe parcursul timpului pentru
declararea municipiului nostru “oraş martir”, conştienţi fiind că era de datoria lor, a celor care au luptat alături de cei
care şi-au dat viaţa pentru libertate, să eternizeze jertfa lor în conştiinţa contemporanilor, dar şi a generaţiilor viitoare.
Comunitatea constănţeană va asocia întotdeauna revoluţia din Decembrie 1989 de numele celor 36 eroi martiri
şi 107 răniţi, care reprezintă greul tribut de singe pe care cetăţenii municipiului şi judeţului l-au plătit pentru libertate.
Considerînd ca este o datorie sacră faţă de cei care s-au jertfit în Decembrie 1989, revoluţionarii constănţeni
au adunat, în perioada 1990 – 1995, documente despre modul in care s-au produs aceste evenimente tragice soldate cu
atîţia morţi şi răniţi, cu intenţia clară de a iniţia demersul pentru acordarea municipiului Constanţa titlul de” oraş
martir” .
La data de 19 septembrie 1995, Constantin Dimitrof - preşedinte al Federalei Naţionale a Revoluţionarilor
din România - filiala Constanţa, şi subsemnatul, vicepreşedinte al acestei asociaţii, ne-am deplasat la Bucureşti şi am
depus la secretariatul Camerei Deputaţilor un documentar privind declararea oraşului Constanţa “oraş martir”. Demn
de subliniat este faptul că acest documentar era semnat de următoarele personalităţi: preşedintele Consiliului Judeţean
Constanţa- Gheorghe Mihăieş,
subprefectul judeţului ConstanţaPetre
Chirobocea,
primarul
municipiului Constanţa- Corneliu
Neagoe, preşedintele Asociaţiei
Naţionale “Cultul Eroilor”- cam.
Marcel
Dragu,
preşedintele
filialei Constanţa
al Ligii
Luptătorilor în Revoluţia din
Decembrie 1989, răniţii şi urmaşii
eroilor martiri - Maria Chiriţă,
preşedintele Asociaţiei luptătorilor
revoluţionari din 22 decembrie
1989 ”Tomis” Constanţa- Metin
Cerchez
şi
preşedintele
Asociaţiei celor care au luptat în
Revoluţia din Decembrie 1989
”Phoenix”
ConstanţaBarbu
Dănescu.
Documentarul a fost
înregistrat cu nr. 1072/19.09.1995 şi
cuprindea
acte
doveditoare,
situaţii numerice şi nominale,
precum
şi
xerocopiile
certificatelor eliberate de comisia
specială pentru aplicarea Legii
nr.42/1992. Din păcate, demersul
autorităţilor locale
şi al
asociaţiilor
de
revoluţionari
constănţeni nu a fost susţinut de
parlamentarii locali, unii dintre ei
situîndu-se clar împotriva acestei
iniţiative. Cel mai vehement a fost
deputatul Ion Hristu, aparţinînd
Partidului Liberal ’93, care a
declarat, pur şi simplu, că”în
Constanţa, a fost o revoluţie pe
hîrtie”. Din păcate, acea hîrtie, la
care face referire fostul deputat,
despre care astăzi nimeni nu îşi
mai aduce măcar aminte, a fost
îmbibată cu foarte mult sînge
nevinovat, care nu l-a impresionat
pe domnul parlamentar. În aceste condiţii, documentarul a rămas uitat prin sertarele funcţionarilor de la Camera
Deputaţilor.
Abia în 2004, la memoriul depus de Asociaţia celor care au luptat în Revoluţia din Decembrie 1989
”Phoenix” Constanţa şi înregistrat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu
nr.18/858/12.03.2004, s-a primit un răspuns vag, în care se aminteşte că acest organism ” a avizat favorabil
propunerea legislativă pentru declararea oraşului Constanţa , ca oraş martir, iniţiată de Parlamentul României ,
Camera Deputaţilor.
Lipsa unităţii de acţiune a asociaţiilor revoluţionarilor constănţeni, ca şi indiferenţa
parlamentarilor locali au făcut ca aceast demers să nu îşi găsească rezolvarea favorabilă, aşa cum s-a întîmplat în cazul
altor localităţi din ţară.
Abia la 8 noiembrie 2011, iniţiativa legislativă a deputatului constănţean Amet Aledin (UDTTMR) şi a
colegilor Emilian Frîncu (PNL) şi Mircea Giurgiu (Independent) a fost aprobată, municipiul Constanţa fiind declarat
“oraş martir”.
Astfel, la 16 ani de la primul demers al comunităţii locale, s-a făcut un pas important spre normalitate,
recunoscîndu-se faptul că locuitorii municipiului de la malul mării au avut o contribuţie majoră în victoria revoluţiei
din Decembrie 1989.
Dar consider că, pînă cînd cei care se fac vinovaţi de victimele din acea perioadă nu vor răspunde pentru
faptele lor, noi, cei care am fost în primele rînduri ale acţiunilor desfăşurate atunci, nu putem avea linişte.
Este datoria noastră faţă de colegii căzuţi atunci!
Col.(r) Ioan Maliciuc
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Pentru prima dată, în ultimii 22 de ani, în
conformitate cu prevederile „Legii 425/2011 pentru a
se comemora Ziua Victoriei Revoluţiei şi Ziua
Libertăţii”, Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor a
centralizat
şi transmis spre
autorităţi un program cuprinzînd propunerile
asociaţiilor de revoluţionari, care trebuiau sprijinite
pentru o bună desfăşurare.
În conformitate cu prevederile acestui program,
în fiecare localitate declarată ”oraş martir”, urmau să
se desfăşoare următoarele activităţi:
-12.08- intonarea
„Imnului de Stat al
României”,
-Slujba de pomenire,
-Ceremonial de depunere de coroane de flori la Monumentele Revoluţiei.
La Constanţa, aceste activităţi au fost planificate să se desfăşoare la „Troiţa Eroilor Martiri” de la
Casa de Cultură şi la „Grupul Funerar al Eroilor Martiri” din Cimitirul Central, responsabilitatea pregătirii şi
desfăşurării acestiui program revenind Prefecturii Constanţa, Ministerului Apărării Naţionale, prin
Garnizoana Constanţa, Arhiepiscopiei Tomisului, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie şi Jandarmi şi, nu în
ultimul rînd, asociaţiilor de revoluţionari. Ar fi trebuit ca această activitate să fie una deosebită, avînd în
vedere faptul că era prima comemorare a eroilor martiri, după declararea municipiului Constanţa “oraş
martir”.
Parcă pentru
a demonstra odată în
plus
dezbinarea
care există în rîndul
asociaţiilor
de
revoluţionari,
un
grup, avîndu-l în
frunte pe Nicolae
Mavrodin şi Metin
Cerchez, a ocupat
spaţiul
destinat
desfăşurării
ceremonialului, ceilalţi reprezentanţi ai revoluţionarilor ocupînd locuri în afara acestui spaţiu. La sosirea
prefectului Claudiu Iorga Palaz, flancat de un impresionant dispozitiv de jandarmi, revoluţionarii
nemulţumiţi l-au huiduit, reproşîndu-i că s-a îmbogăţit abuziv şi apostrofîndu-l pentru faptul că ei şi-au
riscat viaţa în Decembrie 1989, iar actualul guvern le-a anulat indemnizaţiile. Cu mult tact, angajaţii
jandarmeriei au îndepărtat acest grup de protestatari, ceremonialul desfăşurîndu-se conform planificării
iniţiale. Au fost depuse coroane de către reprezentanţii autorităţilor locale, ai M.Ap.N., MAI, ai partidelor
politice, ai diferitelor ONG-uri, printre care şi ai Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”, ai asociaţiilor de
revoluţionari - cu excepţia celor din Blocul Naţional al Revoluţionarilor-, care au depus coroana de flori
după plecarea autorităţilor locale.
Atmosfera tensionată s-a menţinut pînă la
final, plecarea prefectului fiind acompaniată cu un
cor de huiduieli.
Este deosebit de grav faptul că, pentru a doua
oară, la Constanţa, ceremonialul militar şi religios
este perturbat. Trebuie să se înţeleagă faptul că
cinstirea
memoriei
eroilor
neamului
sau
comemorarea unui eveniment important, naţional
sau local, este obligaţia tuturor cetăţenilor oneşti. Nu
numai a autorităţilor. În acelaşi timp
trebuie
conştientizat faptul că nemulţumirile personale sau
de grup îşi pot găsi rezolvarea prin cu totul alte
mijloace democratice, desfăşurate în alte locuri şi în
alt timp decît cel destinat ceremonialurilor pentru
cinstirea eroilor care s-au jertfit tocmai pentru ca
noi să ne bucurăm de democraţie şi libertate.
Avem obligaţia şi onoarea de a participa la astfel de activităţi cu gîndul curat şi cu multă smerenie .
Col.(r) Remus Macovei
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Scălda
tă în apele ce
s-au înnoit la
râul Iordan şi
în toată lumea,
Sfânta noastră
Biserică
îmbracă haina
de sărbătoare
pentru
prăznuirea
Botezului
Domnului.
Suntem
martori
ai
minunii
primei Arătări
a Prea Sfintei
Treimi,
de
aceea sărbătoarea se numeşte şi Arătarea Domnului: Fiul se află în apa Iordanului, Duhul Sfânt se pogoară în
chip de porumbel cu raze strălucitoare, iar Tatăl deschide cerul cel mai înalt şi vorbeşte din cer mărturisind
cine este Cel ce a intrat în apă: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit (Luca 3, 22).
Aşadar, Fiul lui Dumnezeu făcut Om intră în râul Iordan, iar Iordanul îl recunoaşte
ca Făcător al său şi se întoarce din curgerea sa. Marea şi uscatul îşi împart acum
bucuria, căci a venit Răscumpărătorul Lumii ca să intre în apă şi, prin
apă, să spele păcatele noastre.
Boboteaza este o sărbătoare a întregii firi,
este o sărbătoare
cosmică, întrucât ea este sărbătoarea
prin care se sfinţesc apele, iar,
prin ape, se sfinţeşte
întreaga fire creată de Dumnezeu.
Astfel,
Boboteaza însemnează începutul sfinţirii noastre,
pentru
că Soarele Dreptăţii, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, vine
să lumineze făptura şi să o desăvârşească.
Aghiasma Mare, pe care o sfinţim la această sărbătoare, este apă sfinţită
printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt, adică o rugăciune atât de frumoasă şi pătrunzătoare,
care ne ajută să înţelegem noi ce dobândim prin Aghiasma Mare: darurile cerului, milostivirea lui
Dumnezeu, harul lui Dumnezeu şi bogăţia bunătăţii Sale celei nemăsurate, pentru că Duhul Sfânt care este
foc curăţitor se pogoară şi astăzi asupra apei.
Să ne bucurăm în această zi pentru că apa ce s-a sfinţit este apă de nestricăciune, este sfântă pentru că
este plină de darurile Sfântului Duh, de putere îngerească, este tămăduitoare de boli, este alungătoare de
duhuri rele, este ajutătoare în necazuri, este o apă de leac pentru orice trebuinţă avem noi.
Să ne dorim ca această apă sfinţită să ne înnoiască simţirile, să ne lămurească credinţa, să dea tărie
nădejdii noastre, dragostei noastre să-i dea putere de jertfă, să înfruntăm ispitele, să luptăm cu păcatul şi să
fim mereu treji în rugăciune, în bucuria de a rosti numele lui Dumnezeu şi de a-L chema neîncetat în ajutor.
Rămâneţi cu aceste daruri, să nu le pierdeţi niciodată, că acestea vă vor conduce la uşa Împărăţiei
Cerurilor şi veţi afla bucurie, pace, dragoste şi viaţă fără de sfârşit!
În încheiere, să nu uităm că noi, românii, avem un loc binecuvântat de Dumnezeu şi oferit neamului
nostru de origine apostolică, anume Iordanul Mării Negre, Pontul Euxin. Acest loc a fost martor la venirea
Sfântului Apostol Andrei, Apostolul care ni l-a adus pe Hristos. De aceea, putem spune, cu demnitate şi
bucurie, că Dobrogea noastră este un pământ apostolic, stropit cu sângele plin de jertfă al martirilor primelor
secole creştine, modele de eroism faţă de Hristos şi neam, care a întărit nouă, românilor, Biserica de tradiţie
apostolică.
Acum, la două milenii de rugăciune rostite cu fierbinte dragoste, rog pe Bunul Dumnezeu să ne ţină
pururi trează flacăra credinţei strămoşeşti, ziditoare de eroi şi sfinţi în străvechiul nostru neam românesc!
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Contraamiralul GEORGE PETRE
a plecat pe Marea Eternităţii
Marea familie a marinarilor români a suferit, recent, o grea pierdere.
Unul din cei mai cunoscuţi şi erudiţi marinari din perioada postbelică,
personalitate de prim rang, atât militară, cât şi de cultură marinărească,
contraamiralul George Petre a dispărut fulgerător, luni 27 februarie 2012, şi a
pornit într-o lungă navigaţie pe întinsa Mare a Eternităţii.
Pentru familie şi prieteni, pentru toţi cei care l-au cunoscut, iubit şi
apreciat, pierderea este irecuperabilă. Vor putea trăi, în continuare, doar cu
amintirile legate de persoana şi personalitatea sa, lipsind însă omul echilibrat,
dedicat familiei, un prieten altruist, un intelectual rasat, un conviv de înaltă
clasă.
În momentul dispariţiei fulgerătoare, era în plină putere creatoare, iar
profesiei de marinar, pe care şi-a ales-o încă de la vârsta adolescenţei, când s-a
înscris şi, apoi, a urmat cursurile Liceului Militar de Marină de la Galaţi, i s-a
dedicat trup şi suflet, timp de peste şase decenii.
Contraamiralul George Petre s-a născut la 28 noiembrie 1934, la Feteşti,
judeţul Ialomiţa, oraş în care a absolvit şcoala primară. A urmat gimnaziul la
Liceul Teoretic „Enăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, apoi, timp de un an, la
Şcoala Medie Tehnică de Construcţii şi Metalurgie din Bucureşti. S-a înscris la
Liceul Militar de Marină de la Galaţi, pe care l-a absolvit în anul 1954, după care a urmat cursurile Şcolii Militare
Superioare de Marină, la 2 octombrie 1958 fiind avansat la gradul de locotenent.
Prima funcţie îndeplinită, ca ofiţer de marină ambarcat, a fost cea de ofiţer cu navigaţia pe distrugătorul
„Regele Ferdinand I”, navă emblematică a Marinei Române, ce s-a distins în mod deosebit în lupta pe mare, în cel deal Doilea Război Mondial. A fost numit, apoi, în funcţia de ofiţer secund şi comandant pe Vânătorul de Submarine Nr.
62.
Începând cu anul 1964, potenţialul său intelectual şi organizatoric a fost valorificat în diverse funcţii la
eşaloanele superioare de marină şi ale Armatei României. O lungă perioadă a îndeplinit, inclusiv, funcţia de locţiitor al
comandantului Marinei Militare. În perioada 1990 – 1995, a condus destinele Liceului Militar de Marină „Alexandru
Ioan Cuza” din Constanţa, după care a trecut în rezervă, la limită de vârstă.
Principalele coordonate ce au jalonat o carieră militară de excepţie şi recunoaşterea meritelor profesionale ale
contraamiralului George Petre au fost, în mod indubitabil, avansarea, „la excepţional” în toate gradele, de la
locotenent la amiral, şi cele peste douăzeci de ordine şi medalii, româneşti şi străine, ce i-au fost conferite.
Manifestând o apetenţă deosebită pentru studiu şi cunoaştere, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale,
contraamiralul George Petre a urmat şi absolvit cursurile Academiei Militare, Facultatea de Comandă şi Stat Major,
Secţia Marină (1973), ale Facultăţii de Filozofie (cursuri fără frecvenţă – 1973), Cursul Postacademic Superior (de
strategie militară - 1983), Cursul de Perfecţionare în Domeniul Învăţământului Militar (1991).
Carierei profesionale a contraamiralului George Petre i se mai pot adăuga alte două: una ştiinţifică şi alta
publicistică, toate de excepţie. Dovadă incontestabilă sunt numeroasele studii şi articole de doctrină şi teorie militară,
de istorie a Marinei Române, apărute în publicaţii ştiinţifice şi de informare de prestigiu din Marina Militară şi de la
nivelul Armatei Române. Câteva dintre el ar fi: „Apărarea Patriei” „Viaţa Militară”, „Lupta întregului popor”,
“Marina Română”, „Marea Noastră”. A susţinut numeroase comunicări şi referate la manifestări ştiinţifice, organizate
de Academia Navală, Academia de Înalte Studii Militare, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,
Muzeul Marinei Române, Universitatea “Ovidius”, Direcţia Hidrografică Maritimă. A susţinut emisiuni ştiinţifice la
posturi de televiziune locale, cum sunt „TV Neptun”, „57 Plus”, postul TV al „CERONAV”.
Contraamiralul George Petre a făcut parte, foarte mulţi ani, în calitate de consultant ştiinţific, din Colegiul de
redacţie al Buletinului Marinei Militare. Publicaţia sa de suflet va rămâne însă revista „Marea Noastră”, unde a fost
redactor şef în ultimii 12 ani, fiind un demn urmaş al scriitorului marinar Jean Bart, întemeietorul acesteia.
A făcut parte din Liga Navală Română încă de la înfiinţarea, după 1990, a acestei prestigioase organizaţii
nonguvernamentale, timp de mulţi ani fiind prim vicepreşedinte al Filalei Constanţa, ducând o muncă asiduă pentru
promovarea culturii şi ştiinţei marinăreşti. În această notă, se înscriu, printre altele, organizarea, anual, a unor regate
de yachting ori a concursului de matematică „Vasile Urseanu”, destinat elevilor.
Activitatea sa publicistică s-a materializat şi într-o serie de lucrări ştiinţifice de referinţă pentru istoria Marinei
Române. Semnificative, în acest sens, sunt lucrările „Tradiţii Navale Româneşti”, Monografia Liceului Militar de
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Marină „Alexandru Ioan Cuza”, „Rememorări la Marea Neagră”. Multe alte
lucrări, aflate în diverse stadii de finalizare, nu au mai apucat să vadă lumina
tiparului.
Trecerea prematură în nefiinţă a contraamiralului George Petre lasă, în
rândul membrilor familiei sale, a marinarilor, a Ligii Navale Române, un gol de
neînlocuit.
„L-a iubit Dumnezeu, a afirmat un prelat. L-a luat la sine pe
neaşteptate, fără să sufere şi fără să conştientizeze momentul trecerii spre
tărâmul liniştii”.
L-au iubit toţi oamenii de bună credinţă, adugăm noi, toţi cei care l-au
cunoscut, marinari sau nemarinari, dar care au văzut în persoana sa omul, gata
oricând să facă ceva bun pentru ei.
Contraamiralul George Petre mi-a oferit privilegiul unei colaborări
fructuoase şi dezinteresate, în ultimele două decenii, cu deosebire în plan
publicistic, dar şi în cadrul altor activităţi, organizate de domnia sa la Liga
Navală Română.
Trecerea sa fulgerătoare în nefiinţă o percep ca pe o pierdere personală.
Grea pierdere!
Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Fie-i amintirea veşnică!
Dumnezeu să te aibă în pază, domnule contraamiral GEORGE PETRE!

Comandor (r) lector univ. dr. IOAN DAMASCHIN

Profesor E.C.Ninu

Dintotdeauna, spectacolul pe care l-a oferit marea
celor care au venit în contact cu ea a invitat la contemplaţie.
Din mss.2.261, ce ar fi putut viza publicistica, reiese cã nici
Eminescu nu a putut sã i se sutragã, justificând difeenţierile
de culturã între popoare, ca promotor posibil al progresului:
“Marea n-ar face valuri şi n-ar avea absolut nici o
mişcare, ci apa sa ar putrezi şi s-ar brãhni, dacã
temperatura ei ar fi pretutindeni egalã; omenirea ar putrezi
în corupţie, speculã şi pornocraţie, dacã n-ar exista între
popoare deosebiri de culturã şi mai ales de viaţã.”
Proza eminescianã, anticipând evoluţia celei româneşti,
prezintã descrieri plastice ale mãrii, atât în texte antume
(Cezara), cât şi în cele postume (Toma Nour în gheţurile
siberiene), însã este vorba despre mãri...strãine, fie ele
meridionale, fie polare.
Marea Neagrã o va fi zărit Mihai Eminescu, pentru
prima şi ultima oarã, în iunie 1881, când, sosit la Constanţa,
pentru zece zile, dupã ce revãzuse Giurgiul, avea sã-i scrie
celei predestinate-Veronica Micle (nãscutã tot în 1850 şi decedatã, prin sinucidere, în acelaşi an-1889, circa
douã luni mai târziu de dispariţia poetului, la Vãratic).
Dar iatã conţinutul ilustratei sale: “La anul sã ştii cã venim amândoi aci, bãile de mare întãresc şi grãbesc
bãtãile inimii. Cu toate cã omul pare a întineri de ele, privirea mãrii linişteşte, mai ales sufletele
furtunoase.” (Augustin Z.N. Pop, “Pe urmele lui Eminescu”, 1978)
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Marea, ca motiv al creaţiei sale, este de facturã romanticã, în prima şi a doua etapã a liricii sale, dar
abia în ultima perioadã, de dupã 1877, când se fixeazã la Bucureşti, la redacţia ziarului conservator Timpul,
elementele unei noi direcţii în poezia europeanã pãtrund în opera sa.
Ar fi fost lucru tare de mirare dacã “poetul nepereche” (G. Călinescu) nu ar fi luat atitudine sau dacã n-ar fi
experimentat reacţia francezã la poezia descriptivistã parnasianã, cunoscutã sub numele de simbolism. Mai
ales cã i-ar fi dat ghes s-o facã şi uriaşa sa sete de culturã (a se vedea, în acest sens, citatul maiorescian din
articolul “Eminescu şi poeziile lui”, publicat cu ocazia morţii poetului naţional, în 1889: “cultura sa stã la
nivelul întregii culturi europene”), atribut firesc al genialitãţii. Dar şi munca de gazetar (1877-1883) la o
revistã centralã, cum era Timpul şi, desigur, disputa, celebrã la vremea aceea, dintre el şi Alexandru
Macedonski. Acesta din urmã deja teoretizase simbolismul încã din faşã, cãci se sincronizase deplin cu
literatura francezã şi exersa chiar cu destul succes simbolismul instrumentalist.
Nu se putea, aşadar, ca Eminescu sã nu fi cochetat cu un ciudat experiment novator ce avea sã
revoluţioneze lirica europeanã.
Dacã citadinismul eminescian este mai greu sã explice rafinamentul estetic, ca atitudine antiruralã,
întrucât s-ar dezice, astfel, de crezul artistic romantic al integrãrii şi comuniunii cu natura, specific celorlalte
douã etape, poezia mãrii pare a-l fi atras pe poet, cãci îi oferea, astfel, suficient reazem sufletesc pentru
evaziunea exoticã.
În afara arhicunoscutei capodopere Mai am un singur dor (inclusã în ediţia maiorescianã Poesii, din
decembrie 1883), alte numeroase poeme marine, deşi postume, demonstreazã frecvenţa acestui motiv.
Destinul nu prea l-a ajutat pe poet nici dupã moarte, cãci cine ar fi putut crede cã Titu Maiorescu, marele
admirator şi povãţuitor al începuturilor sale literare, a putut sã-l condamne pe poet la uitare, lãsând mult
timp nepublicate circa douã lãzi cu manuscrise? Intrigat peste mãsurã, Constantin Noica, în Introducere le
miracolul eminescian, preciza cã, abia în urma scandalului provocat de Academia Românã, a fost obligat
marele critic literar Maiorescu sã le cedeze, în 1902, mult prea târziu însã (13 ani de nefolosinţã !), pentru
ca alţi cercetãtori ai vremii, un Mihail Dragomirescu, un Nicolae Iorga, un Sextil Puşcariu etc., sã fi putut
demonstra, la timp, apetitul pentru înnoire al poetului obosit de semnele neiertãtoare ale bolii. Ca atare,
sufleteşte, Mihai Eminescu avea predispoziţia necesarã cultivãrii unui refugiu apropiat de cel vãdit romantic.
Evazionismul sãu dovedea o altã ţinutã şi o altã valoare intrinsecã.
Dar iatã creaţiile lirice având în prim-plan marea, unele puternic romanţate, altele, de dupã
1880, trãdând particularitãţi simboliste: Lida (1866), Când marea (1869), Când priveşti oglinda mãrei
(1869), Cine-i ? (din drama Steaua mãrii, 1869), Unda spumã (1869), Prin nopţi tãcute (1869), Adânca
mare (sonet), Cum oceanu-ntãrâtat (1873), Murmurã glasul mãrii (1873), În fereastra dinspre mare (1876),
Coborârea apelor (1876), Ce suflet trist... (1880), Dintre sute de catarge (1880), Cu pânzele-atârnate
(1880), cãrora, desigur, li se pot adãuga şi versurile excepţionale din finalul poemului Împãrat şi proletar
sau cele de la începutul Luceafãrului, cu numerosele sale variante: Dacã iubeşti fãrã sã speri (1882), Şi oare
tot n-aţi înţeles (1882), Sã fie sara-n asfinţit (1882), Un farmec trist şi ne-nţeles (1882) etc.
Comprehensiuni cu inovaţiile formale simboliste de mai târziu demonstra marele poet în astfel de
marine, chiar dacã unele dintre ele explicã trecerea la versul alb, prin intermediul metrului antic:
“Mare, poartã pe undele tale corãbii,
Unele grele ne-aducã aur din Orfir,
Altele-nfoiate de roze de-Egipet
Vinuri şi smirnã...”
(“Murmurã glasul mãrii”)
Cu poezia “Dintre sute de catarge”, mãrturiile vãdind preocupãri simboliste cresc instantaneu, cãci
numeroasele forme ale repetiţiei concurã, aici, la realizarea muzicalitãţii versurilor, principiu de primã
importanţã pentru simbolişti. Astfel, versul-refren Valurile, vânturile are la bazã un subiect multiplu, cu
topicã inversatã, într-un paralelism sintactic vãdit, cu versuri-refren, în primele douã strofe interogative sau
în ultimele, enunţiative, cu caracter gnomic :
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“Dintre sute de catarge
Care lasã malurile,
Câte oare le vor sparge
Vânturile, valurile?
Dintre pãsãri cãlãtoare,
Ce strãbat pãmânturile,
Câte-or sã le-nece oare
Valurile, vânturile?
De-i goni fie norocul,
Fie idealurile,
Te urmeazã în tot locul
Vânturile, valurile.
Ne-nţeles rãmâne gândul
Ce-ţi strãbate cânturile,
Zboarã vecinic, îngânându-l
Valurile, vânturile.”
Sã fie, oare, în ultima strofã, un alt principiu simbolist, vizând mesajul voluntar indefinit, echivoc, al liricii
sau regretul romantic al incompatibilitãţii schopenhaueriene a celor douã lumi – cea a omului de rând şi cea
a omului de geniu?
Din aceeaşi perioadã, dupã cum se poate observa, dateazã şi cealaltã minusculã bijuterie liricã, “Ce suflet
trist”, în care pesimismul depãşeşte faza romantismului facil, pentru a-i potenţa efectul ideatic. Poate fi şi
aceasta o transcendere de la cunoscutul le mal du siècle, devenit artificial şi banal, la ceea ce tot francezii
vor numi cu sintagma les poètes maudits.
“Ce suflet trist mi-au dãruit
Pãrinţii din pãrinţi,
De-au încãput numai în el
Atâtea suferinţi?
Ce suflet trist şi fãr-de rost
Şi din ce lut inert,
Cã dup-atâtea amãgiri
Mai sperã în deşert?
Cum nu se simte blestemat
De-a duce-n veci nevoi?
O, valuri ale sfintei mãri,
Luaţi-mã cu voi !”
Dacã etapa romantismului eminescian fusese, astfel, depãşitã, în postume se poate observa cã sugestia e
mult mai accentuatã, dupã 1880, iar muzicalitatea eminescianã tinde, formal prozodic, spre acel ut musica
poesis, la care aspirau simboliştii.
Marea sugereazã un firesc sentiment al nesfârşitului. Scriitorul german
Thomas Mann (“Casa Boodenbrok”), fãcea chiar o paralelã între munte şi mare, acordându-i supremaţia
ultimei, prin infinitul contemplativ, în comparaţie cu concreteţea trãirii imediate, la care invitã muntele.
Depãrtarea este, în poezia lui Eminescu, “mai puţin o sugestie specific simbolistã, cât mai degrabã o transã
romantic ... Dorul de necunoscut sau ancorarea în necunoscut e o cãlãtorie fantasticã şi nu o evaziune
geograficã, la Eminescu.” (Emil Manu, “Roza vânturilor. Itinerare cultural”, 1980, p. 192)
Anticipând, aşadar, înnoirile revoluţionare ale simbolismului european, Eminescu le imprimã ceva din
structura sa pur romanticã, demonstrând, încã o dată, apetenţa pentru inovaţie, nu numai de fond, ci şi pur
formalã.
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Geniul eminescian s-a manifestat în ziaristică.Pentru Eminescu ziaristica nu era doar o obligaţie de serviciu,ci răspundea
structurii personalităţii sale.Era o modalitate prin care întreţinea dialogul public cu contemporanii,dialog susţinut cu
devotament şi dăruire până la sacrificiu de sine,considerandu-se „acru de cerneală şi condei” în lupta sa de a combate
„multele rele ce se iveau în fiecare clipă împregiurul său” după cum ne informează Slavici.In cei aproape şapte ani cât a fost
redactor la „Timpul”,Eminescu a scris în jur de 2000 de articole din care unele dedicate minorităţilor,de care vom aminti în
limita spaţiului acordat acestui articol.
Contrar acuzaţiilor nefondate că ar fi antisemit, Eminescu a luat apărarea evreilor stabiliţi în ţară de multă
vreme.El s-a pronunţat împotriva încetăţenirii în masă a evreilor stabiliţi în ţară de dată relativ recentă,ca urmare a
persecuţiilor îndreptate împotriva lor în Rusia şi în Polonia.Considera insă că nu erau indreptăţiţi să primească cetăţenia
română evreii care se puneau sub protecţia puterilor străine,practicau îndeletniciri neproductive şi se solidarizau cu Alianţa
izraelită în acţiunile îndreptate împotriva ţării noastre.Eminescu era profund nemulţumit şi de faptul că Germania,cu un
număr mic de evrei,lua măsuri legislative restrictive impotriva lor,în vreme ce impunea Romaniei,intre altele şi deschiderea
graniţelor ţării noastre pentru cei alungaţi din Imperiul german.Bine documentat,avand date statistice solide,Eminescu
publică într-un articol în luna septembrie 1878 situaţia minorităţilor din Dobrogea. Populaţia la acea dată, arăta Eminescu
,era alcătuită din români,bulgari,ruşi,tătari,nogai,turci(parte osmani,parte pomaci),cerchezi,germani din Basarabia şi ţinutul
Odesei,greci,ţigani,armeni,şi evrei(numai in orase).Aceste populaţiuni foarte amestecate traiau sub regimul asa-numitului
„patyent de colonizare” al Inaltei Porţi, una din legile cele mai liberale şi mai democratice nu numai a Impărăţiei otomane,
ci a Europei in genere, precizeaza Eminescu.Pămanturile se dau locuitorilor gratis.Timp de şapte ani erau scutiţi de orice
dare funciară, chiar şi de darea răscumpărării serviciului militar.După 20 de ani coloniştii deveneau proprietari
definitivi.Traind sub regimul unei absolute libertăţi de conştiinţă, având la dispoziţie pământuri fără nici o plată,neavând
decât o dată pe an darea pentru turme,dobrogenii,după propria lor mărturisire ,au avut sub guvernul Porţii traiul cel mai
fericit cu putinţă.Dacă n-ar fi fost aşa ,n-ar fi emigrat moldovenii,ruşii,germanii,tătarii cu miile în aceste ţinuturi.Spaţiul
limitat ne impiedică să arătăm si numarul fiecarei nationalităţi.Eminescu s-a manifestat hotărât si s-a preocupat de situatia
minorităţilor din Dobrogea după ce această regiune a revenit României.Combătând afirmaţia facută de un politician că
„pentru a ţine în respect şi în ordine populaţiunile sălbatice ale Dobrogei
trebuie să ţinem acolo o armată considerabilă” Eminescu combate această afirmaţie scriind în august 1878 că
populaţiunile Dobrogei nu sunt sălbatice.Românii îndeosebi au mai multe manăstiri in
Dobrogea.iar tătarii sunt în cea mai mare parte agricultori care produc însemnate
cantităţi de grâu pentru export, şi cine lucrează pentru export şi
consumator în economia intreagă a Europei nu poate fi numit
sălbatic.Tătarii au lucrat la drumul de fier de la
Cenavodă la Kiustenge şi tot aceşti
„sălbatici” au infiinţat în
câţiva
ani
înfloritorul oraş
Medgidie,care în mai puţin de
10
ani ajunsese la 20000 de locuitori şi 5000
de clădiri.Eminescu observa acid că domnii care fac
afirmaţii despre sălbăticia acestora sunt de zece ori mai sălbatici
decât tătarii.Mircea Voda scrie Eminescu, nu s-a ruşinat să fie considerat şi
„princeps Thartarorum Dobrodicii”.Pentru a evita conflictele şi a nu neândreptăţii
locuitorii aflaţi în Dobrogea, Eminescu considera ca să se procedeze corect cu proprietăţile din
Dobrogea ca urmare a preluării regiunii de catre autorităţile româneşti şi să nu se procedeze în mod barbar
deposedând turcii,tătarii,românii şi bulgarii prin tot felul de şicane şi măsuri de pământul lor câştigat cu sudori şi sânge
pentru a-l da la colonişti.Aceştia să primească pamânt doar pe locurile care nu sunt ale nimănui.Eminescu avea in vedere şi
faptul că Austria,Rusia şi Anglia aveau planuri şi proiecte în „a aranja” administraţia Dobrogei. Era de părere că în
Dobrogea trebuia trimis un om cu întinse cunoştinţe administrative,financiare si economice,înzestrat cu puteri
discreţionare,care să unifice încet-încet ţara cu patria mumă. Un om mai în vârstă ,nu un Pache,Mache sau Sache scos din
cutia unei curtizane pariziene şi cules de pe uliţele Bucureştiului „pour civiliser en deux jour la sauvage Dobroudja”.Cel din
urmă hamal turc ori tătar e un om mai preţios şi mai folositor decât tot comitetul de redacţie al ziarului „Românul” sau alte
ziare liberale,adăuga Eminescu la finalul articolului.Aceeaşi preocupare o acordă Eminescu şi altor probleme şi aspecte
legate de soarta locuitorilor din Dobrogea.In articolul publicat in octombrie 1878 cere ca oamenii aflaţi în Dobrogea să se
simtă nesupăraţi întru ale religiei,limbii,dreptului.Să nu se facă din Dobrogea o colonie de netrebnici,în care să trimitem o
pletoră de funcţionari fără ştiinţă de carte şi lipsiţi de omenie, precum umplusem la rândul ei Basarabia cu tot ce avea
România mai inept şi mai corupt.Să nu scadă şi să nu sărăcească populaţia dobrogeană aşa cum sărăceşte şi scade populaţia
agricolă din România. Şi Eminescu ştia ce spune scriind în articol că ”ne îngrozim la ideea că s-ar introduce şi acolo acele
mii de lipitori şi de cenuşeri cari umplu ţara noastră, acei vandali cari nu ştiu nici abecedarul şi aspiră de-a deveni prefecţi,
acele lăcuste ale visteriei şi ale averii ţăranului cari ne-au afundat ţara în datorii şi au adus pe sătean la sapă de
lemn”.Eminescu se dovedeste mai mult decat modern şi actual nu numai prin cele arătate mai sus, dar şi cerând guvernului
să se consulte cu populaţia,să nu permită desnaţionalizarea, iar şcoala să fie confesională şi în ea turcii să înveţe turceşte,
tătarii tătăreşte, să nu repetăm noi, popor mic şi necuceritor, nedreptăţile ce se fac naţionalităţii noastre chiar în ţările
învecinate.
Lt.col.(r) MIHAI ISTRATI
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Profesor E.C.Ninu
Motto: “Eminescu este atât de mult
al nostru, încât nici n-am observat că am
devenit ai lui.”
(Nichita Stănescu)
La început a fost CUVÂNTUL, pe care vechii greci îl numeau LOGOS !
Câte religii dau, oare, astfel, soluţia creaţiei, pentru ca, apoi, nodul gordian al marilor întrebãri despre naşterea
universului şi a omului sã fie tãiat de la sine: “Sã fie tãrie ! Şi a fost tãrie !… Sã fie luminã ! Şi a fost luminã !…”
Şi toate acestea doar pentru cã Dumnezeu “a zis” şi pentru cã “Dumnezeu a numit …”
George Vieru, poetul moldav de peste Prut, îl numea pe Eminescu “Dumnezeul nostru, al românilor”.
Desigur cã bardul din Ipoteşti, stãpân al esenţei, adicã al CUVÂNTULUI, l-a mânuit cu pricepere şi cu iubire,
dãruindu-l semenilor sãi. Iar românii au descoperit, cu uimire, cã, întocmai acestui nou Dumnezeu al lor, au şi ei harul
celor aleşi.
Or, într-o astfel de filiaţie divinã, Eminescu a fost pe deplin conştient de menirea sa: “Dumnezeul geniului ma sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar”.
“Mânuitor
perfect
al
limbii” (Titu Maiorescu), Mihai
Eminescu s-a transformat într-un
adevãrat “mântuitor” al ei (Lucian
Blaga). Astfel, încã înainte de
ivirea lui Nichita Stãnescu, a
îmblânzit LOGOSUL, învãluit în
ceaţã şi plutitor perpetuu în haosul din
care au încercat sã-l scoatã
înaintaşii sãi paşoptişti, într-o pripitã,
deşi nezadarnicã trudã.
“Creşterea
limbii
româneşti”, pe care o lãsase cu limbã
de moarte Ienãchiţã Vãcãrescu, se
cristaliza în sine, de la o etapã la alta.
“Cuvântul ce grãieşte
adevãrul” nu îi mai era, însã, suficient
tânãrului cu ochi adînci cât istoria.
Îi trebuia inefabilul inexprimabilului,
aşa cum îl vor absolutiza
simboliştii. Nu sã dezvãluie nudul,
frustul ideii, ci s-o sugereze numai,
pãstrându-i şi potenţându-i unda de
mister.
“Ecce
homo,
ecce
Dominus!” Şi, odatã instalat comod
în jilţul limbii, şi-a aşezat de-a
stânga şi de-a dreapta pe cei şi-au
recunoscut descendenţa şi i-au
idolatrizat unicitatea: Tudor Arghezi,
care a coborât CUVÂNTUL pe
pãmânt, materializându-l, Lucian
Blaga, gânditorul grav, care l-a
resacralizat, învãluindu-l în magia
“EONULUI DOGMATIC”.
De aici, neantizat aparent,
CUVÂNTUL revine, mai puternic şi
mai stabil, ieşit din el însuşi,
pentru a ne asimila în UNIVERSUL
SIMŢIRII, epuizându-ne într-un
halucinant “EXTASIS”, pe care
numai “cel mai iubit dintre poeţi”, Nichita Stãnescu, avea sã-l exprime într-un paradox celebru: “Matematica s-o fi
scriind cu cifre, dar poezia nu se scrie cu cuvinte.”
Cu “colţul inimii” a scris-o şi cel rãtãcit în lume, lãsând înlãcrimaţi codrul şi pãdurea, în dorul pustietãţii: “O,
rãmâi, rãmâi la mine, / Te iubesc atât de mult !…”
Anticipa, astfel, marele Eminescu sentimentul halucinant al dezrãdãcinãrii celui aplecat, prea devreme pentru
vârsta lui, peste marile întrebãri ale lumii, pe care Sfinxul, mai devreme sau mai târziu, le pune fiecãruia dintre noi. Şi
tocmai pe el Eminescu l-a învins, precum Oedip, neştiind cã-şi semna, cu slove de sânge, inexorabilul sfârşit. A fost
tocmai aceasta, desigur, drama sa, cea a OMNIPOTENŢEI, iar nu cea a neputinţei. Adică tocmai ceea ce un critic
basarabean numea, inspirat, “drama trecerii de la cunoaşterea de ceva la cunoaşterea de NIMIC.” (Mihai Cimpoi,
« Căderea în sus a Luceafărului »)
Şi aşa s-a fãcut cã tocmai LUI i-a fost sortit semnul infinitului, pe care, absolut voluntar, şi l-a gravat pe
bronzul frunţii.
MELOSUL eminescian izvoreşte, cu limpezime şi putere, dintr-o continuã pendulare între “PLUSUL” şi
“MINUSUL” cunoaşterii, dupã cum misterul artei sale se află, deopotrivă, atât în “ZENIT”, cât şi în “NADIR latent”.
“LÃSAŢI COPIII SÃ VINÃ LA MINE !” La chemarea LUI, mici şi mari, dascãli sau discipoli, se reunesc
pentru a împrumuta “LUMINÃ DIN LUMINÃ” de la cel care, chiar dacã numai pentru o clipã, şi-a gãsit fugar popas
al spiritului în cugetele noastre. Numai aşa se face că vibraţia inimilor noastre are ceva din cea a veşnicului univers.
Acolo, sus, deasupra noastrã, pâlpîie o stea, ocrotindu-ne şi ghidându-ne.
Iar numele ei a fost sã fie EMINESCU !
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"Poetul Eminescu a pus în umbră pe prozator. “Făt-Frumos din
lacrimă”, “Sărmanul Dionis”, “Cezara”, “Geniu pustiu” au fost de cele
mai multe ori citite cu interesul de a se vedea cum unele din motivele
sau mijloacele lirismului eminescian se preparaă sau se regăsesc în ele,
cu interesul adică pe care l-am încerca pătrunzând în laboratorul unui
alhimist. Miracolul eminescian putea fi contemplat aici, în schiţa lui
premergătoare şi in mecanismul lui demontat. Proza lui Eminescu
merită însş a fi citită pentru ea însăşi. Câteva dintre frumuseţile cele mai
de seamă ale artei româneşti de-a povesti au căzut din condeiul poetului.
Valuri noi îşi află aici începutul drumului lor prin lume. Eminescu este
un povestitor fantastic căruia i se impune nu observarea realităţii, ci
recompunerea ei vizionară, grea de semnificaţii adânci".
Filozof al culturii, eruditul estetician Tudor Vianu, în paginile
revistelor "Gândirea" şi "Viaţa Româneasca" grupează, într-un volum, studiile despre Mihai Eminescu, în
anul 1929. Un alt corifeu al culturii, Eugen Lovinescu, referindu-se la esteticianul Vianu, puncta: "articolele
sale sunt intotdeauna informate de o erudiţie ce nu înăbuşe, într-un stil de o demnitate de expresie abstractă,
ce-i dau un accent de gravitate şi plenitudine remarcabile."
De ce mi-am început comentariul pro "prozator"? Pentru că, furată de muzicalitatea metaforei lirice, sunt
permanent tentată să privesc "Luceafarul" strict prin prisma poetică.
Povestea geniului poeziei unuversale, legată de urbea de la malul Mării Negre, se întinde pe 130 de ani,
aniversare ce va avea loc în luna iunie anul curent.
“Hotel d'Angleterre”. Construcţie marcantă a finalului de secol al XIX-lea, după ce, la 14 noiembrie
1878, Dobrogea reîntregea teritorial trupul României, de după câştigarea Războiului pentru Independenţa
faţă de Turcia, de la 1877. Data finalizării hotelului, rezultată din arhivele vremii, este 1880. Vara lui 1882,
mai precis mijlocul lui iunie, este momentul descinderii “poetului nepereche”, pentru întâia oară, la mal de
mare. I s-a oferit "... şed într-o mansardă şi privirea mi-e deschisă din doua părţi asupra mării, pe care aş
vrea să plutesc cu tine. Dar aceasta nefiind cu putinţă, te sărut cu dulce, draga mea Veronica, şi rămân al tău
Eminescu." Constanţa - 16 iunie 1882.
Prima scrisoare adresată Veronicăi Micle a fost scrisă chiar la data sosirii lui Eminescu pentru un sejour
de 10 zile. Pentru că erau un mare efort şi o mare greutate să se ajungă la Constanţa, cu trenul de la
Bucureşti la Giurgiu şi, de aici, cu vaporul pe Dunăre, până la Cernavodă, de unde ultima parte a călătoriei
se făcea pe calea ferată până la Constanţa. Excepţionalul spirit novator în arhitectura, inginerul Anghel
Saligny, nu terminase încă execuţia podului ce lega Dobrogea de ţarî, între localităţile Feteşti şi Cernavodă,
peste braţul Borcea şi fluviul Dunarea.
De la “Hotel d'Angleterre”, hotel “Regina”, mai apoi, iar, pe final, hotel Intim”, de pe strada N. Titulescu
din Constanţa, în imediata vecinătate a bazilicii catolice “Sf. Anton”, Eminescu concepe o a doua epistolă
dedicată aceleiaşi doamna Micle:
"Draga mea Veronica, Iartă-mă că nu ţi-am scris de atâta timp, dar am întârziat la Giurgiu, la Costinescu,
unde am scapat o dată vaporul care nu pleca decât de trei ori pe săptămână, şi am venit aci, unde poşta nu
pleacă în toate zilele. Am venit ieri şi am făcut deja două băi de mare, cari promit a-mi face mult bine, deşi
pe-aici e frig încă şi apa mării nu e destul de caldă pentru bai. De-aceea sunt unul din cei dentâi sosiţi aci
pentru băi şi nimeni nu se scaldă încă, afară de mine. N-o să stau aci decât vreo zece zile şi-apoi iar măntorc la Bucureşti. O să mă-ntrebi ce efect mi-a facut marea pe care-o văz pentru întâia oară? Efectul unei
nemarginiri pururea mişcate. Dar, abia de doua zile aici, n-am văzut-o în toate feţele, căci ea e
schimbăcioasă la coloare şi în mişcări, de unde unii autori o şi compara cu femeia. Constanţa sau
Chiustenge este un mic oraşel, dar îndestul de frumos. Nu are a face deloc cu Rusciucul, casele au oarecare
eleganţă în clădirea lor, căci piatra e ieftină aci şi clădirile sunt din piatră pătrată, iar primăria, de când
stăpânesc românii şi există un consiliu comunal, a făcut foarte mult pentru orânduiala şi înfrumuseţarea
oraşului. O terasă pe ţărmul înalt dă o frumoasă privelişte pe toată întinderea mării şi, când luna e deasupra
apei, ea aruncă un plein de lucire slabă, care pluteşte pe o parte a apei. Restul rămâne în întunerec şi,
noaptea, marea îşi merită numele ei de “neagra”. Viaţa e cam scumpă aci, dar nu atât de exagerat de scumpă,
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precum mi se descria, mai ales de când s-au deschis câteva oteluri. La anul, să ştii că venim amândoi aci,
căci băile de mare întăresc şi grăbesc bătăile inimei. Cu toate că omul pare a întineri de ele, privirea mării
linişteşte, mai ales sufletele furtunoase. Şed într-o mansardă şi privirea mi-e deschisă din două părţi asupra
mării, pe care aş vrea să plutesc cu tine, dar aceasta nefiind cu putinţă, te sărut cu dulce, draga mea
Veronică, şi rămân al tău Eminescu."
Aşa este descrisă atmosfera Constanţei de acum 130 de ani, poetul menţionând, în următoarele scrisori,
"pustietatea de prin prejur nu produce nimic. Neavând nici un rău şi lipsită de ploaie, recolta arăturilor e
nulă, de aceea oamenii nici nu prea ară şi se-ntemeiază mai mult pe creşterea de vite. Viaţa e monotonă şi
peste zi târgul pustiu."
Prozatorul cu stilul minuţios descriptiv este un reporter fin al realităţilor teritoriului legănat de Dunăre şi
Mare, fiinţa vie şi capricioasă ca o femeie. Din nefericire, spiritul Ipoteştilor natal nu a realizat întâlnirea
propusă pentru anul următor, alături de Veronica Micle, muza sufletului şi poeziei sale...
Dar, după aproape jumatate de secol, mai exact în anul 1930, la propunerea consiliului local al
Constanţei, sculptorul român Oscar Han a împlinit visul lui Eminescu, în poemul "Mai am un singur dor".
A realizat, pentru faleza Cazinoului, monumentul statuar "Mihai Eminescu şi Veronica Micle",
logodindu-i pentru eternitate cu marea, după cum şi-a exprimat profundele-i sentimente ale unei iubiri
neîmpărtăşite de cea pe care a imortalizat-o, dăruindu-i stigmatul nemuririi, prin opera scrisa şi dainuirea
pietrei.
Aşa că, prin zona peninsulară a vechiului Tomis, paşii Luceafărului au amprentat istoria, atât în cele zece
zile şi nopti ale lui iunie 1882, cât şi de 82 de ani dăltuiţi în memoria pietrei de către fabulosul sculptor
Oscar Han.
Final de poveste.
Ori de câte ori Luceafarul se oglindeşte "pe mişcătoarele-i cărări" ale Mării Negre, îşi trimite tiara de raze
pe frunţile încremenite peste timp ale celor doua personaje: Poetul şi muza lui ...
Carmen Aldea Vlad

EMINESCU SI ARMATA
Evenimentele militare, situaţia armatei romane, au fost commentate de către Eminescu, în maniera şi
viziunea ziaristului de geniu care s-a pus în slujba dreptului la existenţă naţională al poporului nostru. Pentru
a marca preocuparea lui Eminescu faţă de armata română,ne vom referi la câteva articole.
In ianuarie 1878 scrie articolul “Dorobantii” cu care declanşează o campanie “straşnică” după cum a
numit-o Slavici.Citam:
“Au sosit în Bucureşti dorobanţii de pe câmpul de război. Mantalele lor sunt bucăţi, iar sub manta cămaşa pe
piele, şi nici cojoc, nici flanelă, nici nimic. Incălţaţi tot atât de rău, unul c-un papuc ş-o opincă, altul c-o
bucată de manta înfăşurată împrejurul piciorului, toţi sunt într-o stare de plâns, într-o stare care te revoltă.
Turcii despre care se zicea că mor de foame şi de frig, au sosit la Bucureşti mai bine îmbrăcaţi şi mai îngrijiţi
ca soldaţii noştri. Nu sunt în toate limbile omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a înfiera uşurinţa
şi nelegiuirea cu care stârpiturile care stăpânesc această ţară tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă a
României, pe acel ţăran care muncind şi plătind dări hrăneşte pe aceşti mizerabili”.
Articolul din aprilie 1880 : ”Despre ale armatei”.
“Cititorii ziarului “Timpul” au putut observa rezerva cu care acest ziar a păstrat totdeauna în cestiunile
militare, rezerva determinată şi din convingerea că, mai curând sau mai târziu, capul statului va şti a feri
armata de loviturile demagogiei, Domnitorul fiind corpul suprem al armatei....Ministrul de rezbel a dat o
circulară privitoare la înaintarea căpitanilor la gradul de maiori prin care să li-se dea căpitanilor examinaţi
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coeficientul 2 pentru partea ştiinţifică în teorie şi practică pentru toţi cei care au trecut printr-o şcoală
militară şi coeficientul 4 pentru ceilalţi. Adică,se zdrobeşte cariera acelora a căror crimă este aceea că au
petrecut tinereţea prin şcoli şi prin urmare de a avea cunoştinţe militare. Ce va zice orice om conştiincios
despre asemenea apucaturi ale guvernanţilor noştri şi ce viitor pregătesc aceşti oameni tării lor”.
Articolul din octombrie 1880 “Astăzi intra in Bucuresti”.
“Astăzi intră în Bucureşti trupele care au luat parte la manevrele care au ţinut două luni de zile. Din ele s-a
putut constata progresele însemnate ale oştirii noastre. Artileria a reâmprospătat buna reputaţie de care se
bucură din războiul trecut; cavaleria, îndeosebi cea teritorială, călăraşii, s-au purtat admirabil; infanteria deşi
încărcată cu echipamentul reglementar de campanie, a executat miercuri aproape toate mişcările ei în pas
gymnastic, fără ca să se iveasca decât prea puţine cazuri de istovire de puteri.....manevrele acestea, cari sunt
un simulacru al bătăliilor reale, constituie piatra de încheiere a instrucţiei trupelor, ele arată conlucrarea
sistematică şi legătura între trupe de diferite arme care iau parte la campanie.....
Consiliar întru ale armatei a doi domnitori consecutivi generalul Florescu deşi atins de ingratitudinea
coteriilor politice din tară, deşi asistând la o comedie politică în care vede advocaţi şi postulanţi judecându-i
prin gazette şi discursuri parlamentare opera, are totuşi satisfacţiunea oricărui cetăţean mare, aceea de a-şi
vedea realizată ideea generoasă a întregii sale vieţi. Dacă o bună politică va şti să secundeze cu înţelepciune
activitatea unei armate bune, posteritatea, împreuna cu acei oameni ai prezentului care ştiu să preţuiască
meritul, vor recunoaste ca, fara concursul generalului Florescu, modestele începuturi de oştire create sub
Regulament ar fi fost departe de-a deveni atât de curând o armată în sensul European al cuvântului. Oricât
de mare ar fi rolul ce l-am atribui progresului pe care timpu-l aduce cu sine, fără iniţiative care au dat unei
părţi a tinerimii direcţia spre studii militare, fără voinţa stăruitoare de-a avea o armată modernă, fără energia
şi înţelegerea cu care generalul a contribuit la întemeierea ei n-am fi ajuns a o vedea luând o glorioasă parte
la război, nici manifestând,la orice ocazie dată, atât de distinse calităţi militare”.
Articolul din noiembrie 1880 “ Pe lângă decretul de convocare”:
“Dl lt.col.Candiano Popescu din armata cavaleriei e chemat în activitate în corpul de stat-major al
M.S.Regelui, devenind aşadar adjutant domnesc. E însă de notorietate publică că dl lt.col. odinioara căpitan
de artilerie, a luat parte la răsturnarea M.S.Regele Carol I. Noua teorie a fidelităţii faţă de suveran care reiese
din acest fapt poate că nu e ademenitor pentru oricine, dar dacă şeful suprem al armatei române o găseşte
bună pentru spiritul public şi disciplina de la noi, o credem importantă pentru a formula tot ce rezultă din
asemenea precedent, tot ce prin asemenea numiri încetează de-a mai fi reprobabil. Dacă s-ar mai gasi câţiva
d-ni ofiţeri care să mediteze un act eroic în felul celui de la 11 februarie şi ar avea scrupule din cauza legilor
militare sau a jurămantului, să nu şi le facă. Dacă altii ar gasi că republica e cea mai bună formă de
guvernământ n-au decât s-o proclame în toată liniştea la Buzau, Mizil, sau Dorohoi. Lucrul nu numai că se
iartă, se recompenseaza chiar sub Carol îngăduitorul. E important a se constata ce anume merite trebuie sa-şi
fi câştigat cineva în România pentru a fi recompensat”.
Art.din martie 1883 “Armata noastra”.
Generalul Manu e cunoscut ca unul din cei mai capabili şi mai speciali ostaşi. Ca inspector general al
artileriei era pe deplin în rolul său, această armă cerând cele mai multe cunoştinţe speciale. Dar actualul
ministru de război a-ncercat să sape în mod subversiv poziţia meritată şi cu drept câştigată de dl general
Manu. Prin propunerile făcute regelui de către dl Brătianu, dl general Manu se numeşte cap al diviziunii a 8a cu reşedinţa la Roman, fiind sigur că generalul nu va primi această aşa zisă înaintare şi va demisiona. Răul
de căpetenie care dizolvă la noi orice încredere în stat şi în urmă orice încredere de sine însuşi, atât de
necesară fiecărui om de merit, este politica. Dl Brătianu, ajuns din nefericire ministru de război ignorant în
ale războiului, ca şi în toate cele, face politică în armată”.
Ne permtem să adăugăm că unele situaţii descrise de Eminescu, sunt asemanatoare cu unele fapte si
evenimente petrecute in România din vremea sa până in zilele noastre, fapt care ne determină să credem ca
exista totusi continuitate si traditie.
Lt.col.(r) MIHAI ISTRATI
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In 12 ianuarie
2012, la Cercul Militar
Constanţa,
membrii
cenaclului
Mihail
Sadoveanu, alături de
membrii Pro Basarabia,
membrii Cultului Eroilor,
membrii Ligii Navale
Constanţa
şi
simpatizanţi, a avut loc o
seară culturală de neuitat.
Şeful Cenaclului, Aurel
Lăzăroiu, care, are un
merit
deosebit
în
organizarea unor astfel
de activităţi culturale, a
invitat pe scenă poeţi, cântăreţi de folk, alături de scriitori care au dezbătut opera şi viaţa
marelui poet naţional, Mihai Eminescu.
Pe malul mării, la iniţiativa scriitorului şi editorului Constantin Lămureanu, care an
de an s-a ocupat de această activitate, în 15 ianuarie, la statuia marelui poet, formaţia de
mandolinate, condusă de prof. Ilie Belcin a încântat auditoriul cu o suită de cântece din
opera voievodului poeziei româneşti. Au urmat recitaluri de poezie, fapt ce a atras atenţia
turiştilor şi constănţenilor care ieşise la plimbare pe malul mării, aşa încât numărul
spectatorilor a fost foarte mare.
În data de 19 ianuarie, la sediul Uniunii Armenilor din România, filiala Constanţa, la
iniţiativa inimoasei profesoare Luiza Gurău, şi a responsabilului cultural în cadrul
comunităţii, Arsaluiz Gurău, poeţi şi scriitori, români, tătari, armeni au realizat o seară
memorabilă de neuitat prin
dezbaterea operei marelui
poet Mihai Eminescu.
Au ţinut prelegeri,
la
aceste
manifestări
culturale, sau au recitat din
Eminescu sau din poeziile
lor, despre marele nostru
poet: Ana Ruse, Sanda
Munteanu, Luiza Gurău,
Ghiuner Acmola, Coca
Gheorghiu,
Aurel
Lăzăroiu, Aspasia Spirt,
profesori şi elevi din
şcolile constănţene.
Vasilica MITREA
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Omul, epoca si opera lui I.L.Caragiale
Motto: ”…Nu ştiu,
mă, cînd am hîrtia albă dinaintea
ochilor, mă apucă
aşa o ameţeală şi o spaimă. Mi se pare că e cineva în spatele
meu, care-mi pune mîna pe umăr, poate chiar posteritatea, şi se
uită cum scriu.”
(Ion Luca Caragiale)

de E .C. Ninu

Să fie, în frazele de mai sus, intuiţie, conştiinţa valorii sau certitudinea acelei
”inteligenţi spăimîntătoare”, 1 certitudine izvorîtă din sentimentul obsedant al răspunderii
pentru cuvîntul scris, pentru creaţie, rod al unor torturante eforturi?
Oricum, posteritatea, pe care o simţea că-l ”priveşte peste umăr”, s-a uitat adînc şi în
nenumărate rînduri la ceea ce a scris, l-a descoperit progresiv şi l-a simţit mereu actual şi necesar, considerîndu-l:
”Cel mai mare creator de viaţă din întreaga noastră literatură”,2 ”un mare artist, creator al unei lumi totale, cu
instituţiile şi limbajul ei, cu toate coardele vieţii umane, de la tragic şi pînă la grotesc”. 3
Şi superlativele exegezelor literare nu se opresc aici. Istorici şi critici literari, confraţi sau de peste hotare,
contemporani scriitorului sau nouă, le adună, asemeni lui Mihail Ralea, într-o singură şi grăitoare concluzie:
”Caragiale e unul din marii creatori comici al literaturii universale”4, concluzie subliniată cu strălucitoare distincţie şi
de Şerban Cioculescu: ”Posteritatea, faţă de asemenea scriitor, e o continuă replică cu jocu-i de oglinzi întors asupră-i,
ca un omagiu de reciprocitate”.5
Indiferent de obiectivul urmărit, nu poţi cerceta opera lui Caragiale fără a încerca, cel puţin, să afli totul despre om,
despre creator şi opera sa. Şi, cum nu poţi cuprinde totul, din ceea ce ai aflat cu greu poţi renunţa la ceva, într-atît de
relevant este fiecare cuvînt, fiecare amănunt ce se leagă de viaţa şi activitatea acestuia, pentru oricare din unghiurile
de perspectivă din care vrei să-i priveşti opera. Zgîrcit în date autobiografice, disociind arta de producător, socotea
total nepotrivit amestecul cercetătorului în viaţa particulară a artistului: ”…mărturisesc că nu înţeleg – îi scria lui
Horea Petrea Petrescu, care-i cerea, în 1906, date biografice pentru teza de doctorat pe care o pregătea despre opera
l.L.Caragiale – ce are a face familia mea, care nu e nobiliară, cu operele mele! Şi-apoi eu socotesc că dumneata despre
aceste opere vrei să faci un studiu critic de literatură şi artă, iar nu despre familia mea vreunul heraldic?”6 Ştim, totuşi,
şi nu uităm cînd şi unde s-a născut şi cum a trăit. Şi mai ştim că obîrşia-i era peninsulară, sudică, greacă, mai direct.
Amănuntul e numai aparent neînsemnat: originea etnică furnizează sugestii temperamentale şi caracterologice cu
răsfrîngeri inerente asupra creaţiei. Lucru semnalat şi de doi mari esteticieni, precum Lucian Blaga şi George
Călinescu.
Astfel, în Spaţiul mioritic, Lucian Blaga îl situează pe Caragiale, care, prin spiritul său epigramatic, e peninsular,
venind din sud, prin rasă, între cele două linii de influenţă culturală suportate de literatura noastră în veacul trecut:
linia catalitică – de inducţiune germanică (Gh. Lazăr–M.Kogăl-niceanu–T.Maiorescu–M.Eminescu–G.Coşbuc) şi
linia modelatoare – de inducţiune franceză (Gr.Alexandrescu-D.Bolintineanu-V.Alecsandri-Al.Macedonski). Iar
G.Călinescu, în Specificul naţional, ultimul capitol al Istoriei sale, nota: ”Cît despre Caragiale, el se află la marginea
de jos (=sud) a rasei noastre: el este un balcanic traco-elin. El aduce sensibilitatea deosebită, iubirea de aglomerare
citadină, spiritul critic exagerat, zeflemist, preocuparea de politică, apetiţia spre o culturalitate maximă, cunoaşterea de
oameni, mimica repede, teatralitatea, oratoria. Acestea nu sînt elemente dincolo de sufletul nostru, ci numai laterale.
De aceea, Caragiale ne-a îngroşat o notă pe care noi o aveam de pe vremea întrepătrunderii, prin Sciţia Minor şi
Tracia, cu sufletul elin. Probabil că Mitică getic exista la Tomis.”7
Superbă caracterizare genetică a celui mai mare neconformist dintre marii noştri scriitori, care, declarîndu-se cu
cinism plebeu, autodidact, cu numai patru clase primare (făcuse, totuşi, gimnaziul la Ploieşti, fiind printre elevii
fruntaşi), histrion, zeflemist, nu uita să noteze, în schiţa Gran Hotel <<Victoria Română>>: ”Simt enorm şi văd
monstruos.” Discutată, interpretată şi parainterpretată, declaraţia rămîne un fel de deviză-profesiune de credinţă a celui
care n-a încetat niciodată să descopere şi să ridiculizeze, pînă la caricatură, prostia pretenţioasă, găunoasă, impostura
gălăgioasă şi plină de sine, patriotismul fals, de cafenea, vanitatea, complicitatea şi conştiinţa tranzacţională, egoismul
şi amoralitatea. Şi, îndeosebi, pseudocultura afişată de clasa socială în devenire, burghezia, al cărei duşman neîmpăcat
1

- Garabet Ibrăileanu,Scriitori români şi străini, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, p. 242.
- Garabet Ibrăileanu, op.cit., p. 237.
3
- George Călinescu, Istoria literaturii române…, ed.cit., p. 506.
4
- Mihail Ralea, Cîteva consideraţţiuni asupra operei lui Caragiale, în Viaţa românească, nr.6, 1962, p. 5.
5
- Şerban Cioculescu, Viaţa lui Caragiale. Caragialiana, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977, p. 299.
6
- Apud Şerban Cioculescu, op.cit., p. 13.
7
- G.Călinescu, op.cit., p. 975.
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a fost toată viaţa. Şi, pentru că, aşa cum avea să declare: ”nimic nu arde pe ticăloşi mai rău ca rîsul”8 (replică prin care,
notează Ştefan Cazimir, ”o însemnată dimensiune a edificiului caragialesc îşi dobîndeşte epigraful ideal”9 ), alege, ca
armă de luptă împotriva acestei lumi, rîsul, ca o expresie a celei mai necruţătoare ironii şi satire sociale.
Scriitor citadin, Caragiale a reconstituit, cu o inegalabilă intuiţie şi într-o viziune realistă, societatea română dintr-o
epocă de criză evolutivă. El a aruncat asupra societăţii noastre din ultimul sfert al secolului al XIX-lea o privire sigură,
pătrunzătoare, necruţătoare, asemeni unui mare istoric: ”sintetizînd, în cîteva personaje şi cîteva evenimente
caracteristice, categoriile sociale, stările sufleteşti şi întîmplările produse de introducerea civilizaţiei apusene la noi, el
a istorisit, a criticat şi a explicat întreaga viaţă a epocii de care s-a ocupat”.10
Inteligent pînă la graniţa neverosimilului, dotat cu un acut, lucid şi exact spirit de observaţie şi cu o vie intuiţie
psihologică, Caragiale a înregistrat toată această mascaradă ilară a mahalalei ce se lupta să ajungă metropolă, toată
această ”comedie umană”, însoţită de farsa constituţională şi demagogie avocăţească, reţinînd esenţialul, surpinzînd şi
condensînd caracteristicul, împletind cu mare economie de mijloace, comedia de moravuri cu cea de caracter, creînd,
cu o rară obiectivitate, o întreagă tipologie umană, totul într-o operă realistă, vie şi actuală oricînd, în care
”monstruosul unei epoci a fost turnat în bronz”. Era, de altfel, şi intenţia scriitorului, care nota, într-un articol din
1897: ”Genuri literare, ca satira, teatrul, romanul, întipăresc spre păstrare fizionomia socială a deosebitelor epoce.”11
N-a scris mult. Proverbiala-i lene, despre care, cu mai mult sau mai puţină răutate, au discutat contemporanii, lipsa
de răgaz sau oboseala, invocate de unii istorici literari, sînt cauze de ordin subiectiv. Adevărul trebuie căutat în
probitatea profesională, în nobilul obicei de a nu se repeta, în acel obsedant imperativ care-i caracterizează întreaga
operă, de a găsi cuvîntul şi forma potrivită ideii ce o avea de transmis. Aşa cum, potrivit lui Paul Zarifopol, mărturisea
undeva: ”Nu de dragul cuvintelor am căutat anume să născocesc o povestire. Eu de hatîrul povestirii caut într-adins
cuvinte.”12 Se pare că făcea parte din acei scriitori (vezi şi mottoul subcapitolului) pe care, cum remarca Ibrăileanu,
”condeiul îi paralizează. Noi credem că ceea ce a scris e, pe de o parte, prea puţin din ceea ce avea de imaginat şi, pe
de altă parte, inferior imaginii din minte.”13
Lucra încet, minuţios, cu conştiinţa deplină a demersului, la tensiunea artistică pe care numai talentul adevărat o
poate da. ”Să nu umpli lumea largă cu o operă – îi scria lui Mihail Dragomirescu –, ci o operă strîmtă să o umpli cu
lumea; fiindcă o operă trebuie să trăiască în lung şi nu în larg, ca raza care pătrunde drept înainte, nu ca un balon cu
iluminaţie ce se umflă în lături.”14
Cît despre talent, era singura calitate pe care o recunoştea unui creator, ignorînd orientările estetice ale ”artei cu
tendinţă” sau cele ale ”artei pentru artă”. Astfel, comentînd autograful pe care Gherea i-l scrisese pe volumul al treilea
din Critice: ”Iubitului meu adversar politic şi literar”, Caragiale refuză a fi considerat adversarul politic al lui Gherea,
”fiindcă eu nu fac politică şi cred că bine fac – politica e terenul faptei, nu al teoriei. Adversar literar iarăşi nu pot să
fiu, oricît de puţin talent aş avea eu însumi. Gherea ştie bine că pentru mine nu pot încăpea nici sistemă, nici opinie,
nici tendinţă, nici morală; nu poate încăpea decît numai şi numai talent.”15
Şi talent a avut cu carul. Stă mărturie întreaga-i operă, scrisă pe parcursul a aproape 40 de ani.
O încercare de periodizare întîmpină oarecare greutăţi. Distingem, totuşi, patru etape ale creaţiei:
I. 1873-1878 – perioada de debut: gazetărie, pamflete, ”gogoşi”, foiletoane, articole, poezii;
II. 1878- 1890 – teatru;
III.1890-1901 – schiţe, momente, nuvele;
IV. 1901-1912 – nuvele, povestiri, basme, pamfletul 1907. Din primăvară pînă-n toamnă.
Bergson observa că defectul prin excelenţă rizibil este vanitatea.16 Şi la acest ”demon al rîsului”, care este
Caragiale, vanitatea (hybris, cum numeau vechii greci orgoliul) este studiată pe viu, în toate întruchipările şi
metamorfozele ei. O noapte furtunoasă este cel mai elocvent exemplu, trimiţîndu-ne chiar la izvoarele fenomenului, la
reprezentările lui cele mai vii, mai simple, mai colorate.
Salutînd, în 1901, în Zeflemeaua, apariţia volumului Momente, într-o elogioasă şi entuziastă inspiraţie, George
Ranetti scria: ”Nu Momente, maestre, ci Monumente trebuia să intitulezi acest minunat volum.”17 Spontanul calambur
va căpăta prin ani perenitate. Pentru că Momentele, dincolo de intrinsecile lor valori artistice, înseamnă, pentru proza
noastră, poate chiar mai mult de cît au însemnat comediile lui Caragiale pentru teatru. Apariţia lor acum şi la nivelul
unei strălucite maturităţi de creaţie coincide, aproape, cu naşterea speciei. Caragiale a definitivat genul, i-a dat o
asemenea desăvîrşire, încît schiţa umoristică de după el poartă, în genere, pecetea geniului comic caragialian.
Descoperim, în lumea Momentelor şi schiţelor lui Caragiale, un univers uman de o infinită varietate, în care
accentul cade pe orăşanul din toate păturile sociale burgheze, surprins în viaţa lui de zi cu zi, în condiţiile unei
8

- I.L.Caragiale, Scrisori şi acte, Bucureşti, EPL, 1963, p. 65.
- Ştefan Cazimir, Caragiale. Universul comic, Bucureşti, EPL, 1967, p. 27.
10
- Garabet Ibrăileanu, op.cit., p. 239.
11
- I.L.Caragiale, Opere, vol.5, Bucureşti, FPLA, 1938, p. 219.
12
- Apud Paul Zarifopol, I.L.Caragiale-Opere, vol.1, Bucureşti, ECN, 1930, p. XXIX.
13
- G.Ibrăileanu, Pe marginea “Nopţii furtunoase”, op.cit., p. 242.
14
- I.L.Caragiale, Opere, vol.1, ESPLA, 1959, p..XL.
15
- C.Dobrogeanu-Gherea, Amintiri, EL, 1968, p. 28-29.
16
- H.Begson, Le rire.Essai sur la signification du comique. Vingtième édition, Paris, 1920, p. 174.
17
- Apud Silvian Iosifescu, Introducere, p.cit., p. XXVIII.
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existenţe nivelatoare prin excelenţă, care, estompînd pînă la dizolvare trăsăturile individuale, le accentuează pe cele
ale gupului social.
Închegate într-un complex unitar, ce reconstituie societatea românescă din jurul anului 1900, ”Momentele lui
Caragiale – scria, în 1954, M.Sadoveanu – vibrează de vioiciune, ascuţime, umor şi ironie. Tipuri nenumărate se
mişcă, trec, vorbesc, se-ntorc, pline de veşnicia şi nimicnicia lor. Un popor întreg te-ntîmpină, te-atinge, îţi vorbeşte
ori îl auzi vorbind. E trista noastră lume cu minciuni şi scăderi…În opera lui Caragiale, vezi toată istoria
<<civilizării>> noastre…Caragiale a ridicat un colţ de văl: a arătat cum străluceşte de ciudat, de fantasmagoric şi
burlesc haina nouă, împrumutată modelor Apusului. A arătat şi partea de mizerie sufletească şi morală, care a venit cu
drum de fier tot din Apusul burghez. Un zîmbet ironic pluteşte deasupra tuturora. S-ar părea, la prima vedere, că
marele scriitor a strîns, în opera lui, tot ceea ce e vrednic de respectul nostru”.18
Şi, într-adevăr, Momentele întregesc imaginea lumii groteşti din comedii cu ridicolul vanităţii sociale şi politice, cu
pretenţia ideilor lor prosteşti; cu stupiditatea conflictelor provinciale pentru un os de ros; cu disproporţia dintre pretext
şi zgomot, folosită de presa vremii; cu ambiguitatea morală a vieţii de familie, cu încornoraţii conştienţi sau nu; cu
nesfîrşitul lanţ al slăbiciunilor ce proliferează favoritismul, începînd din şcoală şi pînă în viaţa publică; cu derizoriul
existenţei de mahala, unde distracţiile le constituie bîrfa, calomnia, intriga sub diverse forme etc., etc. Sau, mai pe
scurt, cu meschinăria unor existenţe umane dominate de egoism, de vid sufletesc, de spoiala de cultură, a căror singură
pasiune adevărată este pălăvrăgeala, la bărbaţi, îndeosebi, politică, parodie a civismului ardent.
Dacă teatrul şi schiţele lui Caragiale se înscriu, prin excelenţă, în aria comicului, nuvelele, poveştile şi povestirile
alcătuiesc o altă latură a creaţiei sale, în care tonurile se interferează. Apar influenţele naturaliste, intenţiile de mai
adîncă analiză psihologică. Realul se împleteşte cu fantasticul, notele umoristice (în unele lucrări) nu dispar, dar
îmbracă haine noi, fie prin simularea candorii şi perplexităţii, fie prin limbajul şi atmosfera pitoresc-balcanică.
”Despre Caragiale – scria Lucian Blaga, în Spaţiul mioritic – se crede, de obicei, că n-ar fi descoperit decît o
singură realitate autentică: pe aceea a mahalalei balcanico-româneşti, de care se simţea legat printr-un fel de dragoste
în sens negativ… Să nu uităm, însă, nici Hanul lui Mînjoală, povestire în care Caragiale realizează, cu personaje de
burghezie incipientă, o atmosferă locală aproape baladescă. Ce meşteşug în împletirea de viaţă organică şi de magie,
de sud-est european şi de aventură suprareală crescută în poveste! Darul cu care Caragiale ştie să dozeze toate aceste
elemente şi să ne comunice o viziune atît de complexă, fără să pară deloc încărcat, ne pune în contact cu substraturi
sufleteşti ale lui, pe care satira lucidă, căreia el i s-a închinat în toate felurile, ne face pre adesea să le trecem cu
vederea.”19
Cînd declara, potrivit consemnării lui Paul Zarifopol, ”Sînt vechi, domnilor!”20, mărturisirea nu era doar un plus de
argument în susţinerea, faţă de prieteni, a ideilor sale estetice, ci constituia aderenţa creatorului la cel puţin o parte din
principiile clasicismului. Căci, dacă observaţia, intuiţia psihologică şi mijloacele de caracterizare a personajelor sînt
realiste (”realist-critice” le consideră Mihail Ralea21), practica artistică a lui Caragiale se desfăşoară într-un cadru vădit
clasicizant. Se înscriu în acest cadru: -evidenta economie de mijloace (vezi numărul redus de personaje din teatru şi
chiar din proză); -capacitatea de a extrage esenţialul; -concentrarea în timp şi spaţiu (cu excepţia uneia sau a două
schiţe) ş.a.
Nevoia de concentrare în timp, de desfăşurare rapidă a acţiunii, se remarcă şi în tehnica construcţiei dramatice.
”Acţiunea începe – observa Garabet Ibrăileanu – atunci cînd conflictele sînt aproape de rezolvare, cînd termenii
problemei s-au pus toţi. Caragiale redă explozia. Nevoia aceasta de scurtime merge la el pînă la stil. Frazei simple,
lungi, complete, îi preferă notaţia, stilul telegrafic.”22
Clasicismul scriitorului este subliniat, de asemenea, de apartenenţa sa la familia spirituală a moraliştilor, precum şi
de grija pentru perfecţiunea artistică a creaţiei sale, pentru subordonarea a tot ceea ce ţine de tehnica teatrală, a
semnificaţiei intenţiei artistice.
La ”unicul geometru al literaturii noastre”,23 cum îl caracterizează George Călinescu, viziunea şi tehnica sînt
lucrate pînă la cele mai mici amănunte, registrul comic urcă de la umilul quiproquo pînă la cele mai delicate nuanţe de
comic lingvistic, cuvîntul şi valenţele sale sînt stăpînite cu o precizie de virtuoz, iar observaţia de moravuri şi de
caractere nu conţine nimic de prisos, nimic exagerat.
Totul dă impresia unui edificiu artistic solid şi impresionant, în care diversitatea tipologiei sociale ce-l populează
întregeşte viziunea sintetică a observaţiei realiste şi a cadrului clasicizant, în care evoluează eroul caragialian.

(Mai multe detalii în cartea aceluiaşi autor, „Ion Luca Caragiale şi apogeul comicului onomastic”, Ed. „Callas
Print”, Mangalia, 2002)
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- Paul Zarifopol, Introducere la I.L.Caragiale. Opere vol.1, ed.cit., p. XV.
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- Mihail Ralea, Cîteva consideraţii asupra operei lui Caragiale, în Viaţa românească, nr.6, 1962, p.5.
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- Garabet Ibrăileanu, Conu Leonida faţă cu reacţiunea, în Scriitori români şi străini, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, p.
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- George Călinescu, I.L.Caragiale. Omul şi opera, în Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor, nr.2, 1972, p. 2.
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ION LUCA CARAGIALE
(30.12.1852 – 09.06.1912)
Caricatură de C-tin Jiquidi

Orizontal: 1.Tipul «demagogului latrans»-În Laos 2.Punere în circulaţie-Prelins, în
sfârşit ! 3.Conu’ Fănică, prefect de judeţ-Unealtă casnică 4.Mai bine ca oriunde-A
fărâmiţa 5.Un pic...popular !-Dop-Grup de albine 6.Se trage la război-Supărat foc
7. «Docomente»-Încăpere uriaşă 8.... Caţavencu-Cupă-Beat, în fond ! 9.Articol numeralSubstanţă 10.Inşi pe Lună-Sieşi 11.Locul unde comediile-s la ele acasă-Parte a unei piese
12.Tria !-Dărâmat.
Vertical: 1....turmentat, un simpatic personaj 2.Prieteni, ca titlu al unei cunoscute
schiţe-..., om sucit 3.Editate-Apelativ popular masculin 4.Alipite-Ministerul Agriculturii
şi al Alimentaţiei 5.Eroina unei Nopţi furtunoase-Fragment 6.Epoci-Radicalul lui
Sotirescu&Co 7.Preţioase, cum sunt operele sale-Una neterminată ! 8.Acţiunea de a
copili 9.La gard-Prevestesc ploaia-Măsură agrară 10.Anin-Sufix onomastic pentru Tip,
Brânză, Ion, Popa ş.a. eroi caragialieni 11.Protagonista dramei Năpasta-Interjecţia suteiReflexiv în dativ 12....pierdută, capodopera dramaturgiei lui I.L.Caragiale.
E.C.Ninu
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Generalul Barbu Vlădoianu
În ianuarie 1859, în Muntenia situaţia era foarte complexă. Forţele
conservatoare, antiunioniste, deţineu o majoritate confortabilă în
Adunarea Electivă.Însă deputaţii conservatori nu erau uniţi, ei
avînd de ales între doi candidaţi, ceea ce favoriza, în final, partida
adversă.
Unioniştii, conştienţi că nu aveau nicio şansă, provoacă o mişcare
de stradă cu aspecte de revoltă populară, la care participă, în ziua
de 23 ianuarie, aproximativ 15.000 de ţărani din împrejurimile
Bucureştiului şi locuitori ai mahalalelor. Aceştia asediază clădirea
Adunării şi pătrund în sala de şedinţe. Refuzînd să voteze sub
presiune, deputaţii conservatori suspendă Adunarea.
Ce s-a întîmplat în această perioadă tulbure cu armata?
Caimăcănia încearcă să facă din ea un instrument de forţă în
anihilarea acţiunii maselor. Comandantul oştirii, generalul Barbu
Vlădoianu, primeşte ordin”să înconjoare clădirea Adunării cu trupe
ale garnizoanei Bucureşti şi să riposteze în cazul unui atac”.
Cu un cinism ieşit din comun, comandantul armatei era îndemnat”
să faci ca mîine, pe uliţele Bucureştiului să curgă şiroaie de sînge,
ca să te ilustrezi!”.
”Simţămîntul de român şi frica de Dumnezeu”, aşa cum arăta 10 ani mai tîrziu I.C.Brătianu, l-au făcut pe
general să aleagă singura cale corectă posibilă la acel moment- cu toate că îşi încălca jurămîntul şi nu
executa ordinul primit- comiţînd conştient, două din cele mai dezonorante fapte pentru un militar. El refuză
să transmită unităţilor ordinul primit de la Caimăcănie, de împrăştiere a mulţimii, dispunînd retragerea în
cazărmi a trupelor dislocate în jurul clădiri din Dealul Mitropoliei. La fel va proceda şi şeful poliţiei,
colonelul Caragea.
Este momentul crucial care a schimbat desfăşurarea evenimentelor în favoarea unioniştilor.
Lipsa oştirii şi nemişcarea poliţiei, ca şi ameninţarea manifestaţiilor violente, vor determina cele două
partide să poarte negocieri, să accepte compromisuri altădată de neimaginat, totul culminînd cu alegerea lui
A.I. Cuza şi ca domnitor al Munteniei.
Ce s-ar fi întîmplat totuşi dacă generalul Barbu Vlădoianu ar fi executat ordinul primit?
Într-o primă variantă, manifestanţii ar fi fost împrăştiaţi, cu preţul unui mare număr de morţi şi răniţi, iar
principele Bibescu ar fi fost ales domnitor, ceea ce ar fi amînat, pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai
scurtă, unirea principatelor.
În cealălaltă variantă, cea în care acţiunea de împrăştiere a manifestanţilor ar fi eşuat, Adunarea Electivă ar
fi ales , probabi, domnitor pe A.I.Cuza, dar această alegere nu ar fifost recunoscută pe plan internaţional, iar
intervenţia militară otomană ar fi fost inevitabilă.
Conducătorii ţării aveau dreptul legal de a cere militarilor să participe la restabilirea ordinii şi liniştii
publice.Militarii juraseră, la rîndul lor, credinţă conducătorului statului, iar regulamentele militare îi obligau
să respecte ordinele primite. Generalul Barbu Vlădoianu a refuzat categoric să execute ordinul primit, din
cauză că cei aflaţi vremelnic la conducerea ţării, nu mai apărau interesele populaţiei, aşa cum , la rîndul lor,
juraseră, ci luptau doar pentru menţinerea unor privilegii oferite de înaltele funcţii ocupate. Generalul a
acţionat în baza unor profunde convingeri personale, nu pentru recompense constînd în promovări
spectaculoase în cariera militară sau în funcţii politice.El şi-a asumat riscul destituirii, condamnării penale şi
chiar pedeapsa capitală.
Prin acţiuna sa generalul Barbu Vlădoianu a îndepărtat un pericol iminent cu posibile rezultate dezastruoase
pentru poporul român.
Col.(r) Remus Macovei

„Nu poate fi fiecare fara libertate, nu poate fi libertate fara putere si noi romanii nu vom putea fi puternici pana cand
nu ne vom uni cu totii intr-unul si acelasi corp politic”
Nicolae Balcescu
Ziua de 24 Ianuarie 2012 a fost
marcata ca o activitate importanta in istoria
Cercului Scolar „Cultul Eroilor” din cadrul
Scolii „Mircea Dragomirescu” Medgidia.
La aceasta activitate s-au reunit membrii
cercurilor scolare „Cultul Eroilor” din
scolile generale „Mircea Dragomirescu” si
„Constantin Brancusi” conform
parteneriatului incheiat intre scoli. Sub
directa indrumare a d-nei profesor de
istorie RALUCA MARCOV, impreuna cu
directorul scolii profesor EUGENIA
CIOARA, consilierul educativ profesor
NICULINA NEAGOE si profesor
RODICA VASILESCU s-a desfasurat un
amplu program dedicat evenimentului de la
MICA UNIRE din 24 Ianuarie 1859.
Emotionant pentru cei prezenti,
activitatea a inceput cu intonarea Imnului
National. In continuare s-au desfasurat
urmatoarele activitati:
- Descrierea marilor orase istorice din Romania
- Asocierea datelor cu personalitati istorice
- Analizarea mesajelor oamenilor cu apartenenta diferita a categoriilor sociale, avandu-l ca reper pe mos Ion
Roata
- Compararea adunarilor elective de la Iasi si Bucuresti
- Aplicarea cunostintelor dobandite la orele de istorie intr-un concurs pe aceeasi tema
- Argumentarea rolului personalitatii domnitorului Alexandru Ioan Cuza in viata politica si reformele aplicate
in timpul domniei sale.
Toate aceste momente au avut loc prin prezenta echipelor formate din elevi ai celor 2 scoli participante. Prima
echipa, cea a Scolii „Mircea Dragomirescu” a fost formata din urmatorii elevi: Maceac Gabriela, Voicu Bianca, Lazar
Roxana, Grigoras Valentin, Sima Claudiu, Veseliu Cristina, Ibram Levent, Vasile Andreea, Titianu Alexandra si
Mocanu Gabriela. A II-a echipa, cea a Scolii „Constantin Brancusi” a avut urmatoarea componenta: Iliescu Bianca,
Olaru Erika, Flangea Georgiana, Ion Alexandru, Darie Bianca, Panait Andreea, Axenie Cristina, Marin Mihaela,
Bancila Monalisa si Voicu Florina.
In continuare s-au recitat poezii dedicate Unirii din scrierile poetilor patrioti ai neamului romanesc. Efortul
elevilor a fost rasplatit prin inmanarea unor diplome
din partea organizatorilor.
La aceasta activitate a participat din partea
Asociatiei Nationale „Cultul Eroilor” – subfiliala
Medgidia, d-l Traian Nichita care a fost profind
emotionat de cunostintele accumulate de elevi si a urat
tuturor participantilor mult succes la invatatura si in
activitate.
Evenimentul s-a incheiat cu intonarea cantecului
„Hora Unirii”, iar cei prezenti s-au prins intr-o hora
creand o atmosfera vibranta, specifica patriotismului
romanesc.
ASOCIATIA „CULTUL EROILOR”
SUBFILIALA MEDGIDIA
PRESEDINTE, Lt.(r) Traian N. Nichita
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Din totdeauna, ca reprezentantă a frumosului, femeia i-a inspirat, de-a lungul timpului, pe artişti, care au
imortalizat-o în poezie, cântec, proză, pictură sau sculptură. Ea, însă, a fost nu numai muză, ci şi tovarăşă de viaţă în
diferite ipostaze pentru partenerul ei.
Marile valori materiale sau spirituale ale lumii au la bază şi contrubuţia femeii. Schiller o numeşte “trandafir ceresc
în viaţa pământească”, iar Cervantes “sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte: femeia este glorie ”.
Într-o lume dominată de legea celui mai puternic, femeia se află mai aproape de Dumnezeu, în primul rând pentru
darul de a naşte. Ea are rolul cel mai important şi prin faptul că se ocupă de educaţia copiilor, a generaţiei de mâine.
Avem nevoie de oameni cu har, în educaţie, în cultură, în economie şi în politică – mai ales! Oameni pentru care să
funcţioneze perfect criteriile morale, care să fie şi om obişnuit, şi om de acţiune, să înveţe bine o meserie, ca să poată
trăi pe propriile picioare, să fie înţelepţi şi să-şi iubească aproapele.
Şi nu este exagerat dacă spunem că multe urmaşe ale Evei, originare din Dobrogea, prin munca lor neobosită s-au
acoperit de faimă. Ele au fost sau sunt cercetători, ingineri, medici, profesori, scriitori şi multe altele.
Mioara Avram, ca să ne oprim la un prim exemplu, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi lingvişti ai ţării. Născută la
Tulcea, a studiat la Liceul “Spiru Haret”(prima instituţie de acest gen, înfiinţată în Dobrogea), iar, în anii următori
absolvirii Facultăţii de filologie a Universităţii Bucureşti, a ocupat diverse funcţii la Institutul de Lingvistică din
Bucureşti, la Institutul “Maxim Gorki”, la Facultatea de Limba şi Literatura Română, a fost membră a unor societăţi
ştiinţifice, în comitetele de redacţie a unor reviste şi a scris un mare număr de lucrări, dintre care amintim: “Gramatica
pentru toţi”, “Probleme ale exprimării corecte”, “Dicţionar de abrevieri şi simboluri” şi altele.
Güner Acmola, membră a Uniunii Scriitorilor din Romania, este una din principalele voci ale publicisticii
minorităţii tătare din Dobrogea. Autoare a numeroase volume de proză şi poezii în limbile română şi tătară, a trimis la
tipar monografiile comunei Albeşti şi cea a staţiunii Techirghiol, numeroase traduceri, studii critice, cronici literare şi
articole despre minoritatea tătară, în ziarele Karadeniz, Cuget liber, Telegraf, în revistele Tomis şi Datina, în publicaţii
din Turcia şi Crimeea şi în revista bilingvă Emel,al cărei director este.
Şcoala dobrogeană a avut în rândurile ei, încă de la început, mulţi dascăli de ispravă. Printre ei se înscrie şi Olga
Duţu. A fost profesor de liceu, inspector şcolar, preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice – filiala Constanţa, cadru
didactic la Universitatea “Ovidius” din Constanţa şi prorector la Universitatea “Spiru Haret”. Este autoare a peste 100
de articole, a susţinut referate şi comunicări la sesiuni ştiinţifice şi congrese internaţionale, a scris lucrări de
specialitate, precum “Exerciţii ortografice , “Nevoia de dialog”, “Limba română contemporană”, “Didactica limbii
române şi comunicării”. O apreciere simplă, dar elocventă, despre Olga Duţu o găsim în „Dicţionar de personalităţi
dobrogene” (vol.I): “Şi-a onorat toate funcţiile cu distincţie intelectuală şi prestanţă”. Quod erat demonstrandum!
Muzeul de Artă Populară din Constanţa se identifică cu personalitatea Mariei Magiru, un etnograf cunoscut nu
numai în Dobrogea, ci şi în ţară şi străinătate. S-a remarcat prin studiile referitoare la conservarea, restaurarea,
valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional, regăsite în mai multe lucrări, recompensate cu numeroase
distincţii.
Tulceancă, inginer constuctor hidrotehnic, Maria Arsenie a fost profesor universitar şi rector la Institutul de
învăţământ superior Constanţa, care a lăsat în urma sa o impresionantă listă bibliografică de articole, studii, cercetări
pe bază de contract. Printre domeniile cercetate, au fost: protecţia malurilor şi regularizarea unor râuri, optimizarea
amplasării canalelor înclinate pe plantaţiile de vie, amenajări pentru irigaţii şi amenajări la Canalul Dunăre-Marea
Neagră.
Femei ca Rozolimo Vlas Paulina, inginer metalurgist, au reuşit, deseori, într-o specialitate preponderent
masculină. În calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări metalurgice Bucureşti şi expert gradul I la
Ministerul Industriei şi Comerţului, Direcţia Metalurgie, a elaborat şapte standarde aprobate de Institutul Român de
standardizare, a prezentat 36 studii de specialitate la diferite manifestări ştiinţifice la Bucureşti, Varna, Budapesta,
Mamaia, a publicat, în calitate de autor şi coautor, 42 de lucrări ştiinţifice, dintre care amintim ”Obţinerea directă a
fierului din minereu” şi „Procedee moderne de elaborare a fontei şi oţelului” şi a obţinut şapte certificate de
inventator.
Unul dintre cei mai cunoscuţi medici dobrogeni a fost, fără îndoială, Suzana Belc, specialistă în balneofizioterapie
şi recuperare medicală, director al sanatoriilor balneare Techirghiol şi Eforie Nord. În cariera sa, a alinat suferinţele
multor bolnavi, în special copii, şi este autoare a peste 30 de lucrări ştiinţifice.
Fiică adoptată de dobrogeni, Rodica-Floare Mătuşa, medic specialist în boli infecţioase, a obţinut doctoratul în
ştiinţe medicale, cu specializarea SIDA, la Academia Română de Medicină – Bucureşti, iar, din 1989, este
coordonator pentru programul „SIDA Pediatric” pentru judeţul Constanţa. Din 1991, este desemnată ca preşedinte al
Asociaţiei „Speranţa” Constanţa, preşedinte al Fundaţiei „Aripi pentru copii” (2003), preşedinte onorific a ARASConstanţa, membră a ”Societăţii Române pentru Boli Infecţioase”, membră a „European AIDS Clinical Society”, a
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„International Association of Physicians in AIDS CARE”. Publică articole în reviste de specialitate, volumul „SIDA –
Manifestări clinice” şi a prezentat lucrări ştiinţifice, în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor la care a partcipat.
Aşchie Mariana este absolventă a Liceului „Mihai Eminescu” şi a Facultăţii de Medicină Generală din Constanţa.
Ca medic primar anatomopatolog şi doctor în ştiinţe medicale, îndeplineşte funcţii atât în plan didactic (conferenţiar şi
profesor la Facultatea de Medicină, Universitatea „Ovidius” Constanţa), cât şi profesional, de la medic generalist la
IMUM Medgidia, şef de secţie în Spitalul Judeţean Constanţa, la preşedinte al Patronatului Medical din România –
Filiala Constanţa şi preşedinte a Comisiei de specialităţi Paraclinice. Activează în societăţi ştiinţifice naţionale şi este
membră în asociaţii din străinătate. Participă la congrese şi conferinţe în ţară şi în străinătate, unde obţine cele mai
înalte premii. Publică 81 de lucrări şi 44 de comunicări de specialitate în Franţa, Italia, Danemarca, Portugalia, SUA şi
Africa de Sud şi numeroase volume de morfopatologie.
Prin abnegaţia, hotărârea, şi spiritul lor gospodăresc, multe femei dobrogene s-au evidenţiat, fie în politică (Liana
Elena Naum – deputat, Anca Daniela Boagiu – ministru al transporturilor şi pentru Integrare Europeană, în prezent
deputat), fie în funcţii importante din administraţia localităţilor judeţelor Constanţa şi Tulcea (Mariana Gâju–primarul
comunei Cumpăna, Constanţa, Diana Roman, consilier judeţean Tulcea).
Şirul femeilor dobrogene nu se încheie aici, pentru că mai trebuie să amintim şi alte nume: Doina Păuleanu (critic
de artă), Liliana Lazia (lingvist), Cristina Tamaş (scriitoare), Carmen Atanasiu şi Mărioara Păvăloiu (istorici),
Elena Bavaru (inginer horticol), Doina Carp (inginer), Elvira Craiu şi Floarea Damaschin (medici), Elena Preda
(parlamentar), Victoria Ţigănuş şi Rodica Leonte (biologi), Aliss Andreescu şi Virginia Dima (profesoare, prima
fiind, actualmente, şi inspector şcolar-general ), Elena Vlad şi Marlena Călin (procurori) şi multe altele.
Pentru calitatea muncii lor, pentru graţia, farmecul şi frumuseţea lor sufletească, să le preţuim aşa cum trebuie şi să
ne aducem aminte de ele şi de celelalte nenumite, în fiecare zi, nu numai de 8 martie - Ziua Femeii!
Prof. Dănuţa Gabriela Brezanu

Într-un prezent în care cea
mai dezvoltată manieră de
comunicare
este
cea
impersonală,
prin
intermediul atâtor mijloace
tehnice (PC, IT, Twittere,
telefoane
de
penultimă
generaţie etc.), am menţiona
că, în afara contactelor
individuale nemijlocite, doar
întâlnirea cu cartea are o
nuanţă
de
“personal”.
Pentru că, citind o carte, ne
întâlnim cu autorul. Dacă îl
înţelegem, ajungem să ne
ridicăm la nivelul său, oricât
de înalt ar fi, şi aceasta dă
întâlnirii un caracter foarte
personal.
Or, nouă ni s-a întâmplat o astfel de întâlnire, ba, chiar mai mult, am întâlnit personal şi autorul, pe lt.
col.(rz.) dr.Voicu Marin.
Era februarie, era soare şi era multă lume în sala Senatului Facultăţii de Istorie a Universităţii OVIDIUS
din Constanţa, când ne-am întâlnit din nou cu istoria. De astă dată, parcă mai altfel, cumva special. Am să
explic de ce.
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Pentru
că
abordarea
uzuală a celor ce studiază
istoria, fie ei dascăli sau
ucenici, presupune sudoare,
preponderent
în
zona
evenimentului istoric, a
condiţiilor în care acesta are
loc, ce îl determină, care
sunt grupurile implicate, care
sunt
personalităţile
implicate, cum a fost văzut,
apreciat, la vremea sa, ce
semnificaţii a căpătat în
prezent etc.
Iar volumul despre care
vorbim şi care se numeşte
“De la ultimatumul U.R.S.S.
la Porţile Stalingradului” şi
are un subtitlu de foarte
importantă semnificaţie: “Starea de spirit a Armatei Române în perioada 26 iunie 1940-septembrie 1942”.
Rapoartele militare, întocmite (de altfel, ca şi rapoartele civile) în urma unor acţiuni specifice ale oricărei
instituţii, includ uzual date precise, iar, în armată, chiar mai complexe decât altundeva, cuprinse în ordine de
zi sau alte tipuri de document, enumeră condiţii tehnice, medicale, meteo, logistice, algoritmi şi alte
elemente şi nu uită un capitol menţionat la subsol: “Starea de spirit a “trupelor“. Rezolvat cel mai adesea
cu considerentul laconic: Bună.
Plecând de aici, nu se poate să nu observăm cât de anevoioasă devine, citind doar titlul lucrării, o
investigaţie în domeniu, dată fiind puţinătatea surselor de informaţie, diversitatea lor, nemaivorbind de
dificultatea descoperirii lor. Şi aţi descoperi aceste lucruri doar studiind bibliografia unei teze de doctorat cu
totul deosebite, în opinia mea de simplu cititor.
Aici, veţi găsi arhive, presă a vremii, enciclopedii, documente publicate, memorii, însemnări zilnice ale
oamenilor politici, ofiţeri sau chiar ostaşi, veţi întîlni atitudini stranii sau fireşti, crude sau umane, ale
românilor basarabeni, ale sovieticilor, aliaţilor germani sau Armatei Române (ambele distincte între corpul
ofiţerilor, subofiţerilor şi al trupei), veţi întâlni schingiuiri sufleteşti, triumfuri sau depresii, expresii ale unor
stări extreme, bucurii sau tristeţi, depistate de autor, chiar dacă nu este psiholog. Deşi, chiar de nu este
psiholog, ştie să caute şi mai ales să găsească semnificativul trăirilor crude ale unui război. Fie şi-n
documentele lapidare ale Armatei şi-n jurnalele pline de simţire ale ostaşilor.
Dl Voicu Marin a făcut o investigaţie minuţioasă într-o epocă, dar, mai ales, într-un pliu al evenimentelor
anevoie de pătruns şi de cunoscut. Pe urmă, a voit să-l împartă cu cititorii: iată de ce spuneam, la începutul
articolului, că o astfel de întâlnire este o relaţie de comunicare personală.
Dacă, aşa cum aminteam, eu nu sunt specialist, ci doar un cititor, cei prezenţi în sală, între care
prorectorul Universităţii, dl prof. univ. dr.
Marian Cojoc, dl prof. univ. dr. Valentin
Ciorbea, alţi profesori, doctori, doctoranzi
şi masteranzi în istorie, au ţinut să
exprime o apreciere emoţionant-colegială,
cu sublinieri elogioase despre ţinuta
distinsă a volumului. Unii chiar au bisat,
sugerând atacarea unui al doilea volum, în
mod cert încurajaţi de ce au descoperit în
această lucrare.
Iar dl proaspăt doctor Voicu Marin
deja ne-a promis-o!
Despre organizarea impecabilă a
întregii lucrări nu este cazul niciunui
comentariu.
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Trăind într-un secol în care totul se transformă dintr-o
clipă în alta, se cuvine ca, din când în când, să ne oprim
pentru a privi în jurul nostru, pentru a redescoperi valori pe
care trecutul ni le-a oferit și fără de care, de multe ori,
viitorul nu poate fi construit.
Respectul față de cei ce au scris istoria se manifestă și în
prezent, ceea ce ne oferă dreptul de a spera că generațiile de
mâine se vor dezvolta pe o bază solidă.
Pentru ca toate cele enunțate anterior să devină realitate,
în sprijinul elevilor și cadrelor didactice din cadrul Liceului
Teoretic ”Emil Racoviță” din Techirghiol a venit Asociația
Națională ”Cultul Eroilor” – Filiala Constanța.
Colaboararea a început încă de anul trecut, când, la
invitația domnului colonel în rezervă Remus Macovei și cu
sprijinul domnului colonel în rezervă Mihail Gavril
Andreescu, elevii unității noastre școlare au vizitat Palatul
Parlamentului, au participat la manifestările desfășurate la
Monumentul Eroilor din Biruința, au beneficiat de o oră
specială de istorie, la Muzeul Marinei Române și Muzeul
Național de Istorie ”Regele Ferdinand I”, Filiala Constanța.
Și, spre marea noastră împlinire sufletească, incursiunea
istorică nu se oprește aici. În urmă cu câteva săptămâni, am
primit propunerea de a înființa, la nivelul liceului, Cercul
”Cultul Eroilor”, al cărui scop principal este de a organiza și desfășura activități pentru educarea elevilor, în vederea
cunoașterii istoriei naționale.
Este un bun prilej pentru a le face cunoscute elevilor aspecte esențiale din viața orașului, mai ales că avem
privilegiul de a ne bucura încă de relatările câtorva dintre cei care, cu decenii în urmă, au luptat pe front pentru a-și
apăra țara sau ale celor care, cu emoție în suflet, așteptau ca flagelul morții să fie nimicit, iar cei dragi lor să se
reîntoarcă alături de familie.
Unul dintre aceste personaje este domnul Cosmeanu Constantin, căruia toată lumea îi spune nea Costică.
Acesta va împlini, în curând, venerabila vârstă de 93 ani și poartă cu mândrie în piept insigna de veteran de război.
La frageda vârstă de 21 ani, a fost înrolat în armată, iar, după trei luni de pregătire la școala de infirmieri a armatei, a
fost trimis de câmpul de luptă. Doar gerul năprasnic l-a împiedicat să fie alături de camarazii săi până la sfârșitul
războiului, căci, fiind diagnosticat cu degerături de gradul II, a fost lăsat la vatră.
În prezent, după o viață de luptă cu dușmani mai mult sau mai puțin vizibili, eroul din Techirghiol se bucură de
dragostea copiilor săi, de respectul vecinilor și al nostru, al tuturor.
Un exemplu, în acest sens, este ajutorul pe care doi dintre
elevii de clasa a XI-a a Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”, Graur
Leonard și Mogoș Cristian, i l-au oferit, participând cu bucurie și
emoție la rezolvarea unor probleme din gospodăria domnului
Cosmeanu. Neavând pe cineva în putere alături de domnia sa, cei
doi adolescenți au transportat și aranjat cele 1.000 kg de lemne
pe care şi le-a achiziționat cu un real efort financiar, suma
necesară, 350 lei, reprezentând jumătate din pensia de serviciu și
de veteran de război, pe care o primește lunar.
Este un gest care nu trebuie să rămână fără ecou.
Tinerii de astăzi sunt capabili să demonstreze că pot și vor ca
sprijinirea celor ce au nevoie de ei să devină o tradiție, chiar
dacă, uneori, strigătul acestora nu se face auzit. Meritul este al
lor, al părinților lor, precum și al dascălilor ce le îndrumă pașii zi
de zi, pentru a-i pregăti să devină persoane și personalități
capabile să înfrunte greutățile vieții.
Concluzionând, se cuvine să mulțumim Asociației ”Cultul
Eroilor” pentru colaborarea cu liceul din Techirghiol, pentru
disponibilitatea de a ne sprijini în efortul depus de noi toți în a la
oferi tinerilor exemple demne de urmat.
Prof. Florescu Anamaria
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Surprizei de a mai găsi încă, printre noi,
supravieţuitori ai Ultimului Măcel Mondial li se
adaugă altele şi altele.
Astfel, luciditatea de invidiat, plăcerea de a
sta la o vorbă iscusită, rod al spontaneităţii, dar şi al
şcolii vieţii, conştiinţa sinelui, cultul binelui şi al
religiozităţii, principiile de la care nu a abdicat de-a
lungul existenţei, tinereţea gesturilor şi a privirii, se
înşiră liber, în enumerarea calităţilor extraordinare
ale acestui OM.
Pe lîngă toate acestea, împăcarea cu el însuşi şi
cu lumea din jur l-au făcut POET.
Nedumerirea mea a fost cu atît mai mare cu cît
versurile-i nu au pătruns şi într-o antologie a
trecutelor vremi, „10 Poeţi ţărani” (Bucureşti,
1973), aşa cum s-a întîmplat cu poeziile
consăteanului său, Gheorghe BICĂ (n.1892).
Într-o după amiază de sfîrşit de noiembrie, neam hotărît să-i călcăm casa trei membri ai
Subfilialei A.N. „Cultul Eroilor” Mangalia, colega
mea, domnişoara profesoară Elena/Cristina Sidor,
fratele Ninu George şi subsemnatul. Cu ajutorul
unei eleve din localitate, am intrat într-o odaie
micuţă, plină de căldură şi bine întreţinută de
credincioasa-i consoartă, cu o masă încărcată de
caiete şi cărţi.
Dar iată cîteva spicuiri desprinse din difuzorul
telefonului mobil, într-un inteviu ad-hoc, derulat cu
o grabă pardonabilă (dată fiind ora tîrzie) şi o
maximă atenţie pentru cuvîntul desprins de pe buzele-i însemnate de pecetea vremurilor lăsate în urmă, parte dintre ele
bine fixate în cuprinsul cărţii dăruite.
„Sînt DĂNILĂ BRĂNIŞTEANU, comuna Albeşti, sat Cotu-Văii. Am vîrstă de 93 de ani. Am fost pe front trei ani de
zile, de luptat. Mi-au fluierat gloanţele pe la urechi şi proiectilele. Sînt artilerist. Nu am tras în om, să văd. Am tras cu
tunul pînă la 18 km distanţă, cu obuzierul. Am fost comandant de tun, am fost ochitor. Deşi eram comandant, mă
trecea ofiţerul la aparate. E vorba de miimi, selecţionări, cum era cerinţa acolo. Nu trăgea nimeni, eu trăgeam cu
tunul. Ăilalţi erau ostaşi. Eram comandant acolo. Gata, din trei lovituri era gata, cazemată sau ce era ...
Am fost pînă la Cotul Donului, aproape am trecut şi de el. În război, ne-am dus pînă în Crimeea. Era să mă
înec în Marea de Azov. Îmi făceam baie, tunul era pe mal, aproape de oraşul Derdeianschi, făceam baie cu ochitorul
meu ... Am trecut peste tot. M-am plimbat, ca turist, cu moartea lîngă mine. Dumnezeu m-a apărat... Am fost
contingentul ’41, în 1919 născut.
Prima dată, cînd ne-a spus Antonescu „Români, treceţi Prutul!”, eram la Basarabi. Pe urmă ...”
Cum inima i s-a deschis larg, confesîndu-se, atît cît timpul ne-a permis, ne-a dăruit, la plecare, „Jurnalul în
versuri”, a cărui prefaţă ne-a edificat şi mai mult, în ceea ce priveşte viaţa sa, cu experienţa atît de dură a frontului.
Fiecare om, oricît de simplu ar fi, tot are o istorisire de spus, pe care, singur, şi-o apreciază ca fiind o adevărată
carte a vieţii. Dar ca să-ţi şi aşezi comoara cuvintelor pe hîrtie şi, mai mult, să te străduieşti s-o şi vezi tipărita este
ceea ce numai zeiţa Fortuna şi „bunul Dumnezeu” ar fi putut reuşi să împlinească, într-o colaborare perfectă.
De aceea, liniştei sufleteşti i s-a adăugat şi satisfacţia lucrului bine făcut, căci o altă lucrare cu versuri i s-a adăugat
(„O lacrimă de bucurie într-un ocean de tristeţe”, Constanţa, 2004.
Cuprinsul celei dintîi este covîrşitor: date biografice (născut în familia cu cinci copii a lui Cracă I. Alexandru, a
fost înfiat de către moşul său, „fratele de cruce” al tatălui ), calvarul frontului, dublat de cel al colectivizării,
demersurile pentru redobîndirea bunurilor, după Evenimentele din Decembrie 1989, şi creaţiile lirice, defalcate pe
perioada anilor de luptă pe cele două fronturi („Iunie la luptă”, „Ruşii fug fără oprire”, „Bateria XVI, rg. 13 Artilerie”,
„”„Din nou la luptă”, „Iar din nou la luptă” ş.a.), pentru a se referi, apoi, cu note ironice, la „lupta” din Parlamentul
ţării, pînă în 2.000. Astfel, laitmotivul este cel al lipsei de recunoştinţă şi de răsplată pentru eroii neamului, rătăciţi ani
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buni prin tranşee şi pe drumurile Europei „scăldate în sînge”: „În
vremuri de răscruce”, „Vremuri de nsiguranţă”, „Iar necaz în ţara
noastră”, „Dumnezeu cu mila Lui”, „Aşteptăm să vină vremea”, „Bătrîni
îndureraţi”, „Toţi ţinem de Europa”, „Emigraţia”, „Veteranii patriei
noastre” ş.a.
Versurile sale, respectînd cu sfinţenie tiparul prozodic popular,
surprind trăirea plenară a clipelor de suferinţă ce marchează orice om:
„Obosiţi şi nedormiţi. / În război suntem trudiţi. / Stăm de veghe zi şi
noapte / Şi ne tot ferim de moarte. / A fost bine-n înaintare, / Acuma e
foc şi jale. / Am mers nopatea jumătate / Şi a doua zi toată, / Când
soarele a apus, / În Camenca am ajuns. / Când durerea ni se curmă, /
Auzim că-s ruşi în urmă. / În Camenca dac-am stat / Două ore şi am
plecat. / Ordinea de încolonare / O ştiu ei fiecare / : Ori afetu’ este-ntâi,
/ Ori căruţa nu ştiu cui. / Urcăm deal, trecem o vale, / Ne uităm la cai
cu jale. Aşa e în război, fraţi, / Vă rugăm să nu uitaţi. / Astea sunt fapte
petrecute / Cu Dumnezeu înainte...” („Să vedem unde am ajunge. Scrisă
în timpul retragerii din 1943”).
„Hai să poposim puţin, / Cu raportul lui Stalin. / Doamne, numai tu
de-ai vrea / Să ne mai opreşti durerea. / Şi ca să ne mai hodinim, / În
Camenschi cum am ajuns, / De acum traiul rău s-a dus. / Ce făcea
domn’ căpitan, / Că mâncam numai ciolan, / Apoi brânză, unt şi miere, /
Nici nu le mai mâncam, vere. / În Camenschi, aici, un neamţ, / Pesemne băuse-un şnapţ, / Când noi nici nu aveam
habar, / El ne puse tunuri anticar, / Doi la vale, doi la deal, / Să fim tunuri anticar, / Două poduri să păzim, Ca pe
ruşi să-i prăpădim. / Ne-a pus să săpăm în flanc / Şanţurile antitanc. Când am terminat lucrarea, / Ni s-a ordonat
plecarea. Iar cu toţi ne-am adunat / Şi spre Foştad am plecat / În Foştad cum am ajuns, / Tunu’n baterie-am pus. /
Dăm un proiectil avan / Drept în capul lui Ivan. / Ruşii văzând pe Ivan mort, / Au făcut din nou raport: „Avem
onoarea a raporta, / Spre a nu se mai întâmpla, / Pe servanţi să-i pedepsiţi, / Că nu-s bine instruiţi: / Proiectilul ce-a
picat / N-a fost bine reglat, / A avut cofa pusă / Traiectoria neunsă, / Căci prin aer când venea, / Proiectilul scârţâia. /
N-aţi uns braţul forţător / Şi apoi domnul ochitor / A greşit la-nălţător / Şi să ştiţi că ne-aţi lovit / Omul cel mai
iscusit. / Doar am auzit un vaiet, / I-am văzut căciula-n aer. / Pagubele sunt însemnate, / Dar nu vi le spunem pe toate.
Ne-aţi spart şi un butoi cu vin!” / Şi s-a iscălit „Stalin”. / Rapoarte au fost destule / Şi mai rele, / Şi mai bune. / Aşa
este în război / Şi ursita pentru noi: / Tot armate hipice, / Situaţii critice. / Noi pentru Cruce vom lupta, / Cu credinţă
vom triumfa, / Suntem armate aliate, / Luptăm pentru cinste şi dreptate. / Pe-acest pământ rusesc, / A curs sânge
românesc. / De la Prut şi pân’la Volga, / Mi s-a-mpleticit şi vorba, / Şi mulţi din ai noştri fraţi / Au rămas neînhumaţi.
/ Aşa e vremea, / N-ai ce face, / Mâncăm ciorbă de potroace. / Ne rugăm lui Dumnezeu / Să ne ferească zi şi noapte, /
Să mergem în ţara noastră, / Care foarte muţi ne-aşteaptă.” (N.A.: În timpul retragerii, acestea le-am găsit în
buzunarul vestonului, multe am pierdut, astea le-am scris pentru aducere-aminte pentru mine şi pentru cei care au
fost pe meleaguri străine, să mai trezesc momente de reculegere. Dumnezeu ne-a apărat, o parte din noi care mai
trăim şi astăzi.)
Interesante sunt, însă, şi amintirile legate de front, în care, direct,
confesiunea capătă deseori note dramatice, „mărturisirea” cea mai crudă
fiind cea a siluirii sufletului, prin obligaţia de a omorî suflete nevinovate,
în toiul încleştărilor pe viaţă şi pe moarte. Astfel, iertarea pentru
încălcarea unei dintre poruncile Decalogului este de la sine înţeleasă,
aducîndu-i mult aşteptata izbăvire:
„Eu am fost Artilerist, nu am tras în om ca să văd, am tras cu tunu’ la
distanţe mari ce a făcut procetiru la cădere, nu ştiu comanda, era primită
de la observator, dar îmi aduc aminte când locotentu’ Capete Radu, care
făcea claculul derivatelor şi înălţător, mă anunţa să trec la executarea
tragerii de a lovi cazematele ruseşti, unde şi ei aveau tunuri, şi, din trei
lovituri, ţinta era lovită, aşa că ce s-a făcut acolo nu ştiu nimic.
Singurul lucru pe care îl ştiu e că am fost adevărat ostaş, apărător al
patriei mele, România. Şi dau curaj tuturor generaţiilor următoare că,
dacă vor mai avea nefericirea să petreacă momente de groază, să fie cu
credinţă adevărată către Dumnezeu, care ne ţine pe pământ şi ne ajută să
convieţuim împreună, să se acomodeze cu cele 10 porunci şi cele 9
fericiri....
Nu vă pară luare de glumă: este o putere Dumnezeiască necunoscută !
Nu faceţi rău !
Fiţi cu frica de Dumnezeu, nu faceţi rău !”
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A mai murit un om

Veteranul Dănilă Brănişteanu, din Cotu-Văii

Caietul său cu rugăciuni

Motto: „Sînt un om bătrîn şi simplu. Aş vrea să văd, cît oi mai avea zile, adevăraţii oameni ai dreptăţii ...”
Luni, 26 martie a.c., s-a mai săvîrşit un pămîntean.
N-a ami aşteptat să îi înmănăm revista cu interviul luat la terminarea celuilalt an, pe care se bucura, ca un
copil, că l-a mai adăugat la coroana senectuţii.
Ştia că lumea nu este perfectă, ci perfectibilă şi plină de păcate.
De aceea, mai ales în ultimii ani ai vieţii, a căutat calea mîntuirii prin apropierea de CUVÎNTUL divin, găsind
alinare în infinitul ... rugăciunilor.
Era sigur că va afla iertare pentru păcatele sale lumeşti, dintre care cel de a fi ridicat viaţa celor din rîndurile
inamicului nu-i dădea, deseori, pace. Ştia că a fost obligat să o facă. Ştia că a avut dezlegare pentru aceasta, înainte de
a pleca pe front, că, dacă nu ar fi tras el, l-ar fi ucis duşmanul şi ... totuşi.
Mai avea o mîhnire, pe care o va duce cu el în mormînt. Aceea de a nu-şi fi putut recăpăta integral pămîntul
său, cel pe care-l agonisise şi-l mîmgîiase cu palmele-i bătătorite.
Singura ogoire i-au fost familia şi ... versurile pe care le aşternea, chiar şi la cei peste 90 de ani, cu plăcere şi
îndărătnicie pe colile de hîrtie.
Dar Domnul a vrut să-l cheme la el şi să-i asculte păsurile acolo, sus, unde cei cu inima largă, aşa cum o avea
el, îşi au fericirea lor veşnică.
Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Dănilă!
Redacţia

Mai zilele trecute, pe 8 noiembrie, de ziua Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril, am sărbătorit ca de obicei
ziua onomastică. Musafiri de seamă, la fel ca şi în alte
dăţi, familia Col. Martin Marian, coleg de promoţie, cu
care mă cunosc de peste 45 de ani, din 1966, când am
păşit împreună pentru prima dată pe porţile şcolii de
ofiţeri.
Din vorbă în vorbă am ajuns să povestim tot de ale
noastre, despre viaţa militară, despre faptul că peste
câteva zile, pe 14 noiembrie, vom celebra 133 de ani de
la revenirea Dobrogei la Patria Mamă, precum şi despre
faptele de vitejie ale celor 2000 de ostaşi români care în
1916, cu arma în mână, au jurat în acordurile cîntecului
“Deşteaptă-te române”, că “pe aicea nu se va trece”, ei
apărând în acel moment dealul Muratanului, situat lângă
satul Biruinţa, împotriva armatelor germano-bulgare
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care voiau să cucerească Dobrogea.
După ce ne-a ascultat cu multă atenţie, respect şi politeţe, un alt musafir, mai tânăr, cu multă mândrie şi patriotism, a
intervenit şi ne-a spus că şi el a avut în familie un erou, pe străbunicul său şi că dacă aş avea amabilitatea de a scrie
câteva rânduri despre dumnealui în revista “Arma Pontica”- unde citise câteva articole publicate de mine- ar putea sămi documenteze cele afirmate.
A doua zi, dl. Marius Dobre, căci aşa îl cheamă pe interlocutorul meu, mi-a prezentat o serie de documente oficiale
care atestau aspectele despre care am discutat.
Aşa am aflat că dl. Ciolacu Simion, străbunicul lui Marius, la vârsta de 40 de ani, după 5 ani de război şi 4 ani de
prizonierat în Rusia, în vara anului 1948 s-a întors în ţară.
Din multe, pe care mi le-a povestit străbunicul şi din ce-şi mai aducea aminte bunica, continuă să relateze Marius, am
aflat cum a decurs momemntul plecării la război.
Pe malul drept al Dunării toţi locuitorii comunei Chilia Veche, printre care se afla şi străbunicaa mea cu fiica cea
mică în braţe, care-i făcea cu mînuţa”la revedere lui tati”, iar pe malul stîng, în pas de marş soldatul Ciolacu
Simion, pleca la război, cu arma în mînă şi raniţa în spate, aruncînd cîte o privire înapoi în semn de rămas bun . Nu
avea de unde să ştie că era ultima oară cînd îşi mai vedea soţia în viaţă.
Nouă ani l-a aşteptat soţia sa Maria să se întoarcă de pe front. A trăit pînă în ziua în care el s-a întors în ţară.Din
păcate venirea lui acasă a fost întîrziată de o perioadă de carantină de 40 de zile petrecută într-un spital militar.
Cînd a ajuns la Tulcea , rudele i-au dat vestea tragică a morţii soţiei sale, al cărui parastas de 40 de zile îl făcuseră
cu o zi înainte.Văzînd că întîrzie vaporul, străbunicul a închiriat o barcă şi cu dorinţa de aşi vedea cît mai repede
copii, a vîslit aproape două zile de la Tulcea la Chilia Veche , fără să ştie că pe drum se intersectase cu fata cea mare,
Paraschiva, care se ducea la spital pentru un control. O îngrijise pe mama sa bolnavă de plămîni, pînă în ultima
clipă, iar medicii îi recomandaseră un consult de specialitate.
La 22 iunie 1941, când Generalul Ion Antonescu a ordonat armatei să treacă Prutul, a început războiul pentru
eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, la aceste lupte participând şi
străbunicul, soldatul Ciolacu Simion, care făcea parte din Regimentul 3
Artilerie .În cîteva luni, armata română, a eliberat Basarabia şi Bucovina, a
cucerit Odesa, iar în iarna anului 1942 ostaşii români au luptat în condiţii
extrem de grele la Cotul Donului. Au îndurat un ger cumplit, lipsa
alimentelor, deoarece căile de aprovizionare fuseseră blocate. În urma
contraofensivei armatei ruse la Cotul Donului, Regimentul 3 Artilerie din care
făcea parte şi străbunicul a căzut în încercuire şi s-a predat.
Despre perioada de prizonierat , aproape 4 ani, străbunicul nu a vrut să spună
prea multe. Suferise mult şi umilinţele la care fusese supus nu puteau fi spuse
unui copil de cîţiva ani. Povestea totuşi cum zilnic erau scoşi din lagăr
încolonaţi la descărcat vagoane, unde munceau fără pauze pînă la epuizare,
mulţi prizonieri rămînînd morţi printre liniile de cale ferată.Cînd descărcau
varză din vagoane , cele căzute şi călcate în picioare , le adunau seara la
plecare, aceasta constituind mîncarea lor după o zi de muncă.
În 2000 s-a stins din viaţă la 92 de ani, bolnav, dar împăcat cu gândul că îşi
slujise ţara, că îşi ajutase familia atât cât a putut el, dar mai ales că reuşise să
transmită generaţiilor următoare, strănepotului său, sentimentul de respect şi
dragoste faţă de ţară, faţă de acest pământ strămoşesc. Cîteodată mi se adresa
şi îmi spunea: “Marius, un comandant de al meu mi-a spus că noi nu trăim
întîmplător pe acest pămînt numit România, ci acesta este un teritoriu udat de
sîngele strămoşilor noştri şi întărit cu oasele eroilor neamului”
Acum străbunicul se odihneşte pentru totdeauna în cimitirul din Techirghiol,unde noi, familia i-am amenajat un
mormînt frumos, pe măsura faptelor lui de vitejie. Duminicile, cînd mai ajung pe la bunica o iau de mînă şi mergem la
mormânt, punem o floare, aprindem o lumînare şi spunem fiecare în gînd “Odihnească-se în pace”, iar bunica
sărută şi mîngîie cu duioşie crucea.
În zilele de sărbătorire a eroilor, la numai 50 metri de mormîntul bunelui meu, se află cimitirul ostaşilor sovietici,
căzuţi în luptă pe meleagurile noastre.
Oficialităţile judeţului şi oraşului depun coroane de flori şi ţin cuvântări de cinstire a memoriei acestora şi este bine
că fac acest lucru.. Dar pe eroii noştri de ce i-au uitat? De ce nu le pomenesc măcar numele? Cred că nu cer prea
mult, dar ar fi oportun ca la nivelul fiecărei localităţi, să existe o listă cu toţi eroii, iar în zilele de sărbătoare să fie
pomenite şi numele acestora, spre bucuria şi mîndria familiilor şi pentru a menţine treaz sentimentul de patriotism.
Puţin emoţionat, la despărţire, i-am strîns mîna, m-am declarat de acord cu cele spuse de el şi l-am asigurat că voi
milita şi eu pentru realizarea acestora.

Interviu acordat de
Dobre Marius

A consemnat
Col.(R) Andreescu Mihail Gavril
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Asistăm, în ultimii ani, la o explozie arhitecturală. Nu ne
referim, neapărat, la somptuoasele vile, blocurile luxoase,
sediile unor bănci sau instituţii privatizate, mega-bisericile
semeţe etc., ci şi la preocupările unor primării de “a scoate
lumii la vedere” jertfa semenilor noştri, prin concretizarea unor
proiecte care de care mai atractive. Cînd încadrarea lor într-un
plan urbanistic capătă aura firescului estetic, admiraţia
trecătorilor este răsplata edililor locali. Dar, cum istoria tinde să
devină din ce în ce mai mult contemporana noastră, e firesc să
ne şi marcheze, ea însăşi, existenţa de zi cu zi.
Cu aceste gânduri, însoţit de un membru al familiei, am
parcurs cu maşina cei 12 kilometri ce ne despărţeau de Albeşti,
comună ce asigura, încă din antichitate, o parte din proviziile
anticului Callatis, actualmente unul din cele mai vechi atestate
municipii ale ţării, Mangalia.
Aşa se face că am poposit în noul parc ce străjuieşte
monumentul celor jertfiţi în ultimele două conflagraţii
mondiale.
În imediata vecinătate a Primăriei, a Postului de Poliţie şi a
Şcolii Generale “Ion Creangă”, pregătite, parcă, de sărbătoare,
am admirat aleile şi băncile ce te îndemnau la un popas mai
îndelungat, spre o reconfortantă reculegere.
De pe placa comemorativă, am citit, cu firească
nerăbdare şi curiozitate, cele 27 de nume ale sătenilor
ce şi-au dat suprema jertfă, a vieţii, când patria mamă
le-a cerut-o.
Alături, în ordine alfabetică, s-au întovărăşit, întru
veşnicie, 19 români şi 8 etnici turco-tătari: ANICA
IORDACHE,
AMETCEA
SABRI,
CHERIM
ABDULA, ENE TUDOR, ENE ION, DEMIR
ZULCHERIL, FLOREA ION, GHINEA GHEORGHE,
GHIŢĂ I. PETRE, MUŞETE ILIE, MICU NISTOR,
MANEA MARIN, NIŢU VASILE, OMER GEUGET,
PICOLU ILIUŢĂ, PĂDUREANU NICOLAE,
PRODAN ILIE, YURI RASIM, YURI CHIAZIM,
VOICU MARIN, VOINICARU GHEORGHE,
ZIADIN ESREP, ZIADIN PARIC, STAN NICOLAE,
BORŢEA ION, BIVOLARU IORDAN, SIBICEANU
MIHAI.
Fie-le ţărâna uşoară nu numai lor, ci şi celor rămaşi
necunoscuţi, pe alte plaiuri !
N.A.: … Sărbătoarea Înălţării Domnului mai
are un sens pentru români: cinstirea şi pomenirea
Eroilor şi Martirilor Neamului, care şi-au dat viaţa
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pentru apărarea şi întregirea ţării, pentru dreptate şi adevar.
În credinţa ortodoxă, se mărturiseşte că acei creştini cu viaţa curată, care au murit cu credinţa
în înviere, nu mor, ci rămân veşnic vii.
Ziua de 20 mai 2004 a rămas în amintirea locuitorilor din Albeşti ca ziua în care domnul fost
primar Marian Gâscă a inagurat “Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale”.
Ceremonia religioasă a fost oficiată de către preotul ortodox Vasile Alexandru, din Albeşti.
Alături de veterani, precum domnul Nicu Miron, Dănilă Brănişneanu din Cotu-Văii, Ion
Miron, Călin Ion, Trache Ion din Coroana, Ionescu Ion-din Vârtop, Paroşanu Gheorghe din Arsa, sau aflat şi urmasi ai celor căzuti pe fronturile de luptă.
Pentru a marca această zi solemnă din viaţa comunităţii dobrogene, a fost invitată şi fanfara
militară din Mangalia.
“Monumentul eroilor” se află între Primăria Albeşti şi Şcoala “Ion Creangă”, ca “o punte”
între generaţia actuală şi cea viitoare, transmiţând, totodată, un vechi mesaj moral:
“JERTFA LOR VA RĂMÂNE VEŞNICĂ ÎN AMINTIREA NOASTRĂ!”

Lista persoanelor scrise pe monumentul din Albeşti
Anica Iordache
Ametcea Sabri
Cherim Abdula
Ene Tudor
Ene Ion
Voicu Gheorghe
Demir Zulchefil
Florea Ion
Ghinea Gheorghe
Ghiţă I. Petre
Musete Ilie
Micu Nistor
Manea Marin
Niţu Vasile
Omer Geuget
Picoiu Iliuţă

Pădureanu Nicolae
Prodan Ilie
Yuap Rasim
Yuap Chiazim

Voinicaru Gheorghe
Ziadin Es. Rep
Ziadin Paric
Stan Nicolae
Borţea Ion
Bivolaru Iordan
Sibiceanu Mihai

Date utile de ultimă oră despre cîţiva dintre veteranii din al Doilea Război Mondial
din comunele aferente municipiului Mangalia:
Cotu-Văii: Brănişteanu Dănilă (decedat).
Coroana: Ion Miron (în viaţă);
Ion Călin (în viaţă)
Trache Ion (decedat);
Ionescu Ion (decedat);
Dobre Averescu (decedat);
Olăneanu Constantin (decedat).
Albeşti: Foleanu Gheorghe (decedat).
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testamentul unui luptător
Nepotului meu Paul
Îmi este braţul obosit de spadă
Şi noaptea îmi apasă pe grumaz,
Dar ochii-mbătrâniţi mai vor să vadă
Cum spada o va prinde alt viteaz.
Căci nu mai ştiu strigoii ce e teama
Când dracii îi conduc pe credincioşi;
Hienele în hohote dau iama
Să sfâşie şi trupuri de strămoşi.
Tenebrele ne împresoară încă,
Iar laşii se-nmulţesc mereu mai mult;
Mă rog la Cer, la ape şi la stâncă
Să ne trezească domnii de demult.
Şi vrut-a Cerul gândul să-mplinească,
Ivind lăstar de-al meu în depărtări
De unde regi venit-au să croiască
Un alt destin acestei triste ţări.
Cu nume de apostol, tu, nepoate
Să vii la noi înveşmântat cu flori
Şi spada s-o încingi pentru dreptate
Şi ţării să-i redai credinţa-n zori!
Col.r. Lică Pavel

erou uitat
Iertaţi-mă
Că am rămas în viaţă,
N-am avut bani
Să-mi cumpăr atunci glonţul,
Iar astăzi, dacă liber e pe piaţă,
El a uitat să-şi vâre-n mine clonţul!
E mult prea scump
Pentru săraca-mi pungă,
Însă nu vreau
Să-mi faceţi voi cadou,
Un glonţ trasor care să lase dungă
Între un laş ce sunt şi fost erou.
Iertaţi-mă
Că tot mai ies în piaţă
În nopţile
În care Luna-i şuie;
Nu fac decât s-aştept o dimineaţă
Care să-mi treacă glonţul prin statuie!
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Deşi Legea 247/2011 prevede declararea zilei de 9
martie “Ziua Deţinuţilor Anticomunişti din perioada 19441989” şi stabileşte că Parlamentul, Preşedintele României,
Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
vor organiza manifestări prilejuite de comemorarea acestei
zile, la Constanţa, doar Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” şi
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici au organizat o astfel de
manifestare.
Cu sprijinul Arhiepiscopiei “Tomisului”, Universităţii
“Ovidius” şi Fundaţiei
“Şcoala Brîncovenească”, s-a
desfăşurat, în ziua de 9 martie 2012, la Sala de conferinţe a
Şcolii Brîncoveneşti , între orele 16,00- 18,30, un simpozion
prilejuit de comemorarea acestei zile.
Profesorul dr. Marian Cojoc, prorectorul Universităţii”
Ovidius”, a prezentat aspecte legate de anihilarea vechii clase
politice române, reprezentanţii de seamă ai acesteia fiind
supuşi unui program de muncă epuizant, dublat de înfometare
şi condiţiile de viaţă precare, în lagărele de muncă de la
Canalul Dunăre Marea Neagră.
Preotul profesor dr. Nechita Runcan, prodecan al
Facultăţii de Teologie a Universităţii “Ovidius”, s-a referit, în
întervenţia sa, la semnificaţia religioasă a zilei Sfinţilor
Mucenici şi a prezentat persecuţiile la care reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe au fost supuşi, în perioada 1944-1964.
Col. (r) Remus Macovei, preşedintele ANCE- Filiala
Constanţa, a prezentat aspecte referitoare la distrugerea elitei
militare în închisorile comuniste. Au fost redate dramele
generalilor care au murit în închisorile Aiud, Sighet, Rîmnicul
Sărat, Jilava.
Andreescu Paul – preşedintele AFDP- Filiala
Constanţa, arestat la vîrsta de 17 ani, pentru că a distribuit
manifeste prin care se cerea plecarea trupelor sovietice,
eliminarea limbii ruse şi a istoriei PCUS din şcoală, a fost
încarcerat la Gherla. Acesta a impresionat asistenţa,
prezentînd elementele care au transformat această închisoare
în cel mai cumplit loc de detenţie: bătaia, foamea, lipsa oricărei
forme de asistenţă medicale, lipsa de omenie a gardienilor.
Cuşa George, fost deţinut politic, a prezentat
experienţa traumatizantă a reeducării de la Piteşti şi a depănat
amintiri despre militarii pe care i-a întînit în închisorile Jilava,
Gherla şi Aiud – gen. Radu Korne, Teodorescu Traian,
Leonard Mociulschi şi col. Nicolae Cojocaru.
În finalul simpozionului, col.(r) Remus Macovei a
prezentat cele opt monumente ridicate pentru cinstirea
memoriei luptătorilor anticomunişti în judeţul Constanţa: cele
din Constanţa, Poarta Albă şi Cobadin, ridicate prin eforturile
AFDP, cele din Navodari şi Cernavodă, prin eforturile
consiliilor locale, iar cele din M. Kogălniceanu, Sinoe şi
Zorile, prin contribuţia
financiară
a unor
persoane
particulare.
A urmat un dialog viu, pe parcursul căruia cei doi foşti
deţinuţi politici au prezentat indiferenţa autorităţilor din ultimii
22 ani faţă de eforturile făcute pentru cunoaşterea acestor
adevăruri dureroase. S-a insistat asupra necesităţii ca un număr
cît mai mare de români să cunoască aceste aspecte din istoria
relativ recentă a României dar şi asupra acţiunii civice a
acestora, care să împiedice, pe viitor, repetarea unor astfel de
drame.
Biroul Operativ al SCMD-Filiala Constanţa
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Încerc uneori starea de pietate, de reculegere, de îngenunchere,
cînd caut să evoc cîte ceva din dramele vieţii noastre de închisoare şi,
mai ales, cînd caut să conturez în schiţe sumare figuri care au luminat
zidurile reci şi mohorîte ale Jilavei, ale celulelor din subsolul
Ministerului de Interne – adevărate cavouri- sau ale Aiudului
cenuşiu, cu ferestrele oblonite !
Îmi apar, cîteodată, în goană, feţele palide, brăzdate adînc de
ridurile anilor petrecuţi pe front ale unor ostaşi apărători ai
fruntariilor ţării, cu datini şi istorii milenare.
Pe generalul Teodorescu Traian l-am cunoscutcînd am fost arestat
şi zăvorît într-una din celulele cavou ale MI.
Era în noaptea de 29/30 septembrie 1948, după miezul ei, aşa
cum se făceau arestările atunci. Celula, în care am intrat era de
2,5x2x2m, puternic luminată de un bec fixat în tavan, protejat de o
mască din ţesătură metalică subţire, de unde răspîndea o lumină greu
de suportat. N-am avut timp să studiez spaţiul celor 4-5m2. M-am
oprit brusc în faţa celor două paturi betonate, din care au apărut, de
sub păturile maronii, două figuri palide de oameni în vîrstă, ce păreau
liniştite, la prima vedere, care, după ce s-a închis uşa glisantă, s-au
aşezat la marginea paturilor, adevărate rafturi prinse în perete. Am
stat câteva clipe ameţit de atmosfera neaşteptată, dar mi-am revenit şi
am început să mă desfăşor, cu voce liniştită: ”Bună seara sau bună
dimineaţa, domnilor! Nu ştiu în ce timp mă aflu în această
catacombă, dar vreau să mă prezint şi să vă spun că mă numesc Cuşa George, pînă ieri am fost student la filozofie şi
medicină veterinară, de mîine încolo… nu ştiu!” S-a făcut o pauză firească, după care cel care părea mai puţin împovărat de
ani mi-a rspuns cu o voce caldă, blîndă:”Nu-ţi spunem bine ai venit, ci “Bine-primit în acest cavou în care sperăm să stăm
cît mai puţin!” Eu sunt, adică am fost, colonelul de artilerie Ionescu, iar dînsul a fost, dar va rămîne tot generalul
Teodorescu Traian”.
Am reţinut, din această perioadă de anchetă a mea de aproape două luni, că domnul colonel Ionescu a fost aghiotantul
generalului Teodorescu Traian, că domnul general s-a născut în judeţul Teleorman, în comuna Meri, înainte de 1900, fiu de
învăţători, că a participat la Războiul de Reîntregire şi a ajuns la gradul de general de artilerie. Pentru capacitatea sa militară,
dar şi cea diplomatic, a fost ataşat militar pentru o periodă îndelungată la Ankara, cu misiunea de a menţine legătura cu ţările
occidentale - Anglia, Franţa, SUA. Era afectat de reţinerea sa şi de anchetele care durau de mai bine de doi ani. Cînd i-am
spus că sunt nepotul lui Decebal Celea, care fusese şi el ataşat militar în subordinea sa, la Ankara, mi-a făcut o mărturisire
care m-a impresionat:”Tinere, eu mîine, poimîne, nu se ştie ce soartă voi avea. Dar vreau să ştii şi să se ştie că plec
dezamăgit de felul în care a fost tratat mareşalul Antonescu de clasa
noastră politică din timpul războiului. Mareşalul a fost marginalizat
şi împiedicat să-şi ducă misiunea pe care şi-a asumat-o spre binele
ţării. Dînsul a avut o acţiune de ieşire din război pe care o trata cu
ruşii, prin intermediul unei ambasadoare la Stockholm. Dar
corespondenţa care îi confirma acceptul ruşilor a căzut în mîina
Regelui şi a avut un alt curs. Şi rezultatul îl ştii. Şi încă un amănunt.
Emil Bodnăraş, fugit la ruşi, fusese adăpostit la Snagov, de un lider
politic, cu o lună de zile înainte de acel 23 August, controversat.
Trupele noastre au încetat ostilităţile cînd Regele a anunţat
încetarea războiului, înainte de încheierea acelui aşa zis armistiţiu
şi ruşii au luat mii de prizonieri pe care i-au dus la munci de ocnă,
să le construiască comunismul. Aşa a fost atunci, iar consecinţele le
suportăm astăzi şi cine ştie cît, de acum încolo”. Ultimile cuvinte deabia le-am auzit. Aveam impresia că se sfîrşise. S-a întors cu faţa la
perete, probabil să nu-i văd ridurile adînci de pe obraz şi frunte, mai
adîncite sau, poate, … lacrimile.
I-am mulţumit pentru încredere şi i-am promis că voi păstra
aceste taine ale istoriei pînă cînd vor veni timpurile în care adevărul
va putea fi spus fără oprelişte. După trei sau patru zile, îi lăsam, în
catacomba de la MI , pe cei doi ofiţeri ce făcuseră istorie şi se
pregăteau de un alt calvar, cel al închisorilor. Am auzit, mai tîrziu, că
generalul Teodorescu Traia, fusese condamnat, după 1951, la muncă
silnică pe viaţă şi a trecut prin Jilava, Aiud, Piteşti, Văcăreşti, prin
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aceste staţiuni de osîndă ale ţării.
Pe generalul Radu Korne l-am cunoscut la Jilava, spre sfîrşitul anului 1948, cînd venisem de la proces şi fusesem
repartizat la reduit într-o cameră, unde am întîlnit mulţi ofiţeri superiori: general Mociulschi Leonard şi generalul de
jandarmi Anton Constantin.
Generalul Radu Korne s-a născut la Bucureşti, în decembrie 1895. Absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Cavalerie, al
Şcolii Superioare de Război, al Şcolii de Cavalerie da la Saumur (Franţa), decorat, în Primul Război Mondial, cu ordinele
“Mihai Viteazu”şi ”Coroana României”, s-a remarcat şi în a doua conflagraţie mondială ca unul dintre cei mai distinşi ofiţeri
din armata română. În acel sfîrşit de an 1948, generalul era destul de bolnav, dar l-am auzit povestind că: ”am fost arestat în
1944 împreună cu alţi generali şi depus la Malmaison, de unde, printr-o intervenţie a generalului Sănătescu pe lîngă ruşi,
am fost eliberat, dar pus sub pază acasă. La 24 martie1948, am fost rearestat şi acuzat că aş avea legături cu rezistenţa din
Cehoslovacia. Acum sunt aici la Jilava subpămînteană şi nu ştiu de ce şi, mai ales, nu ştiu ce mă aşteaptă”. La închisoarea
din Piteşti, am aflat, de la un deţinut venit de la Văcăreşti, că generalul Radu Korne a murit în pseudospitalul închisorii, la
vîrsta de doar 54 ani. Aşa s-a stins, după trecerea prin catacombele Jilavei, un ostaş al ţării, decorat cu cele mai distinse
medalii pentru marile bătălii cîştigate pe fronturile celor două conflagaraţii mondiale la care participase. O moarte nedreaptă!
Să fi fost o recompensă a noii orînduiri instalată după 23 August 1944?
Pe generalul Mociulschi Leonard l-am ascultat vorbind în celulele reci, pline de mucegai, ale Jilavei, despre bătăliile din
Caucaz. Generalul, original din judeţul Suceava, a fost un militar desăvîrşit, foarte iubit de subalterni şi respectat de
populaţia din zonele prin care trecuse, pentru comportamentul său corect. La venirea în ţară, în 1946, este arestat, dar va fi
eliberat din lipsă de probe. Rearestat în 1948, în urma unei scrisori anonime, a trecut prin Jilava şi lagărul de muncă de la
Canal, unde i s-a comunicat o pedeapsă administrativă de doi ani. A suportat foarte greu detenţia. A fost eliberat î 1955.
Eram la Aiud, în celula 258, alături de Petre Ţuţea, Petre Pandrea şi părintele Boghiu Sofian, cînd l-am cunoscut pe un alt
militar - Nicolae Cojocaru. ”Mă numesc Nicolae Nae Cojocaru din Vulturu, judeţul Constanţa, o comună de oameni
gospodari, coborîţi din Cîmpia Bîrsei şi Ţara Făgăraşului. Avocat şi locotenent de cavalerie în armata română, grad cu
care am intrat în primele zile ale războiului, la 21 iunie 1941, m-am întors acasă după 10 ani de front şi prizonierat prin
poarta Maramureşului, Sighetul Marmaţiei, în 23 decembrie 1951.”
Povestea vieţii lui Nae Cojocaru este unică, în felul ei. Voi reda sumar perioada celor zece ani de front şi prizonierat, aşa
cum a prezentat-o el într-o seară, din cele 45 petrecute împreună.
“Am participat la micile şi marile bătălii de pe frontal răsăritean, pînă în acel august, cînd am fost luat prizonier în
apropiere de Huşi. Au urmat anii de lagăr, de anchete şi de izolări, pentru că am protestat împotriva măsurilor inumane de
lagăr, de închisori, din ce în ce mai dure. Am fost selectat ca lider al mişcării de proteste şi greve şi condamnat, alături de
doi camaraz,i la 12 ani de temniţă grea, după un simulacru de proces bine regizat de NKVD, pentru atitudine irevenţioasă
faţă de Ana Pauker, care îşi recruta combatanţii pentru diviziile “Tudor Vladimirescu” şi “Horia, Cloşca şi Crişan”.
Kirov, Kiev, Gorki, Mănăsturca şi Oranki sunt numele de calva rpe traseul detenţiei mele, pînă în ziua de 10 mai 1948,
cînd, într-un vagon de marfă, din cele 70 ale unei garnituri de tren, am pornit într-o cursă infernală, la capătul căreia am
coborît, după trei săptămîni, dincolo de Cercul Polar, în ţara frigului veşnic. Acolo, am coborît la o temperatură de minus
45 grade, în lagărul ce se numea şi poate se mai numeşte Vorkuta. Este acea Vorkută căreia traitorii trecuţi pe acolo îi
dedicaseră un cîntec amar cu următoarele versuri: “Vorkuta, Vorkuta, Vorkuta, / 12 luni iarnă şi restul vară!” Din acel
infern cu nopţi şi zile polare, am plecat, pe la sfîrşitul lui noiembrie 1951, lăsînd Cercul Polar şi Vorkuta în plata Domnului.
Iar eu şi camarazii mei, după nenumărate zile şi nopţi, am intrat prin porţile Maramureşului, prin gara Sighetul Marmaţiei,
în ţara de unde plecasem pe picior de război, cu 10 ani în urmă. Doar doi ani am respirat aaerul stepei dobrogene şi al
capitalei, pentru că am fost arestat şi condamnat, după acelaşi scenariu din Rusia, la 15 ani muncă silnică, la care au
adăugat doi ani, pedeapsă maximă prevăzută pentru ultragiu public, adus completului de judecată.”
La Aiud, a fost repartizat la zarcă. După grevele din 1957, a fost trimis la Gherla, alături de alţi 12 camarazi, consideraţi
nucleul de organizare a celei mai mari greve de pe malul Mureşului. Era în Vinerea Mare, în săptămîna Sfintelor Paşte, din
anul 1957. Cei 13 au fost scoşi din zarcă şi, în prezenţa colonelului Coller, li s-au pus lanţurile şi cătuşele.
”- Cum vi se par lanţurile, domnule Cojocaru, aşa că sunt grele?
-Nu, domnule director! Nu mi se par grele, pentru că le port pentru neamul meu. Nu ştiu cum le vor suporta mîine,
poimine cei care sunt străini de acest neam!”
Cei 13 au fost anchetaţi de Securitatea din Cluj, după care au fost încarceraţi la Gherla, nu înainte de a fi torturaţi în mod
îngrozitor de directorul ei, maiorul Goiciu. Gherla era fieful acestui bulgar din Galaţi, vestit pentru fărădelegile şi crimele cu
care s-a făcut demn de acest nume fatidic al Gherlei.
Nae Cojocaru a fost zidit într-un coridor dintre două clădiri vechi ale închisorii, vreme de 9 luni, după care a fost readus
în zarca Aiudului cu toţi cie 12 şi cu încă 100 deţinuţi transferaţi de la Gherla la Aiud, după acea memorabilă grevă legată de
uciderea lui Popa Ioan.
Ultima noapte la Aiud a fost 31 iulie1964, hotar între iulie şi august. A doa zi plecam din Aiud, înainte de expirarea
pedepsei, în baza unui decret de graţiere, într-un camion, alături de alţi camarazi de suferinţă pînă în micuţa gară Teiuş. Am
fost surprinşi de avalanşa de oameni, bărbaţi şi femei, care se apropiau prudent de grupul nostru, în timp ce gardienii care neau însoţit s-au retras într-o parte şi alta, ca jenaţi de scena la care trebuiau să asiste. Am intrat în compartimentele noastre,
repartizate nouă, cei din urmă, care am lăsat nezăvorîte celulele Aiudului rămas pustiu, sub privirile jalnice ale gardienilor
care îşi pirduseră obiectul muncii, prin plecarea noastră. La scurt timp, am auzit fluierul impegatului de mişcare, care anunţa
liber pentru trenul care ne ducea de unde am plecat, răpiţi în urmă cu mulţi ani.
A consemnat Cuşa George, fost deţinut politic
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Deşi acest lucru este mai puţin amintit, în perioada
dinaintea şi în timpul Primului Război Mondial, pe sectorul
românesc al Dunării au existat nave din Marina Regală
Britanică ce au acţionat în ajutorul nostru şi al aliaţilor noştri
sârbi. Aşadar, încă din primăvara lui 1915 comandanţii
Hubert S. Cardale şi François Georges-Picot amplasarea unui
depozit de mine vis-a-vis de Orşova, pentru a servi la
blocarea monitoarelor austro-ungare. Mai mult chiar, pe 21
ianuarie 1915 Primul-ministru de la Londra, Asquith, raporta
regelui: „toţi suntem de acord cu importanţa atragerii
României şi Greciei, iar Dl. Lloyd George (ministru de
război şi viitor prim-ministru) a susţinut puternic trimiterea
unor forţe acolo”.
În planurile efective de ajutorare a României şi Serbiei pe Dunăre, experţii din Marina Regală au
recomandat folosirea de barje pe Dunăre mai sus de Brăila, dincolo de care navele oceanice nu puteau trece.
Totuşi austriecii distruseseră flota uşoară sârbă, aşa că britanicii l-au însărcinat pe căpitanul J. S. Armory să
întrebe la Bucureşti, unde acesta a aflat că sunt destule barje şi ambarcaţiuni uşoare la Brăila şi Galaţi pentru a
putea transporta ajutoarele britanice pe Dunăre (Note asupra călătoriei la Brăila şi Galaţi).
Eventual, în 1915 britanicii au ajuns pe Dunăre până la Porţile de Fier unde s-au ocupat de punerea de
mine, însă deocamdată având grijă ca acestea să nu pătrundă în apele teritoriale româneşti şi bulgăreşti, ambele
state fiind încă neutre. Acolo ei au colaborat cu misiunea rusească. Minele folosite au fost: mine de contact
automate, mine electro-contact şi mine de observaţie. Traficul pe Dunăre trebuia să se desfăşoare cu grijă,
deoarece
minele
montate
constituiau un pericol şi pentru
navele prietene. Totuşi, chiar dacă
România a intrat în război abia în
vara anului 1916, se poate aprecia
că această misiune britanică de
montare de mine a avut un efect
detrimental
asupra
marinei
austro-ungare, care altfel ar fi
putut poate intimida ţara noastră.
Poate cea mai importantă persoană
Dunăre a fost Contra-amiralul
imaginea), şeful misiunii. Acesta a
strategic şi logistic, controlul
pe frontul din Balcani atât pentru
Centrale. Acest a fost obiectul
amiralului Ernest Troubridge. În
pentru a neutraliza activitatea
Dunăre, deşi aliaţii sârbi erau mai
concetra defensiva înspre graniţa
Contr-amiral arată dificultăţile
colaborarea dificilă cu aliaţii sârbi
pe aliaţi ca fiind mai degrabă
superioare.

din misiunea britanică de pe
Ernest
Troubridge
(vezi
realizat că din punct de vedere
Dunării era un obiectiv important
Aliaţi cât şi pentru Puterile
principal al misiunii Contraacest scop el a făcut tot ce a putut
monitoarelor austro-ungare de pe
degrabă preocupaţi de a-şi
cu Bulgaria. Jurnalul păstrat de
menţinerii misiunii britanice aici:
şi lipsurile materiale. El îi descrie
predispuşi la a se preda unor forţe

Harta cu întaririle aduse de britanici pe Dunăre în 1915-1916.

Deşi iniţial misiunea a avut succes, oprind marina austro-ungară de pe Dunăre de a coborâ mai jos de Porţile de
Fier, ceea ce trebuie să îi fi impresionat pe oamenii noştri de stat, mai târziu, odată cu intrarea Bulgariei în război
şi cu pornirea ofensivei austro-ungare împotriva Serbiei, s-a impus retragerea misiunii. Ernest Troubridge a ajutat
la evacuarea Serbiei şi a revenit pe frontul din Balcani, fiind promovat vice-amiral şi amiral comandant al Dunării
în anii următori. El a ajutat la atacarea şi înfrângerea Bulgariei, contribuind astfel la ofensiva ce ar fi trebuit să
cauzeze retragerea trupelor germano-bulgaro-turce din Dobrogea. După război el va sluji ca preşedinte al Comisiei
Internaţionale a Dunării.

PROIECT „ANDREI LUPU”
S-a născut în satul Osebiţi, comuna Liuzi Călugăra, jud. Bacău.
Este primul militar român (cu gradul de soldat), răpus de gloanţe
pe câmpiile bulgare, la Nicopole, în Războiul de Neatârnare. La
vârsta de 19 ani, în noaptea de 13-14 august 1877, trupul îi rămâne
pentru totdeauna pe acele redute de crâncenă luptă.

Domnul Rujanschi Emanoil, născut în satul Oituz, comuna Lumina, cu
străbunică din localitatea Eroului, împământenită, ca văduvă de război, în urma
luptelor de pe valea Oituzului şi cu legături de sânge cu cei care au bătut ţăruşul pe
valea Ciobănoaiei a viitoarei localităţi, existentă şi azi, membru al filialei Constanţa
“Cultul Eroilor”, propune Proiectul denumit mai sus. Conducerea acestei filiale
agreează acestă propunere şi o adoptă ca pe una din activităţi, plecând de la
considerentul că unele ceremonii au fost realizate în comun cu: Filiala Bacău “Cultul
Eroilor”, Arhivele Naţionale Constanţa şi Bacău, primăriile localităţilor Lumina, M.
Kogălniceanu, Cumpăna, Luizi Călugăra, Oituz, cu bisercile şi şcolile din aceste localităţi, Forumul Democrat
German, cadre didactice şi universitare, precum şi personalităţi cu suflet întru cinstirea memoriei plaiurilor ţării.
Ţinînd cont de cele expuse, Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” Constanţa invită la parteneriat pe acest
proiect pe toţi cei enumeraţi mai sus, în forma pe care o consideră de cuviinţă, transmisă pe orice cale la adresa
menţionată.
Proiectul rămâne deschis tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor cu „chemare” pe obiectivul propus.
Obiectiv cadru: Reliefarea importanţei cuceririi Independenţei de Stat a României şi a menţinerii ei în timp,
în scopul dezvoltării sentimentelor patriotice, mai ales la tineri, faţă de trecutul istoric al locurilor natale, precum şi
al respectului pentru eroii neamului românesc.

Perioada de desfăşurare: nelimitată.
Detaliile de participare vor fi trecute în protocoale de colaborare elaborate de fiecare aderent în
parte.
Aşteptăm cu interes şi respect adeziunile dumneavoastră.
Preşedintele Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”Filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei
„Cu mic cu mare” la Monumentul Eroilor din Oituz, jud. Bacău, sub egida Asociaţiei Naţionale „Cultului
Eroilor”, filiala Constanţa.
Elaborat, cdor. av.(rtg) Pavel Oţelea
Strada Mircea cel Bătrîn, nr. 106, Constanţa Tel. 0733694815 ; Fax-0341147072
Mail: macovei.remus@yahoo.com, paulotelea@yahoo.com
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153 ani de la UNIREA
PRINCIPATELOR ROMANE !

ORIZONTAL: 1) Luna evenimentului sărbătorit (presc.) - Regăsirea celor două surori (art.) - Limitele verbului! 2)
Unităţile administrativ-teritoriale ce s-au unit (art.) 3) Apartenenţa celor două teritorii (pl.) - Intrată în neam. 4)
Intâlnite la
VIDIN! - DOMNUL UNIRII! - Unificat în final! 5) Se înfig la lucru - Tintă de atins! 6) Cere! - A consemnat la
vremea lui UNIREA - Pe aici ţi-e drumul. 7 Nărav, obicei (Trans. Banat) - Două din zece! - Cunoscut de când e
lumea. 8) ... VODA (Ioan Iacob Heraclid) domn al Moldovei anii 1561-1563) - Bir! 9) Colţ de ceară! - Inaintaşii
înaintaşilor noştri. 10) Abuzurile boierilor din principate - Simbolurile PRINCIPATELOR UMTE instituite sub
domnia lui A.I.Cuza. 11 Capitala Moldovei în exprimare locală - Brută - 1859 de exemplu. 12) Poet unionist de
frunte, autorul versurilor imnului UNIRII. 13) Prelucrarea pamântului - Intrarea in Iaşi! - Exprimarea voinţei în
cele două Adunări Ad-hoc pentru UNIRE.
VERTICAL: 1) Fosta Intreprindere de Piese Radio şi Semiconductori Bucureşti
(sigla) - Componenţii Adunărilor Ad-hoc, între ei. 2) Intrate în barou! - Argument scurt! - Suprafaţă arată! 3)
Zero! -BEIZADEA! 4) Speranţa iobăgimii în emanciparea dată de VODA CUZA - Podgorean ca Moşul Ion
Roată. 5) Furia
bănăţeanului! - Sud-sud-est! - Un dar mai scurt! 6) Strigătul birjarului – Cerut de Ion Roată Domnului Al. I. Cuza
- Codul Aeroportului Fort Stocklon (SUA) 7 Comună martir din Transilvania - Hotelul Bucureştean unde s-a
declarat UNIREA PRINCIPATELOR la 24 ian. l859. 8) Lăstar - Au fost improprietăriţi de A. I. Cuza. 9) Pete! 24 ianuarie, de exemplu (p1.) - Marfă greu vandabilă. 10 Rărit - Scurtă cântare bisericească. l1) Leu! - Căzute de
sus - Patru roman! 12) Titlu purtat de Al. I. Cuza - Alifie moldovenească - Refren popular 13) Militant muntean
pentru Unire - Câinele deltei.
Col (r) Ioan Ioja - Rebus club ,,DELFINUL" Constanţa.
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