Motto: ”Eroii sunt cei care şi-au păstrat raţionamentul şi
umanitatea intacte în faţa suferinţelor groaznice ... Eroi
cunoscuţi sau anonimi, unii ştiuţi doar de Dumnezeu.” (Silvia
Cartwrigt)

Fiecare popor îşi cinsteşte eroii, cu dragoste, smerenie şi respect.
În ceea ce ne priveşte pe noi, românii, am învăţat încă din scoală că eroii sunt cei ce fac ce
trebuie, atunci când trebuie, indiferent de consecinţe. Istoria noastră este plină de asemenea fapte de
jertfe eroice pe câmpurile de luptă la 1877, la Plevna, Smârdan şi Vidin, unde, cu preţul vitejiei şi
sângelui ostaşilor români, România şi-a cucerit prin forţa armelor independenţa de stat, la 19161918, în Primul Război Mondial, prin luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, unde, prin vitejia
soldaţilor români, s-a făurit statul naţional, unitar, suveran şi independent român, în al Doilea
Război Mondial, unde România a plătit un tribut greu de sânge, pierderile de vieţi omeneşti
cifrându-se la nu mai puţin de 794.500 de morţi şi dispăruţi pe câmpurile de luptă de pe ambele
fronturi şi, nu trebuie uitaţi, eroii Revoluţiei din Decembrie 1989, care au luptat pentru dezbrobirea
românilor de comunism, jertfindu-se pentru libertate şi democraţie.
„Puterea de a îndura istoria, atunci când nu o poţi schimba, echivalează cu o înţelepciune şi
cu o forţă de supravieţuire în faţa pericolului autodistrugerii sau al sinuciderii fără rost” – scria
Patriarhul României, IPS Daniel.
Poporul român a rezistat pe acest pământ pentru că a avut înţelepciune, putere de jertfă şi
răbdare, atunci când nu putea să biruie cu armele. Prin această înţeleaptă îndurare cu speranţă, a
supraviţuit şi migratorilor, şi imperialiştilor lacomi şi dictaturilor distructive, umplând istoria cu
Crucile de pe mormintele lor şi de pe bisericile înălţate ca nişte făclii de înviere şi speranţă. De
aceea, cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam sau din generaţie în generaţie a celor
jertfiţi pentru apărarea credinţei şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc, care
simte că iubirea e mai tare decât moartea.
În fiecare an, în prima duminică din septembrie, membrii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor –
filiala Constanţa, onorează invitaţia Primăriei Tutrakan, din Bulgaria, de comemorare a ostaşilor
căzuţi în bătălia de la Turtucaia, de acum 96 de ani, din Primul Război Mondial, unde, în
confruntările sângeroase ce au avut loc, şi-au pierdut viaţa peste 12.000 de militari bulgari, români,
germani şi turci, care, acum, odihnesc somnul de veci în Complexul memorial ”Cimitirul militar
1916” de la Sumenţî, înfiinţat în anul 1916, din ordinul comandantului Diviziei 4 infanterie Preslav.
Grupul de români, condus de preşedintele Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor”, filiala Constanţa,
col. (r) Remus Macovei, compus în mare majoritate din cadre în rezervă şi retragere din M.Ap.N. şi
M.A.I., cărora li s-au alăturat istorici, profesori şi tineri din localităţile Constanţa, Lumina, Mihail
Kogălniceanu, Techirghiol, Lumina şi Grădina, a cinstit memoria eroilor , alături de oficiali din
cadrul armatei bulgare şi ai administraţiei localităţilor Tutrakan şi Prefecturii Silistra, precum şi de
numeroşi cetăţeni bulgari, în cadrul unui ceremonial religios ce a fost urmat de depuneri de coroane
de flori la monumentul din incinta cimitirului şi vizitarea complexului memorial, impecabil
întreţinut de către vecinii bulgari.
Jertfele eroilor neamului nu trebuiesc niciodată uitate. Fiecare dintre noi, în drumurile pe care
le facem, atunci când întâmplarea ne aduce în cale un monument sau o modestă cruce pe care este
săpat în piatră numele unui erou ce şi-a dat viaţa pentru ţară, trebuie să-şi plece cu pioşenie fruntea
şi să cinstească cu respect curajul şi spiritul de sacrificiu al acestuia.
Col. (r) Marian SARAGEA
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Motto: “Am intrat în politică bogat şi ies sărac, dar cu
mâinile curate.” (Marghiloman)

Alexandru Marghiloman s-a născut la 10 februarie
1854, în oraşul Buzău. A urmat cursurile Liceului
“Sf.Sava” din Bucureşti. Absolvent, la Paris, al Facultăţii
de Drept şi al Înaltei Şcoli de Ştiinţe Politice, doctor în
drept la Paris. A fost şef de partid, de guvern, orator
desăvârşit, ministru muncitor şi priceput.
Marghiloman şi-a scris memoriile, publicate în
1927, la doi ani de la moartea sa, sub titlul “Note poltice”,
care au provocat un imens scandal.
La doua zile după apariţia “Noterlor”, autorităţile
confiscau de pe piaţă volumele nevândute. Având în vedere
intenţia redacţiei de a ne ocupa de luptele de la Turtucaia,
cărora Marghiloman le-a acordat o deosebită atenţie, vom
încerca să aducem la cunoştinţa cititorilor revistei noastre
un plus de informaţii despre momentul istoric considerat şi
consemnat de istorie drept o pagină de durere şi ruşine,
înfrangere dezastruoasă, umilitoare şi o lecţie aspră, din
care politicienii, de atunci si până astăzi, n-au învăţat nimic.
După cum se va vedea în continuare, Marghiloman
a acordat o atenţie deosebită evenimentelor şi informaţiilor
primite de la diverse surse, le-a înregistrat aşa cum le-a
primit. Cenzura n-a pernis apariţia lor în presă. Să lăsăm
NOTELE să vorbească.
21 august 1916. ”Am văzut pe Brătianu. El imi spune că
şi Constanţa a fost bombardată de hidroavioane şi că sunt 100 de victime în populaţia civilă.Suntem
angajaţi într-o afacere foarte serioasă la Turtucaia şi la Silistra. Bulgaria atacă pretutindeni fără declarare
de război. La Consiliul de Coroană, Brătianu afirmase că nu va ataca pe bulgari. Generalul Aslan, la Club,
îl informează pe Marghiloman că la Turtucaia lupta este serioasă şi că generalul Teodorescu a telegrafiat
că înaintea reţelelor lui de sârmă este un maldăr de cadaver şi că trupele sunt cam “de adunătură” şi că
ruşii nu sunt încă pe front.”
22 august. ”Buletinul de astăzi zice că 10 atacuri au avut loc. Lucrurile merg foarte rău. Trenurile
militare cu întăriri au întârziat. S-a luat cu japca orice automobil ce circula pentru a se încărca soldaţi şi ai trimite în regiunea aceea”. Marghiloman află de la generalul Aslan că la Turtucaia “afacerea s-a terminat
prin retragerea bulgarilor şi că n-au fost trupe germane”.
23 august. ”Suntem din nou atacaţi la Turtucaia, de astă dată de o divizie germană şi ruşii nu vor sosi pe
frontul Cadrilaterului decât pe ziua de 25 august. Din nou domneşte o mare grijă”.
Lipsa de organizare şi de pregătire pe linie militară a mijloacelor de comunicare şi informare, de
colaborare între factorii politici şi militari duce la situaţia greu de înţeles: cum un lider de partid, o
personalitate de prim rang, membru al Consiliului de Coroană să afle ştirile de la Club. Reţinem şi nota din
care rezultă că “Nicu Filipescu a şi început să peroreze la Club în contra Guvernului imbecil. El pretinde că
este vina Guvernului dacă ne batem şi cu bulgarii. Ei nu erau prevăzuţi”. Marghiloman menţionează faptul
că “lipsesc avioanele cu desăvârşire şi cele 5 sosite nu au mitraliere”.
24 august. ”Dis-de-dimineaţă încep răniţii să inunde Bucureştii. Mai toate spitalele sunt nepregătite. Toţi
răniţii vin de la Turtucaia. Ni se anunţă că Turtucaia a căzut. Acolo este un infern. Răniţii zac peste tot.
Mortierele şi automobilele blindate îngroapă pe soldaţi de vii. Bulgarii omoară tot ce le cade în mână. Unul
din regimentele noastre, ţigani din Olteniţa, s-a destrămat. Ei ar fi tras asupra ofiţerilor. La ora 7 ½, la
Club, G.Strat din statul –major al lui Aslan, raportează că 30.000 de oameni sunt pierduţi. Ruşii aflaţi la 80
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de km de frontul de luptă unde au fost
plasaţi de Statul-Major român nu se pot
mişca fără ordinul Cartierului general
român”.
25 august. ”Un ofiţer sosit la
Bucureşti povesteşte că, pe când artileria
germană şi bulgară trăgea cârmuite de
un balon şi de numeroase aeroplane, noi
nu aveam niciunul. Când frontul a fost
spart, au luat-o toţi la fugă. Se vorbeşte
de o pierdere de 300 de tunuri şi de
30.000 de oameni. Cafeneaua Capşa a
fost închisă din cauză că acolo începuse
să fie înjurat Brătianu în gura mare.
Takiştii, mai violenţi ca toată lumea,
spun că Bratianu este un criminal, dacă
după doi ani de preparaţie este încă
dezorganizare. Am văzut pe Maiorescu.
El e foarte intransigent. Cu nici un preţ
nu trebuie (spune Maiorescu), în
momentul de faţă, să intrăm în guvern.
Cu cât vor merge lucrurile mai rău, cu
atât o rezervă va fi mai necesară”.
După cum putem vedea, şi atunci, ca
şi astăzi, interesele de grup, de partid şi
cele personale erau pe primul plan, în
dauna intereselor generale.
În continuare, Marghiloman notează:
”Am aflat de la ministrul Duca că la
Turtucaia nu au avut loc cruzimi, dar
populaţia Turtucaiei a tras asupra
soldaţilor noştri care se retrageau în
dezordine”. Cineva venit din Constanţa
îl informează pe Marghiloman că prefectul Cămărăşescu a retras toate vitele din Cadrilater şi le-a trimis în
Ialomiţa şi se pare că “aceste spolieri şi alte măsuri în contra bulgarilor au dus femeile să fie sălbatice cu
românii. Măceluri ar fi avut loc la Bazargic şi în satele învecinate”. Este reţinută şi informaţia privind pe
colonelul Grigorescu, conform căreia acesta, deşi nu avea decât două baterii de obuziere angajate, a venit să
moară în mijlocul soldaţilor săi, iar locotenentul Heraru şi-a zburat creierii pentru a nu se preda.
29 august. ”Am părăsit Silistra. S-au incendiat depozitele noastre de grâu şi de petrol, s-a ars Popina, sa distrus tot ce putea fi distrus şi armata s-a retras la Lipniţa, la vreo 5 km de Cernavoda. Totul este măcel
şi pradă în această nenorocită regiune”.
Lipsa de organizare, informare şi comunicare a contribuit la dezastru. Se dă ca exemplu un regiment care
a primit ordin să cureţe o înălţime unde, spunea ordinul, nu se află decât comitagii. Comandantul
regimentului raportează că pe înălţime se află forţe importante. Generalul Arghirescu îi răspunde că are
informaţii precise. O companie atacă înălţimea, dar artileria şi infanteria o distrug. Din 400 de oameni, nu sa întors niciunul.
15 septembrie. ”Frontul din Dobrogea ar fi: Rasova-sud de Cobadin-Topraisar, litoralul mării, între
Tuzla şi Tatlageac. Ruşii aflaţi în aripa stângă cedează mereu terenul pentru a-şi cruţa oamenii. Cum dau
peste o cârciumă, se îmbată îngrozitor şi apoi pradă tot. Se fac mici afaceri bănoase. Boii retraşi din
Cadrilater au fost vânduţi prietenilor. Exemplu: Moşierul Dâlga a cumpărat 140 de boi cu 670 lei
perechea”.
Marghiloman reţine şi informaţia referitoare la divizia sârbească din Dobrogea, care a nimicit “5
regimente bulgare şi o brigadă de la Sofia”.
20 septembrie. ”Mitralierele franceze se strică la fiecare moment, proiectilele franceze şi japoneze nu
iau foc. Caii brigăzii de cavalerie Călăraşi au răni pe spate şi nu se mai ţin pe picioare. Cei 4.000 de
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călăreţi ruşi (nu 20.000 de cazaci, cât sa anunţat oficial) au cai odihniţi şi
graşi. Se pradă şi se fură oribil de cătr
ai noştri, ca şi de ruşi. La Parveli, pe o
simplă bănuială, s-au împuşcat toţi
copiii şi bătrânii, iar unde ruşii şi-au
bătut joc de femei, pe urmă le-au ars,
închizându-le în casă.”
27 septembrie. Marghiloman este
primit de Rege şi solicită schimbarea
totală a Statului Major, în care armata nu
mai are încredere. Regele îl apără pe
generalul Iliescu, replicând la afirmaţia
că acesta are o clică: ”Averescu are şi el
pe a lui, dar compusă din oameni mai
puţin deştepţi decât clica lui Iliescu”.
Marghiloman spune că Clucer n-are
clică şi propune ca Regele să aleagă
dintre cei care au încrederea armatei:
Prezan,
Averescu,
Culcer...
Marghiloman afirmă că “Iliescu este
acuzat că a precipitat războiul numai
pentru a-şi ascunde hoţiile…, după doi
ani de pregătiri ne lipsesc toate,
telefoane, avioane… Francezii ne-au
trimis avioane Breguet proaste. Punând
problema indisciplinei şi neascultării de
ordine, Marghiloman îi spune Regelui
că “trebuie date exemple şi, mai
degrabă decât să se împuşte un
nenorocit care-şi trage un glonţ în
mână, trebuie pus la zid generalul care
nu ascultă”.
9 octombrie. S-a aflat că deja Constanţa este ocupată. ”Am pierdut Tuzla, poziţie de la nord, Topraisar,
Cocargea: 3.500 de prizonieri, din care 3.000 de ruşi, 2 tunuri, 20 de mitraliere etc.”
10 octombrie. ”Aflu că comisia Guvernului este în mare încurcătură (în problema prizonierilor),
deoarece nu mai avem decât 60 de prizonieri bulgari. Tot restul a fost omorât de ruşi. Se spune că răniţii
bulgari au fost azvârliţi din trenurile sanitare, de către muscali. Cine o să plătească cruzimile acestea? Tot
noi.”
12 octombrie. ”Dezastrul nostru este mare. Ieri, podul de pe Dunăre a fost azvârlit în aer. Faptul se
neagă, dar inginerul Răileanu care a operat acolo l-a confirmat. Comunicatul german confirmă că
Medgidia şi Rasova au căzut după o luptă violentă. Trupele noastre se retrag spre Hârşova pentru a trece
podul la Giurgeni, a cărui existenţă nu o cunoşteam până ieri. Germanii anunţă pierderi crude în rândurile
noastre. Am pierdut 6.693 de prizonieri, 12 tunuri, 52 de mitraliere, 5 locomotive şi 200 de vagoane”.
13 octombrie. ”Am aflat că ne reconstituim la Babadag-Măcin, unde resturile celor patru divizii române,
reduse la 16-18.000 oameni cu totul, aşteaptă al IV-lea Corp siberian. Dar ruşii se mişcă încet, cu reavoinţă. Nici un marş pe jos, e trebuie drum de fier pentru drumurile cele mai mici”.
Aici se incheie însemnările lui Alexandru Marghiloman referitoare la Turtucaia şi la celelalte acţiuni
militare din Dobrogea.
Apreciem, pentru cei interesaţi, că nu vor regret, dacă vor citi cele patru volume de “Note politice”,
editate de SCRIPTA, apărute în anul 1993, care cuprind însemnările lui Alexandru Marghiloman din
perioada 1912-1924.
Lt. col. (rtg.) MIHAI ISTRATI
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La
invitaţia
Primăriei
Tutrakan,
Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor filiala Constanţa a organizat
deplasarea a 50 persoane la
festivităţile prilejuite de
aniversarea a 96 de ani de la
batălia de la Turtucaia. Au
participat cadre în rezervă şi
în retragere din M.Ap.N şi
MAI, istorici, profesori şi
tineri
din
localităţile
Constanţa,
Techirghiol,
Lumina, Oituz, Corbu, M.
Kogălniceanu şi Grădina.
Evenimentul a fost deschis
de o slujbă religioasă. Au
urmat discursurile primarului
din
Tutrakan
şi
a
reprezentantului Prefecturii
din Silistra.
Delegaţia constănţeană a depus o coroană de flori, alăturînduse reprezentanţilor armatei bulgare, ai
tuturor primăriilor din localităţile care au eroi căzuţi în această bătălie şi ai unor asociaţii patriotice.
Dacă garda de onoare formată din militarii activi a fost la limita unei reprezentări oficiale, asistenţa a fost
impresionată de grupurile de păstrare a tradiţiilor, echipaţi în ţinutele armatei bulgare din primul război
mondial.
În finalul festivităţilor participanţii s-au adunat în jurul monumentului central, care are inscripţionate, în
bulgară, germană, turcă şi română, cuvintele: ”Onoare şi admiraţie celor ce au ştiut să moară vitejeşte
pentru ţara lor “.
Noi românii ne-am plecat frunţile în memoria ostaşilor care în 1916 au fost trimişi să înfrunte cu baioneta
şi cu pieptul gol, avioanele,
tunurile
şi
mitralierele
bulgarilor,
nemţilor
şi
turcilor. Ne-am adus aminte
de jertfa lor, dar şi de
convingerea celor care au
scăpat cu viaţă, din aprigele
confruntări ale anului 1916:
”Ne-au ucis, ne-au dus la
moarte sigură cei mari şi
nepricepuţi”.
Şi fără să
vrem ne-am gîndit la situaţia
actuală critică a armatei
române!
Menţionăm că în Bulgaria
comemorarea
acestei
istorice bătălii se serbează
în fiecare an, în prima
duminică
din
luna
septembrie,
evenimentul
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fiind transformat într-o
adevărată
sărbătoare
populară.
Indiferent
de
recesiune şi constrîngerile
bugetare
bulgarii
sunt
prezenţi ,în fiecare an, în
număr mare pentru a-şi
cinsti aşa cum se cuvine
eroii.
Demn de remarcat este şi
faptul că reprezentanţii
autorităţilor locale, sub
îndrumarea reprezentanţilor
Muzeului
de
istorie
Naţională din Tutrakan,
îngrijesc
exemplar
Complexul
Memorial
“Cimitirul militar 1916”
aflat la Sumenţî, locul celei
mai sîngeroase confruntări
din cadrul bătălie de la Turtucaia. Astfel autorităţile locale înţeleg să respecte vitejia şi onoarea militară a
celor peste 12.000 militari- bulgari, români, germani şi turci – care în acest cimitir îşi duc somnul de veci
împreună. Dintre aceştia doar 1576 au fost identificaţi : 1311 români, 251 bulgari, 9 turci, 5 germani.
Cimitirul militar a fost înfiinţat în anul 1916, cînd din ordinul comandantului Diviziei 4 Infanterie Preslav,
toţi militari morţi în luptă au fost adunaţi de populaţia civilă, pe parcursul a două săptămîni, la Şumenţî,
marea majoritate fiind înhumaţi în 2 gropi comune. Din anul 1921 cimitirul a fost preluat de către Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor, care a realizat sistematizarea acestuia . În anul 1922 s-a realizat monumentul
central, care are o înălţime de 9 metri. De remarcat este şi faptul că pentru efectuarea acestor lucrări au
contribuit financiar toate localităţile din Dobrogea. În anul 1936 a fost realizată o clopotniţă din lemn, al
cărui clopot realizat la Fabrica Nicolae Ionescu din Bucureşti, are inscripţionate următoarele cuvinte:
“Cimitirul Eroilor Daidâr/ 1916 – 1919/ Amintire veşnică celor care au ştiut/ să moară vitejeşte pentru
ţara lor”. La ora actuală acest clopot este folosit la Capela, inaugurată în anul 2005, situată în exteriorul
cimitirului. După 1940 autorităţile bulgare au înlocuit crucile din lemn cu altele din beton, însemnele find
făcute cu litere chirilice.
În anul 1975 a fost
inugurată aleea gloriei,
materializată prin plăci
de beton pe care sunt
inscripţionate
numele
tuturor militarilor bulgari
morţi în această bătălie,
centralizate pe localităţi.
Împreună cu autorităţile
locale, românii prezenţi
au stabilit amplificarea
acţiunilor comune pentru
cinstirea
memoriei
eroilor atât în Bulgaria,
cât şi în România.
Preşedintele Asociaţiei
Naţionale
Cultul
Eroilor filial Constanţa
Col.(r) Remus Macovei
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de Emil-Corneliu Ninu
Tratatul de la Craiova, prin care se stipulau condiţiile şi detaliile
retrocedării provinciei cu patru laturi, dintre Dunăre şi Marea Neagră,
Cadrilaterul (lat. “quator” însemnînd “patru”), cu provinciile Durostor şi
Caliacra, a marcat multe dintre familiile şi aşezările acestei zone.
Schimbul de populaţii, survenit imediat după plecarea regelui Carol
al II-lea din ţară şi numirea, ca şef al statului, a mareşalului Ion Antonescu,
a antrenat 100.000 de români, aduşi din Bulgaria, şi 60.000 de bulgari,
plecaţi din România. Au fost abandonate, cu această ocazie, 204.672 ha şi
18.760 de gospodării individuale, de către 21.897 familii de români, şi
124.267 ha şi 18.760 gospodării agricole, precum şi 11.774 imobile, de către
bulgari.
“Noi, General Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român şi
Preşedinte al Consiliului de Miniştri, / Văzând şi cercetând Tratatul între
România şi Bulgaria la Craiova la 7 Septemvrie 1940, Acordul privitor la
modalităţile de evacuare şi de transferare a teritoriului, Acordul privitor la
schimbul de populaţiune română şi bulgară, Acordul financiar, precum şi
scrisorile anexe, semnate la Criova la 7
Septemvrie
1940,
de
către
Plenipotenţiarii români pe deplin şi în special împuterniciţi, cu
Plenipotenţairii Majestăţii Sale Regelu Bulgariei, deasemenea învestiţi cu
puteri depline, Tratat, Acorduri şi scrisori a căror cuprindere urmează:
Încuviinţăm şi încredinţăm că primim Tratatul, cu Protocolul, Acordurile
şi scrisorile ce preced, le aprobăm, întărim şi făgăduim a face să fie
îndeplinite în a lor formă şi cuprindere, fără a lăsa să fie încălcate în nicun
chip.
Spre credinţa cărora am semnat acest act de ratificare şi am ordonat să fie
învestit cu Sigiliul Statulu Român.
Dat la Bucureşti, în 13 Septembrie 1940. General I. Antonescu şi Ministrul
Afacerilor Străine M. Antonescu”
O mare problemă, însă, a fost cea a transferului de instituţii ale statului,
precum şcolile şi bisericile.
Iată, în cele ce urmează, în ce măsură consecinţele acestuia s-au
resimţit în “comuna urbană” Mangalia şi în “comuna rurală” Darabani,
pendinte de Negru-Vodă.

1.

Învăţămîntul din Mangalia în vîltoarea anului 1940
În discursul doamnei director Vlad Virginia, din vara anului 2.000, ţinut cu ocazia
sărbătoririi a 60 de ani de la existenţa liceului cu profil unic în oraş, actualul Colegiu
Economic, se făcea şi o scurtă incursiune în istoria învăţămîntului românesc mangalian.
Astfel, pe lîngă şcolile primare şi gimnaziale mixte şi “grădinile” (grădiniţele)
existente aici, dislocarea populaţiei de origine română şi a instituţiilor statului din
Bulgaria în România a însemnat, pentru o perioadă oarecum scurtă, ce-i drept, obţinerea
unei dote neaşteptate: găzduirea unei şcoli de comerţ, adusă de la Cavarna, care, după
un popas de cîţiva ani, va fi transferată, ulterior, la Brăila.
Dar să parcurgem cîteva secvenţe din cuvîntarea d-sale, la festivitatea din mai
2.0000, cu care ocazie au fost înmînate şi diplome de onoare unor foşti absolvenţi de
valoare ai acestui liceu.
“În anul 1940, în fosta clădire a bibliotecii orăşeneşti, după retrocedarea
Cadrilaterului, în condiţiile refugierii populaţiei româneşti, Gimnaziul Mixt din Cavarna
s-a mutat în Mangalia, purtînd numele de Gimnaziul Mixt Mangalia. În dotarea acestei
instituţii, intra şi biblioteca liceului din Bazargic, baza celei existente astăzi. Din
septembrie 1941, cînd ia fiinţă clasa întîi a Gimnaziului Comercial Mixt Mangalia,
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clasele existente au funcţionat în lichidare în profil teoretic şi o clasă în profil comercial. Gimnaziul Comercial dă
prima promoţie de absolvenţi în 1941 şi, ultima, în 1948.
În anul 1948, ca urmare a aplicării reformei învăţămîntului, se înfiinţează Şcoala Medie Tehnică de Administraţie
Economică, cu anii I şi II, care preia elevii Gimnaziului Unic şi ai Gimnaziului Comercial.
În anul 1949, în strînsă legătură cu decretul din martie, care prevedea cooperativizarea agriculturii şi înfiinţarea
Centralei Cooperativelor, Şcoala Tehnică de Administraţie Economică devine Şcoala Medie Tehnică de
Administraţie Economică, subordonată direct CENTROCOOP-ului.
Profil foarte solicitat într-o zona comercială, cum este oraşul Mangalia, planul de şcolarizare, prin specializările
propuse, asigura formarea în domeniile finanţe-contabilitate, administraţie şi servicii, turism şi comerţ. Prima promoţie
de absolvenţi ai acestei şcoli a pornit în viaţă în 1951, iar a doua şi ultima în 1952.
Conducerea acestei instituţii de învăţămînt cu profil economic a fost realizată de către profesorii:
1. IORDĂCHESCU GHEORGHE, între 1940-1949;
2. ANASTASESCU MIHAI, 1949;
3. MIHAI VASILE, (învăţător), 1950;
4. REDNIC GEORGE, 1950-1954.
Din perioada anilor 1940-1948, cîteva nume de profesori, care au adus renume învăţămîntului din acest colţ de ţară,
trebuie amintite: IORDĂCHESCU LARISA, MATEESCU-DEŞLIU ELENA, IONESCU ION, ZAMANICIOMU
TRAIANA, BABIC TUDOR, CUCUI NICOLAE, DELUREANU ŞTEFAN, ultimul devenit o personalitate în
domeniul istoriei.
O datorie de onoare ne determină să-i menţionăm pe absolvenţii acestor instituţii de învăţămînt, care au devenit,
ulterior, profesori ai şcolii: REDNIC GEORGE (1941),
ZAMANICIOMU TRAIANA (1942), CUCUI NICOLAE
(1945) şi, nu în ultimul rînd, pe cîţiva dintre absolvenţi,
astăzi personalităţi cu renume: BLACIOTI NICOLAE,
reprezentantul României în Grecia, pe probleme economice;
BUZBUCHI HASOTI CORNELIA, economist; ŞAGANAI
REPET, director adjunct al Direcţiei Centrale de Statistică;
PAPPA ION, economist.
Anul 1952 provoacă un adevărat seism în viaţa
paşnică a majorităţii populaţiei oraşului, obligată, printr-un
ordin al autorităţilor, să se strămute în alte zone din ţară. Ca
urmare a depopulării oraşului şi, implicit, a şcolii, precum şi
a restricţiilor de intrare în zonă, Şcoala Medie Tehnica de
Cooperaţie este mutată la Brăila, unde va continua să
funcţioneze pînă la desfiinţare, în 1955.”
2. Salvatoarea Biserică din Darabani
Derularea rapidă a evenimentelor ce anticipau intrarea României în noul măcel mondial a surprins, pe deplin şi
toată suflarea românească din Dobrogea.
Detaliind desfăşurarea evenimenţială, autorii Petrică Miu şi Gelu Dae au publicat o excelentă monografie a
localităţii Negru-Vodă, rod al unei cercetări asidue, care include trimiteri la documentele existente la Direcţia
Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale, dar şi la presa vremii sau la lucrări similare ale unor reputaţi istorici.
Iată cîteva extrase din această exegeză, “Negru-Vodă. 1878-1950”, vol. I, “Contribuţii la cunoaşterea problemelor
economice, sociale şi ale vieţii politice şi culturale”, ed. Muntenia, Constanţa, 2007:
“În semn de solidaritate cu fraţii români rămaşi dincolo de graniţa artificial, cetăţenii vor face eforturi mari
pentru a-i ajuta pe cei strămutaţi din sudul Dobrogei. Prin adresa 373M din 1 septembrie 1940, pretorul S.
Cherebeţiu cere primarului, ca urmare a ordinului prefectului nr.
3370/1940 şi ordinului plasei 366M/1940, să ia măsuri ca, în seara de 1
septembrie 1940, orele 7, să plece din comuna Negru Vodă “o coloană de
100 căruţe în comuna Preselenţi pentru a ajuta averea mobiliară a
populaţiei ce urmează a fi evacuată la Darabani (DJCAN.Fond Primăria
Negru Vodă, dosar 31/1940, f.320). Această coloană va fi însoţită şi de
doi jandarmi care vor fi ajutaţi de alţi trei oameni.” (P.Miu, lucr. citată,
p.130)
Primăria din Negru-Vodă luase, în consecinţă, o serie de măsuri
benefice.
Aşa se face că populaţia satului Darabani a ajutat cu entuziasm
refugiaţii ce îi solicitau ajutorul, avînd, din fericire, şi un consiliu parohial
condus cu deosebită vrednicie de către preotul Constantin Creţu şi o
8

şcoală ce-l avea ca director pe priceputul normalist Florea D.Marin, provenit din Oltenia (Osica-de-Sus) şi căsătorit
aici.
Luarea spre păstrare provizorie a unor bunuri ce formau inventarul bisericii Malinovo, din Bulgaria, pînă la fixarea
populaţiei refugiate în satul Fîntînele, din judeţul Constanţa, constituie un alt act generos, consemnat ca atare în
“Registrul de procese-verbale” al Parohiei “Sf. Gheorghe” din Darabani.
Dacă, iniţial, aceste obiecte bisericeşti au fost donate parohiei din Darabani, ulterior, ele au fost restituite, pe bază
de proces-verbal, cu următorul conţinut:
“Proces-verbal / Astăzi 18 Dec. 1940 / Noi, membrii Consiliului parohial al parohiei Darabani, judeţul C-ţa,
convocaţi fiind prin adresa (n.n., fără număr precizat) de către păprintele paroh Constantin Creţu, având la ordinea
de zi următoarele:
1.Darea în primire a obiectelor sfinte de la satul Malinovo, jdeţul Caliacra, Domnilor Gheorghe Bicu şi Ion
Georgescu, ce sunt delegaţi de toţi enoriaşii acestui fost sat şi de către Onor. Prefectura de judeţ şi Onor. Prot. I
Constanţa cu Ordinul No. 3136 / 940
2.DiferiteConsiliul, în urma expunerilor făcute şi în unanimitatea celor prezenţi, iau act şi de faptul că obiectele ce voiesc a
le ridica sunt donate tot de Dlor acestei parohii prin actul de donaţie din 5 Septembrie 1940, autentificat sub data 25
de Onor Primăria Comunei Darabani, jud. Cţa. În urma acestor considerente, pecum şi după declaraţiile delegaţilor
expuşi mai sus, că în numele tutror enoriaşilor lasă de veci donând unele lucruri de puţină însemnătate bisericii
noastre, pe care le-a văzut că sunt utilizate, Consiliul, în majoritatea lui, / Hotărăşte: / Se dă în primire Dlor
delegaţi Gh. Bicu şi Ion Georgescu , ai satului Malinovo, acum cu domiciliul în satul Fântânele , judeţul Constanţa,
toate obiectele acestora, spre a le duce unde vor găsi de cuviinţă, după dorinţa enoriaşilor.
Obiectele pe care le predăm sunt următoarele:
1.Un dulap pentru veşminte preoţeşti; 2.Una masă; 3.Un rând
veşminte preoţeşti; 4.Trei sfeşnice de metal; 5.Trei feţe de masă şi trei
perdele pentru altar; 6Uuna cruce mare cu răstignirea Dlui; 7.Două
cruci mici de lemn, una albă şi una pictată; 8.Una cruce mică de metal;
9.Un miruitor; 10.Icoanele împărăteşti în număr de 4; 11.Tetrapodul;
12.Un scaun; 13. Un steag de paradă (Botezul şi M. Domnului); 14.Un
epitaf; 15.2 Sfeşnice Împărăteşti de lemn cu 3 lumini; 16.Un policandru
cu 12 lumini; 17.Zece candele mari şi mici; 18.Două sfeşnice de lemn
masiv şi unul mic toate lemn; 19.Una strană pt. cântăreţi; 20.7 perdele
pentru ferestre şi icoane; 21.Una cădelniţă; 22.Un analog; 23.Una
damigeană de untdelemn; 24.5 Ştergare; 25.Un cazan de botez; 26.Una
tavă şi una cană; 27.Una icoană cu Dl Isus Hristos şi una cu M.
Domnului; 28.Una icoană cu Învierea; 29. … Răstignirea; 30. … Sf.
Treime; 31… . Buna Vestire; 32. … Sf. Arhangeli; 33. … Sf. Ilie şi M.
Filofteia, de lemn; 34. Şi două icoane mici; 35.Un ştergar mare de
borangic; 36.Una ladă mare de lemn; 37.Trei preşuri.
Cărţi:
38.Două
Liturghiere
legate pânză şi piele; 39.Un Catavasier; 40.Un Ceaslov; 41.Una
Psaltirre; 42.Slujba Sf. Învieri; 43.Un Penticostar; 44.Un Apostol:
45.Un Triod; 46.12 Minee lunare. Una cutie de lumânări Un tablou de
donatorii al enoriaşilor Un caet pomelnic al enoriaşilor.
-În urma primirii, de către noi, a obiectelor expuse mai sus,
declarăm în numele tuturor enoriaşilor că nu mai avem nici o
pretenţiune asupra parohiei Darabani, prin exponenţii ei, păr. Paroh
Ctin Creţu şi Consiliul său parohial şi Epitropi şi asupra a niciunui
obiect ce a rămas în utilitatea bisericii acestei parohii, din imprudenţă.
Pentru care am încheiat prezentul în dublu exemplar, unul pentru
Parohia Darabani şi unul pentru noi, delegaţii semnaţi mai jos.
Paroh Pr. C. Creţu, Am predat / Membrii Consiliului de epitropi (10
semnături indescifrabile) / Directorul Şcoalei, M. Florea”
„Tratatul de la Craiova” din 7 septembrie 1940 rămîne, aşadar, un
act deosebit de important pentru istoria noastră contemporană, cu urmări
complexe pentru destinul unor populaţii dislocate, în marile „ore
astrale ale omenirii”, demonstrînd temeinicia spuselor unui mare
cronicar moldovean, Miron Costin, că, mereu, din păcate, „omul este
sub vremuri”.
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de Virgil Coman
Este, îndeobşte, cunoscut faptul că anul 1940 avea să fie marcat de rapturile teritoriale la care avea să fie
supusă România. Astfel, sovieticii, în urma ultimatumurilor din 26-27 iunie 1940 adresate Bucureştiului,
ocupă Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. Firesc, demersurile revizioniste ale Bulgariei şi
Ungariei s-au amplificat. La data de 4 iulie 1940, Carol al II-lea îl însărcinează pe Ion Gigurtu de a forma
un nou guvern, portofoliul Externelor fiindu-i încredinţat lui Mihail Manoilescu. În faţa tuturor presiunilor,
cei doi efectuează, între 26-27 iulie 1940, vizite la Berlin şi Roma, unde poartă discuţii cu Hitler,
Ribbentrop, Mussolini şi Ciano, concluzia fiind aceea că statul român trebuie să satisfacă, în mod paşnic,
pretenţiile teritoriale ungare şi bulgare. Dictatului de la Viena din 30 august 1940, prin care Ungaria anexa
Nord-Estul Transilvaniei, avea să-i urmeze “Tratatul” de la Craiova. Practic, România este nevoită să cedeze
şi Bulgariei Dobrogea de Sud, mai exact, judeţele Caliacra şi Durostor. S-a ajuns, astfel, la organizarea
Conferinţei româno-bulgare de la Craiova, ale cărei lucrări s-au desfăşurat între 19 august şi 7 septembrie,
care a avut de rezolvat probleme tehnice referitoare la forma tratatului, chestiuni teritoriale, schimbul de
populaţie şi, nu în ultimul rând, despăgubirile. Nu este mai puţin adevărat că, încă din data de 8 august,
Rezidenţa “Ţinutului Marea” a convocat prefecţii din judeţele Caliacra, Constanţa, Durostor şi Ialomiţa,
pentru a stabili unele măsuri în vederea evacuării populaţiei româneşti din Dobrogea de Sud (Cadrilater).
Şase zile mai târziu,
rezidentul regal al
Ţinutului
Marea,
Traian
E.
Grigorescu,
a
înaintat
forurilor
ierarhic superioare
abilitate
în
soluţionarea acestei
chestiuni, Studiul
asupra
evacuării
judeţelor Durostor
şi Caliacra, care
enumera principiile
de bază ce trebuiau
urmărite în timpul
acestui proces. Mai
mult, între 15-20
august, în cadrul
Ţinutului Marea, s-a constituit Serviciul Evacuării, care a emis, la data de 20 august, “Instrucţiuni în vederea
evacuării Dobrogei de Sud (Cadrilaterul)”. Acestea au adus o serie de completări şi modificări documentului
elaborat la 14 august de rezidentul regal Traian E. Grigorescu. Evacuarea arhivelor era prevăzută în
Capitolul XII – “Diverse”: „Autorităţile vor pregăti din timp arhivele ce trebuie luate procurându-se lăzile
necesare. Pentru actele de stare civilă se va proceda astfel: pentru naşteri şi morţi, pentru anii trecuţi
începând de la 1913, urmează să se ia registrele de stare civilă de la tribunal; pentru anul în curs, comunele
urmează să ridice toate dosarele privind pe locuitorii ce se evacuează; asemenea actele de naţionalitate.
Comunele locuite numai de români vor ridica întreaga arhivă, iar acele comune care nu au depus registrele
la tribunal sau nu le au la curent pe cele în curs pentru tribunal, le vor ridica pe cele originale, urmând ca
ulterior să se înapoieze, după ce vor fi copiate. Domnii prefecţi vor da ordine precise, controlând
executarea acestei prescripţii. Se vor ridica toate cazierele funcţionarilor care se evacuează. De asemenea
actele fondului pentru concentraţi, soldul comunelor, sinistraţi etc.”
Evacuările aveau să înceapă încă din 17 august, astfel încât, până la 20 august, au fost transportate numai
vitele, în special oile. De la această dată, au început a fi evacuaţi şi locuitorii, până la 3 septembrie, fiind
evacuaţi 5.249 capi de familie cu 17.933 membri, care au fost transportaţi în localităţile fixate cu
aproximativ 15.000 de căruţe.
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La data de 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat, în aceeaşi zi principele moştenitor, Mihai,
depunând jurământul în calitate de rege. Odată cu acest moment, regimul politic din România intra într-o
nouă etapă a evoluţiei sale, în care figura dominantă avea să fie Ion Antonescu. Beneficiind de puteri sporite,
în baza decretului semnat de rege, încă din prima zi, primul ministru avea să-şi asume misiunea
supravieţuirii statului român, în noile condiţii oferite de pierderile teritoriale din vara anului 1940.
În
ziua
următoare, avea să se
semneze “Tratatul” de la
Craiova
de
către
Alexandru Cretzianu şi
Henri G. Meitani, din
partea
delegaţiei
române,
Svetoslav
Pomenov şi T. Papazoff,
în numele celei bulgare.
Acesta număra şapte
articole, la care s-au mai
adăugat un „Protocol la
articolul I al Tratatului
semnat la Craiova la 7
septembrie 1940 (Anexa
A)”, apoi un „Acord
privitor la modalităţile
de evacuare şi de transferare a teritoriului (Anexa B)”, „Declaraţiune”, „Acordul privitor la schimbul de
populaţie română şi bulgară” (Anexa C) şi „Acord financiar” (Anexa D).
Situaţia arhivelor era prevăzută la punctul nr. 2 din Anexa B, după cum urmează: „Arhivele comunelor şi
judeţelor, ca şi arhivele tribunalelor şi celorlalte autorităţi publice de stat existând în teritoriul transferat
Bulgariei, vor fi remise autorităţilor bulgare. De asemenea, li se vor remite planurile cadastrale care sunt
depuse în teritoriul transferat. În ceea ce priveşte planurile şi registrele cadastrale depuse la Bucureşti şi
alte documente, se vor remite guvernului bulgar copii certificate”.
Responsabilitatea evacuării şi a transportului locuitorilor supuşi schimbului obligatoriu de populaţie
aparţinea Comisiei mixte româno-bulgare în colaborare, însă, cu Comisariatul General pentru Schimbul de
Populaţii şi cu autorităţile militare şi administrative române şi bulgare.
Elaborarea “Planului general de evacuare” a revenit în sarcina Comisariatului General, de comun acord
cu Comisia mixtă. În fruntea acestui organism, a fost numit un comisar general, funcţie îndeplinită, conform
legii, de rezidentul regal al “Ţinutului Marea”, sub directivele Ministerului Afacerilor Străine. Însă, în
realitate, Comisariatul General nu a avut rolul cu care fusese învestit, mai cu seamă după desfiinţarea
rezidenţelor regale,
organismul implicat
în cea mai mare
măsură,
în
desfăşurarea
schimbului
de
populaţie
fiind
Comisia
mixtă
româno-bulgară.
Situaţia bunurilor
mobile şi imobile a
fost reglementată şi
ea,
astfel
încât
bulgarii care făceau
obiectul schimbului
de populaţie, în urma
desfăşurării acestui
proces, îşi pierdeau
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cetăţenia iniţială, iar proprietăţile imobiliare rurale ale locuitorilor transferaţi obligatoriu erau considerate
„bunuri abandonate” şi intrau în patrimoniul statului respectiv. În ceea ce priveşte proprietatea imobiliară
urbană, ea rămânea în posesia deţinătorilor, intrând însă sub jurisdicţia ţării pe al cărui teritoriu se afla.
Totodată, persoanele care făceau obiectul schimbului aveau dreptul să păstreze şi să transfere bunurile
mobile, vitele, inventarul agricol etc. Bunurile rurale din judeţele Caliacra şi Durostor ce aparţineau
populaţiei româneşti, care nu era supusă transferului, puteau fi lichidate în termen de 18 luni de la predarea
instrumentelor de ratificare, dată după care ele puteau fi expropriate prin despăgubire de către statul bulgar.
Evacuarea Dobrogei de Sud de către autorităţile române şi instalarea celor bulgare urma a se desfăşura în
perioada 20 septembrie - 1 octombrie 1940, cu precizarea datei şi orei pentru fiecare etapă, astfel încât să nu
se ajungă la contactul direct între convoaiele celor două ţări. Însă, la data de 9 septembrie 1940, conducerea
Direcţiei Administraţiei de Stat din cadrul Ministerului de Interne transmite rezidentului regal al “Ţinutului
Mare” Telegrama nr. 14.074 A, în care preciza dispoziţiile generale şi speciale privind măsurile ce trebuiau
luate, în vederea desfăşurării în condiţii optime a schimbului de populaţie româno-bulgar, obiectiv care
trebuia finalizat la data de 15 decembrie 1940.
Conducerea Rezidenţei “Ţinutului Marea”, la rândul său, prin Serviciul evacuării, a elaborat şi înaintat în
teritoriu unele instrucţiuni prin care se detaliau dispoziţile ce trebuiau îndeplinite de organismele cu
responsabilităţi în privinţa evacuării. Potrivit acestora, autorităţile abilitate aveau obligaţia de a îndeplini
sarcini, precum: pregătirea evacuării în cele mai mici detalii; plasarea evacuaţilor şi a resurselor în cuprinsul
“Ţinutului Marea”, de unde urma a li se stabili domiciliul definitiv; evacuarea şi plasarea pe plăşi ale căror
conducători, pregăteau şi coordonau operaţiunea; locurile de plasare a celor evacuaţi ş.a.
În vederea desfăşurării în cât mai bune condiţii a activităţii de evacuare, Rezidenţa “Ţinutului Marea” –
Serviciul evacuărilor, a emis şi Instrucţiunile nr. 4.544, din 3 septembrie 1940, care precizau că îndeplinirea
acestui obiectiv se va realiza în baza convenţiei ce se va semna după încheierea tratativelor de la Craiova,
apoi modul de evacuare a autorităţilor şi obligaţiile acestora, limitele noii frontiere, supravegherea
operaţiunilor de transfer a populaţiei şi controlul activităţii de evacuare a teritoriului, procedura de transfer a
bunurilor imobiliare publice, cum se va evacua teritoriul cedat, situaţia privind recoltele abandonate ş.a. La
data de 9 septembrie, aceleaşi autorităţi completau sus-numitele instrucţiuni, cu informaţii suplimentare, ca
urmare a semnării “Tratatului” de la Craiova, în data de 7 septembrie1940. Referitor la situaţia arhivelor,
instrucţiunile cuprindeau aceleaşi prevederi din Anexa B a Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940.
În realitate, autorităţile române au pus în aplicare prevederile instrucţiunilor din 20 august, fiind
evacuate arhivele prefecturilor Caliacra şi Durostor, ale preturilor de plasă, primăriilor şi altor instituţii
(şcoli, bănci ş.a.).
Potrivit documentelor aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, la data
de 30 septembrie 1940 a fost semnat procesul verbal de predare-primire a arhivei Serviciului Tehnic
Durostor către Prefectura judeţului Ialomiţa, iar, la data de 1 noiembrie acelaşi an, cea a Prefecturii judeţului
Durostor. În ceea ce priveşte arhiva Serviciului Tehnic Caliacra, ea a fost predată Prefecturii judeţului
Constanţa, în baza procesului verbal din 3 octombrie 1940, iar, la data de 23 octombrie, cea a Prefecturii
judeţului Caliacra, aceasta din urmă fiind depozitată în 131 de lăzi.
De altfel, ca urmare a operaţiunilor de evacuare a Dobrogei de Sud, arhivele primăriilor judeţului
Caliacra au fost
evacuate
în
judeţul
Constanţa,
iar
cele din judeţul
Durostor
în
judeţul Ialomiţa,
fiind
predate
provizoriu
primăriilor din
aceste
două
judeţe, unde au
fost
aşezaţi
iniţial refugiaţii.
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Oraşul, situat în nord-estul
Bulgariei, cu o populaţie de circa
115.000 locuitori, pe parcursul
timpului, a purtat
mai multe
denumiri. Astfel, în 1882, a primit
denumirea de Dobrici, după
Dobrotici, conducătorul Dobrogei
din sec. XIV, renunţîndu-se la
vechea
denumire,
Hacıoğlu
Pazarcık.
În 1913, odată cu
trecerea Cadrilaterului la România,
oraşul va primi denumirea de
Bazargic. Va purta această
denumire, cu o scurtă perioadă de
întrerupere, 1916-1918, pînă în
1940, cînd Cadrilaterul, urmare a
tratatului de la Craiova, va
redeveni bulgar. La 25 septembrie
1940, armata bulgară a intrat în oraș,
recăpătîndu-şi, pentru scurt timp,
numele de Dobrici, iar, în perioada
1945-1991, s-a numit Tolbuhin, ca
omagiu adus unui remarcabil mareşal
sovietic din al Doilea Război Mondial,
care a contribuit la eliberarea Bulgariei
de sub ocupaţia germană. Abia după
1991, şi-a recăpătat (pentru a patra oară
!) denumirea de Dobrici. De atunci, în
această zi,
se sărbătoreşte ziua
localităţii.
În acest an, la sărbătorirea zilei
oraşului Dobrici, a participat, ca
urmare a invitaţiilor primite din partea
primarului, Detelina Nikolova, şi o
delegaţie a Asociaţiei Naţionale
“Cultul Eroilor“ filiala Constanţa,
condusă de
col. (r)Remus
Macovei şi
profesorul EmilCorneliu
Ninu,
preşedintele
subfilialei Mangalia, însoţit de un
grup de şase elevi de la Colegiul
Economic Mangalia. Din partea
română, a participat şi primarul
localităţii Negru Vodă, domnul
Ion Nicolin (al cărui aport
promite a fi remarcabil, în
finalizarea unui proiect de
construire a unui monument în
satul Darabani !).
Festivităţile au început cu un
ceremonial militar şi religios,
13

desfăşurat la “Cimitirul
de Onoare”. La această
activitate, a participat
preşedintele
Parlamentului Bulgariei,
Tsetska
Tsacheva,
însoţită de miniştri,
parlamentari,
şeful
Marelui Stat Major,
comandantul
Marinei
Militare, ambasadori şi
consuli ai statelor care
au militari înhumaţi în
acest cimitir, oficialităţi
locale. Un număr mare
de localnici, printre care
am remarcat
mulţi
veterani de război şi
rezervişti militari, a
asistat
la
acest
emoţionant ceremonial.
După oficierea slujbei
religioase, s-au depus coroane de flori, de către oficialităţi, şi buchete de flori, de către simplii cetăţeni . A
fost un ceremonial sobru, dedicat memoriei celor peste 3.000 de militarilor bulgari, români, germani, ruşi,
turci şi sîrbi, înhumaţi în acest “Cimitir de Onoare”.
După adunarea festivă, am purtat discuţii cu foşti militari bulgari, momentul cel mai emoţionant constînd
în întîlnirea dintre dnii cdor. Iacob Sorin şi pilotul bulgar Valentin Nicolov, soţul doamnei primar al
oraşului Dobrici. În vremurile bune, cînd pilotau avioane Mig, se întîlniseră la multe activităţi comune de
zbor în România, la Mihail Kogălniceanu, în Bulgaria, la aerodromul din Dobrici sau în URSS, la tragerile
de luptă reale. Au depănat amintiri comune dragi lor şi au stabilit ca, în perioada următoare, să se
întîlnească, în România şi în Bulgaria, cu cît mai mulţi dintre cei care au fost, multă vreme, elitele
armatelor din care au făcut parte.
Emoţionantă, de asemenea, a fost şi întîlnirea cu cetăţeni bulgari de origine română, care ne-au povestit
multe lucruri interesante despre tinereţe, mulţi dintre ei satisfăcîndu-şi serviciul în armata română regală.
Domnul
Atanasov,
decanul lor de vîrstă, la
cei 92 de ani, ne-a fost un
excelent ghid în vizita pe
care am făcut-o prin oraş.
De
asemenea,
am
discutat
cu
Radoslav
Simeonov,
un
vechi
prieten şi colaborator,
omul
care
îngrijeşte
exemplar “Cimitirul de
onoare” şi care are în
vedere şi demararea unui
proiect
referitor
la
elaborarea unei lucrări
despre
desfăşurarea
acţiunilor militare din
Dobrogea, în perioada
1916-1919.
Col.(r) Remus Macovei
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de Emil-Corneliu Ninu
Cine, oare, tulbură somnul
celor îngemănaţi cu glia ?
Să fie pasul nostru,
ce abia atinge solul ?
O, Doamne, dă-mi
foşnetul moale al aripilor de îngeri,
spre a le mîngîia crucile
crescute din pămînt !
Tu, cunoscutule,
tu, necunoscutule,
ţineţi-vă de mînă, dincolo,
în lumea umbrelor
şi daţi, o, daţi
moneda trecerii
unui luntraş tăcut,
cu pecetea muţeniei,
de atîta veneraţie !
Ali, Johan, Ivan sau Ion,
egali în faţa aceluiaşi Dumnezeu,
despuiaţi de păcatul uciderii
între voi, oamenii,
cît de strîns v-aţi topit
într-o caldă şi chtonică îmbrăţişare,
încît chiar Timpul,
Marele, Veşnicul,
se prosternează cu sfială
înainte-vă !
12 septembrie 2012
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de Emil-Corneliu Ninu
Ţi-ai aşezat copiii între ape:
O mare, mărginind eternitatea,
Un fluviu ce clipea molcom din pleoape,
Şi Europei îi fura imensitatea.
Un Burebista, mare rege trac,
A-ntemeiat imperiul său strălucitor,
Unindu-ne ca un copac,
Cu rădăcini în solul roditor.
Istoria ţi-a fost mare chezaş,
Al clipelor nemuritoare,
Ce au găsit aici fecund lăcaş
Cu graiuri mult răscolitoare.
Ce cneaz viteaz putut-a, astfel, strînge
În arealul scitic, bizantin,
Plămada unui sacru sînge,
Purtînd vechi nume de creştin ?
Tu, pasăre, măiastră nouă,
Te-ai stins, în ani, de-atîtea ori,
Spre a renaşte pururi nouă,
Din negura multiplelor valori.
25 septembrie 2012
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Filiala Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria” a fost onorată şi în acest an de invitaţia
Comandantulului Garnizoanei Constanţa, dl Contraamiral
de flotilă, dr. Alexandru Mîrşu, de a participa la festivitatea
dedicată “Zilei Imnului Naţional al României”, organizată
pe esplanada din faţa Comandamentului Flotei, în data de
29 iulie 2012.
Din întâmplare, această activitate s-a suprapus cu o alta,
de mare interes, referendumul naţional pentru demiterea
preşedinelui ţării. Din această cauză, delegaţia „Cultului” a
fost mai restrânsă, mulţi dintre noi fiind angrenaţi şi în
această acţiune. Reamintesc că “Ziua Imnului” a fost
stabilită prin Legea nr. 99/1998 şi, în conformitate cu
această lege, ceremonialul militar, ca de fiecare dată în
astfel de momente, a încântat asistenţa prin intonarea unor
melodii de către fanfara garnizoanei şi a defilării Gărzii de
onoare.
Armata rămâne instituţia de bază nu numai ca purtătoare
a simbolurilor naţionale, ci şi a intereselor ţării în teatrele
de operaţii din afara graniţelor. Dacă mulţi români nu înţeleg ideea de identitate naţională decât dacă se
aplică în ţară, armata are scris pe haină şi în suflet ROMÂNIA, oriunde s-ar afla.
Cred că “Imnul” merită o scurtă istorioară, de aceea o şi fac. Nu sunt singurul şi nici nu am pretenţia de a
fi exahaustiv în această acţiune. Nu-mi mai aduc aminte dezbaterile din parlament pe această temă, dacă şi
ce propuneri au mai fost, dar cert este că acest poem cântat „Deşteaptă-te, române”, a fost nominalizat şi
aprobat odată cu Constituţia ţării, prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.
Oare are motive întemeiate de a ocupa un asemenea onorant loc? Azi vedem adevărate controverse pe
marginea acestui simbol naţional. Ba că-i prea lung (imnul Greciei are 158 de strofe), ba că-i greoi (încercaţi
să memoraţi versuri din imnurile anterioare!) şi, cel mai mult, îi deranjează pe unii versul „Deşteaptă-te,
române, din somnul cel de moarte,” pe motiv că: până când să ne mai deşteptăm?, iar “somnul cel de
moarte” ar induce pesimism.
Cei care se văd deasupra versurilor “Imnului” (în general, mai sunt şi alte controverse) sunt lesne de
descoperit. Suntem o ţară bogată cu popor sărac. România este una din ţările cu cea mai ridicată rată a
sărăciei din Europa. Un învăţat, îmi scapă numele, spune că nu există popor sărac, ci prost condus. Păi, cei
despre care v-am spus sunt cei care au condus ori conduc şi acoliţii lor întru jaf.
Din păcate, mulţi naivi nu văd în acest demers al denigrării grosolana formă de manipulare. Distrugem
simboluri naţionale, distrugem tradiţii,
bagatelizăm Revoluţia şi alte momente
istorice, culpabilizăm poporul că nu-i
în stare de nimic şi-l aducem la stare
de blazare. De aici, conducem cum
vrem. Asta-i măreaţa politică de azi!
Să nu uit! Dacă nu era nominalizat în
“Constituţie”, până acum nici noi nu
am mai fi ştiut care-i imnul de stat,
cum s-a mai întâmplat la diferite
evenimente internaţionale, unde, dacă
nu mă înşel, ni s-a pus şi imnul
Ungariei.Tot ca o paranteză, de la
adoptarea “Constituţiei” până la
emiterea legii pentru “Ziua Imnului” a
trebuit să treacă şapte ani.
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Un cântec poate fi mai puternic
decât forma statală, decât ideologia,
decât politica, dacă în el se regăsesc
milioane de oameni. Şi acest imn, în
afara versurilor, a exprimat încă de la
facere o stare de spirit. De aceea
sperie!
Nu există o altă creaţie
literară, la români, cu o încărcătură
istorică atât de mare.
Iată o mărturie a soţiei poetului: „El
nu s-a culcat, ci s-a aşezat la masa de
scris şi a scris până târziu, după ce se
făcuse ziuă. Mai sculându-se din când
în când, de la masă, şi plimbându-se
prin odaie, citind ceea ce scrisese.
Erau strofele din Deşteaptă-te,
române!” Această stare de spirit a
avut-o după întoarcerea, cu delegaţia
Braşovului, de la adunarea de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, din mai 1848.
De altfel, „febra” sa creatoare este reflectată chiar prin titlu: “Un răsunet”. Acest poem devine imn
revoluţionar, fiind numit de Nicolae Bălcescu “Marseilleza românilor”.
Nici Eminescu nu trece nepăsător faţă de poetul versurilor în cauză:
„Mureşan scutură lanţul cu-a lui
voce ruginită, / Rumpe coarde de aramă cu o mână amorţită, / Cheamă piatra să învie ca şi miticul poet, /
Smulge munţilor durerea, brazilor destinul spune, / Şi bogat în sărăcia-i ca un astru el apune,
/
Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet.”
De la 1848 până azi, am numărat vreo şapte mari evenimente politico-militare, care ne-au croit o altă
soartă. La majoritatea din ele, s-a cântat spontan „Deşteaptă-te, române!”, de cele mai multe ori de o masă
de oameni încălţată în obiele şi opinci, despre care eu nu am găsit în istorie momente în care s-ar putea
spune că au dus-o bine.
Nu scapă a sublinia influenţa mobilizatoare a acestui cântec nici Vartan Arachelian, în cartea „Toamna
pătimirii noastre”: „Simţind iminenţa atacului, eroii Regimentului 40 Infanterie, eroii de la Amzacea, au
cerut steagul regimentului. Sub ploaia de obuze, în timp ce muzica intona Deşteaptă-te române!, toţi au
jurat că nimic nu-i va face să dea înapoi în faţa puhoiului duşman. Şi aveau să se ţină de cuvânt.” Pe acest
aliniament s-a stopat pentru o scurtă perioadă înaintarea în „pas de defilare” a trupelor germano-bulgare în
toamna anului 1916 pe teritoriul Dobrogei.
Cei care contestă acest imn şi-or fi pus întrebarea, printre altele, de ce regimul comunist a interzis
acest cântec patriotic după abdicarea Regelui Mihai în anul 1947? Ştiu însă, mi s-a întâmplat direct, că unii
din „produsele noii epoci” cred că cei mai mulţi dintre noi au auzit despre acest poem doar în Decembrie
’89. Ei, în mod sigur, da! Eu auzisem, atunci nu acum, că acesta s-a cântat şi la revolta muncitorilor
braşoveni din 15 noiembrie 1987.
De istorioara acestui poem cântat mai este legat şi numele unei personalităţi de seamă a culturii
româneşti, Anton Pann. Cei mai mulţi îi atribuie paternitatea melodiei. Cert este că viitorul imn naţional a
fost cântat prima dată în public pe 29 iulie 1848 (la 18 zile de la izbucnirea revoluţiei), în Parcul “Zăvoi” din
Râmnicu Vâlcea, sub bagheta acestuia.
E lesne de înţeles de ce se serbează în această zi.
Dacă parcurgem toate strofele acestei poezii (unsprezece!, din care, la ocazii festive, se interpretează
strofele 1,2,4 şi 11), vom observa că nu se imploră sau preamăreşte puterea divină, ca în imnurile altor ţări,
însă ne defineşte religios: „Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină, / Deviza-i libertate şi scopul ei
prea sfânt.”
Se evocă măreţe figuri ale neamului, Mihai, Ştefan, Corvin, ca suport al îndemnului: ”Uniţi-vă în cuget ,
uniţi-vă-n simţiri!”
Mai găsim, în strofele acestuia, îndemnul de a ne respecta pe noi înşine, de a fi demni chiar şi în sarăcia
noastră. A mai considerat, probabil, că Dumnezeu ne-a dat de toate, rămânându-ne doar nouă strădania de a
ne băga în traistă.
Cdor. av. (rtg) Pavel Oţelea
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Ziua Drapelului a fost proclamată prin “Legea 96” din
20 mai 1998.
Ea a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848,
când Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul să
reprezinte steagul naţional al tuturor românilor.
Tricolorul este parte a patrimoniului naţional românesc.
Cinstirea lui reprezintă o datorie patriotică din partea
cetăţenilor români.
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”,
filiala Constanţa, a participat, la festivitatea dedicată Zilei
Drapelului României, cu un grup de membri, alături de
cdor. av. (rtg.) Paul Oţelea, printre care m-am numărat şi
eu, festivitate organizată pe esplanada din faţa
Comandamentului Flotilei, în data de 26 iunie 2012.
În “Constituţia României”, se prevede, la articolul 12,
aliniatul 1, că: “Drapelul României este tricolor. Culorile
sunt aşezate vertical, începând de la lance, în următoarea
ordine: albastru, galben, roşu”.
Drapelul nostru este asemănător cu cel al Andorei şi cel
de stat al Ciadului, neavând însă nici o legătură cu acestea.
De asemenea, este înrudit cu cel al Republicii Moldova,
acesta având o proporţie diferită: 1:2 în loc de 2:3 între
lăţime şi lungime, având o culoare de albastru mai deschisă
şi stema ţării în centru.
Drapelul este arborat pe sediile instituţiilor publice, iar, la
sărbători naţionale, oameni obişnuiţi îl aşază la ferestre.
Cele trei culori fac parte din viaţa noastră, iar primele
dovezi provin încă de prin anii 500. Aceste trei culori au fost
reunite pe un drapel pentru prima dată în 1834, în Ţara
Românească, deci, pe teritoriul românesc, ele reprezentând:
albastrul cerului – libertate; galbenul ogoarelor – dreptate;
roşul sângelui – frăţie.
La Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, alături de
Nicolae Golescu, revoluţionar şi ministru desemnat pentru
portofoliul internelor, a acţionat şi Ana Ipătescu, care şi-a
asumat misiunea de a convinge masele că numai printr-o
mişcare unitară putea fi salvată revoluţia. Ştirile despre
curajul ei au ţinut prima pagină a gazetelor europene. Acesta
a fost un bun prilej pentru Alexandru Golescu să-i sugereze,
într-o scrisoare, lui Nicolae Bălcescu că exemplul acesteia ar
trebui urmat şi de alte românce.
Comandamentul Garnizoanei Constanţa a serbat aşa cum
se cuvine, prin ceremonii militare specific, această
sărbătoare a Zilei Drapelului românesc, atribuind un mare
respect pentru acesta.
În faţa Comandamentului, pe faleza de la Cazinou,
fanfara militară, condusă de col. dr. Cornel Ignat, a cântat
“Imnul României” şi alte melodii patriotice, iar o mare parte
din cadrele militare active, în rezervă şi în retragere, au
asistat la această deosebită festivitate militară, reprezentând cinstirea Drapelului României.
Vasilica MITREA
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Orizontal: 1. Însemnul tricromatic al
României 2. Apelativul nostru national
(pl.) - Conţinut de serie 3. Coborât pe lună
4. Avânt eroic - Eroul fotbalului Brazilian
5. Reşedinţe rurale - Un mers neterminat!
6. Literatură de ficţiune - A atenţiona 7.
Plisc - Imperativul luării - Şi la francezi!
8. Culoarea cerului de pe tricolor 9. În
toiul amorului! - Lin 10. Monedele de pe
tricolor - Sunetul oricarui diapason.
Vertical: 1. Vivat românesc 2. Simbolul
sângelui de pe steag - A înregistra pentru
marele şi micul ecran 3. Corp scufundat
într-un lichid - Moneda implicării 4.
Trăsură elegantă 5. Cinstite - Este fără
cap! 6. Uşor - Răspândesc 7. Localitate
din Ardeal, vestită prin atrocităţile
hortiştilor - A dărâma 8. A sprijni - Primul
în toate 9. Ovaţiile - Vas de lut 10. Arta
versurilor din „Tricolorul” şi „Pe-al nostru
steag”.
E.C.Ninu

Cu prilejul Zilei Marinei Române, sărbătorită de
Sfânta Maria, pe 15 august 2012, un grup de elevi de la
Şcoala 8, Constanţa, însoţiţi de profesoara Angelica
Danciu au vizitat Muzeul Marinei, care are un
patrimoniu ce îi conferă statutul de unicat national.
Elevii au fost primiţi de ghidul instituţiei, profesorul
muzeograf Sorin Ursu, care le-a dat informaţii
intersante despre obiectele expuse în sălile muzeului cu
o valoare istorică şi ştiinţifică considerabilă: o luntre
simplă cioplită într-un trunchi de copac, ancore, amfore
greceşti şi romane, monede, zeci de machete
reproducănd toate tipurile de nave existente în marina noastră militară şi comercială de la începuturile ei şi
până în zilele noastre, instrumente de navigatie, armament alb şi de foc, elice, lentile de faruri, drapele si
pavilioane, obiecte tridimensionale, basoreliefuri, tablouri, lucrări de grafică, documente şi fotografii.
Inedită este "harta coastei de vest a Marii Negre" realizata de un colectiv condus de comandorul Al.
Catuneanu, medaliata la Expozitia universala de la Paris din 1900 - şi după care s-a navigat până prin 1951.
În curtea instituţiei sunt nave militare şi aparatura de bord reale, care au funcţionat cândva în marina
militară, acum piese de muzeu valoroase, iar vizitatorii le pot explora.
Copii fost entuziasmaţi şi impresionaţi de cele văzute au promis că vor reveni cu alţi colegi.
prof. Dana Brezanu

de Emil-Corneliu Ninu
Puţini dintre români ştiu că Ziua Marinei nu s-a suprapus dintotdeauna cu cea numită în popor a
„S-tă Măriei Mari”, din 15 August.
Iniţial, patronul marinarilor români a fost, ca pretutindeni, Sf. Nicolae, cel care, mărturisesc
izvoarele religioase, a făcut una dintre călătoriile tinereţii sale la Ierusalim, săvîrşind cîteva dintre
minunile sale, printre care vindecarea unui matelot căzut din vîrful catargului, pornirea vîntului necesar
deplasării corăbiei şi, ulterior, lecuirea multor boli din trupurile credincioşilor creştini.
Chemată în Cipru de către Lazăr, cel înviat din morţi de către Mîntuitor, spre a o mai vedea,
înainte de a repaosa întru Domnul, Fecioara Maria a călătorit ea însăşi cu o astfel de ambarcaţiune cu
vele, trimisă special de către cel care avea nevoie de grabnică blagoslovenie, plecînd din Iaffa şi oprinduse, pentru cîteva zile, în ţinuturile muntelui Athos, spre a răspîndi credinţa în Fiul Său. Şi ea a fost
nevoită, de data aceasta, nu să pornească vîntul, ci să-l domolească, spre uimirea năierilor. (O astfel de
faptă o găsim, măiestru relatată, de prozatorul Gala Galaction, în nuvela „De la noi, la Cladova”, în care
părintele Tonea duce iubitei sale muribunde, sârboaica Borivoje sau Borivoica, harurile sfinte, într-o
luntre, traversînd Dunărea, pe o furtună năpraznică, pe care, în urma rugăciunilor sale, o potoleşte timp
suficient, spre a coborî pe mal.)
Impunera datei de 15 August, ca Zi a Marinei, a fost rodul mai multor decizii ale căpităniei
portului Constanţa. Astfel, în al treilea an de la alipirea ţinutului dintre Dunăre şi mare la trupul ţării, pe
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15 august 1881, căpitanul Nicolae Macri a organizat o luptă navală pe mare, cu o iluminaţie
impresionantă, fapt cu mult timp înainte.
Ulterior, duminică 16 august 1898, tot aici, s-au desfăşurat activităţi, preluate, mai apoi, în orice
program ocazionat de o astfel de sărbătoare, indiferent că are loc la mare, pe fluviul Dunărea sau chiar
pe lacurile ţării (Herăstrău, Snagov, Bicaz): curse cu rame, cu vele şi de înot, scufundări, prinderea
raţelor etc.
Meritul incontestabil de a fi impus
definitiv un program atractiv, iniţial pentru
turiştii verii de pe litoralul românesc, într-o
astfel de zi, l-a avut, în 1902, liberalul
CRISTEA GEORGESCU, primar în două
mandate al Constanţei, descinzînd de pe
plaiurile Moldovei (de unde va pleca şi
ofiţerul de marină Jean Bart, pe numele
adevărat Eugen Botez, autor al celebrelor
proze „Jurnal de bord” şi „Europolis”).
Cunoscut ca slujitor al artei (devreme ce
susţinuse chiar concerte în Iaşi, ca bas, în
compania unor cîntăreţe vestite la vremea
aceea), inspiratul Cristea Georgescu
anunţa, din timp, evenimentul tuturor
primarilor din localităţile urbane limitrofe,
pentru atragerea turiştilor estivali în
reşedinţa de judeţ, invitaţia sa stipula: „Cu ocazia serbării zilei de 15 august a.c. - Sfânta Maria, patroana
Marinei, vor avea loc în apele Constanţei şi pe uscat nişte serbări demne de văzut, precum regate,
alergări, serate veneţiene, mare bal pe apă, bărci alegorice, descoperirea Americii, naufragiul Meduzei,
corabia Argonauţilor şi altele. Avem onoarea a aduce acestea la cunoştinţa Domniei Voastre. Vă
înaintăm un număr de 5 exemplare publicaţiuni prin care aducem la cunoştinţa publică aceste serbări
mari şi vă rugăm, Domnule Primar, să binevoiţi a dispune afişarea lor prin locurile cele mai expuse
vederii din oraşul Domniei Voastre". (N.n: Textul a fost reprodus după prestigiosul ziar “Ziua de
Constanţa”, de luni 20 august a. c.)
Oficializarea Zilei Marinei în data de 15 August a fost făcută de către regele Carol al II-lea, prin
Decretul 1343 din 17 aprilie 1931, publicat, în acelaşi an, în “Momitorul Oficial” din 12 mai, în care se
preciza că, de sărbătoarea religioasă Adormirea Maicii Domnului, Sfînta Fecioară Maria devine
ocrotitoarea celor din Marina Militară. Prin extensie, ea a fost acceptată şi de către navigatorii din
marina civilă. Mai tîrziu, sub ocupaţia sovietică, semnificaţia religioasă a acestei date a fost estompată,
prin “Decretul nr. 309/1953”, cînd au fost instituite Ziua Forţelor Aeriene Militare ale R.P.R. şi Ziua
Marinei Militare a R.P.R.: „Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. decretează: Art. 1 - În scopul
manifestării dragostei şi ataşamentului militarilor Forţelor Armate ale Republicii Populare Române şi
maselor largi populare faţă de Forţele
Aeriene Militare şi Marina Militară ale
R.P.R., care, urmând exemplul Forţelor
Aeriene Militare şi Marinei Militare ale
U.R.S.S., stau de strajă hotarelor patriei
noastre, se instituie: Ziua Forţelor
Aeriene Militare ale R.P.R., care se
sărbătoreşte în fiecare an în prima
duminică a lunii septembrie; Ziua
Marinei Militare a R.P.R., care se
sărbătoreşte în fiecare an în prima
duminică a lunii august. Art. 2 - Ziua
Forţelor Aeriene Militare şi Ziua
Marinei Militare sunt sărbători militare
şi populare. Ele se sărbătoresc în cadrul
Forţelor Aeriene Militare şi Marinei
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Militare, potrivit regulamentelor militare şi ordinelor Ministrului Forţelor Armate ale R.P.R."
De atunci, întîietatea organizării acestui
eveniment a deţinut-o Constanţa, cu
excepţia perioadei în care Comandamentul
Marinei s-a aflat la Mangalia, după al
Doilea Război Mondial, pînă către anii
1974, cînd acest port a început să căpăta
tente industrială de astăzi, prin înfiinţarea
Fabricii de Construcţii şi Reparaţii Navale
(F.C.R.N.,
actualmente
Şantierul
“Daewoo” Heavy Industries), în preajma
sărbătoririi centenarului alipirii Dobrogei.
Cu toate că mediatizarea mult-aşteptatului
eveniment de anul acesta din Mangalia nu a
fost de anvergura celei din … 1902, mulţi
dintre locuitorii şi turiştii aflaţi în acest cel
mai vechi municipiu atestat al ţării (fost
Acervatis sau Cervatis, Callatis, Pangalia)
afluiau, încă de la orele 9,00, spre portul militar din incinta uriaşului acvatoriu, fie, de la Cercul Militar, cu
una din cursele autobuzului pus la dispoziţie de către garnizoana militară, condusă de către dl comandor
Vasile Chirilă, fie pe jos, fie cu autoturismele.
Lăsînd, imediat pe dreapta, eleganta siluetă a Capelei Militare şi cochetul Muzeu al Marinei, vizitatorii
au străbătut o alee asfaltată curată, ce
însoţea credincioasă paşii grabnici, pînă la
cheu.
Pe platoul cimentuit din faţă, urma să
se desfăşoare ceremonialul de deschidere
a festivităţilor
Desigur că regretul de a fi renunţat la
cîteva ceasuri de plajă, pe un soare
dogoritor şi persistent, se estompa rapid,
în faţa atîtor surprize, care de care mai
plăcute.
La umbra unor copaci stufoşi, îşi
găseau amăgitor adăpost mulţi dintre
părinţi, cu micile lor poveri însufleţite, în
braţe sau cărucioare, ca şi responsabilii
staţiei de radioficare, de la care purtătorul
de cuvînt transmitea programul şi detaliile
acestuia:
- Sosirea Zeului Neptun, la bordul
unei nave ancorate mai în larg;
- ceremonialul militar, cu arborarea
Marelui pavoaz;
- slujba de pomenire a celor care şiau găsit odihna veşnică în apele pe
care au navigat, ţinută de către un
sobor de preoţi, avîndu-l în frunte
pe protoiereul Vasile Cîrlan;
- cuvîntările
unor
personalităţi
militare, ca cea transmisă de către
Ministrul Armatei, dl general
Corneliu Dobriţoiu (decorat, în
2.000, cu Ordinul Naţional “Steaua
României” în grad de Cavaler !),
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sau cea a comandantului garnizoanei,
precum şi cea a primarului localităţii,
dl Cristian Radu;
- vizitarea navelor ancorate la ţărm;
- vizionarea unui spectacol ad-hoc de
muzică şi dansuri populare;
- desfăşurarea unor concursuri de
ambarcaţiuni cu rame şi vele, urmate
de mult apreciatele jocuri marinăreşti
(purcelul la şcondru, trasul parîmei);
- participarea interactivă la atelierele
de noduri marinăreşti şi semnale cu
sifleea;
- expoziţia (uluitoare !) de nave şi
tehnică militară.
Întrucît pregătirea acestui important
moment, pentru toată suflarea Mangaliei,
avusese loc cu mult timp înainte (încă din 14 iulie!), prin derularea, la Cercul Militar din localitate, condus
de către dna ex-senator Liana Naum, a unor activităţi atractive, aşa cum au fost imaginile din istoria
navigaţiei, lucrările de marinărie şi matelotaj, cărţile şi revistele de marină, specifice domeniului,
navomodelele sau concursul de şah, iniţiat de către “veteranul” Andrei Furcă, toată lumea se aştepta, deja, la
o derulare exemplară a unor astfel de festivităţi.
Tot în ziua precedentă, la Muzeul Marinei Mangalia, între orele 09,00-16,00 s-a asigurat vizitarea gratuită
a acestuia şi a avut loc, în cursul dimineţii, ceremonialul militar de depunere de coroane de flori la
“Monumentul Marinarului Erou”.
Deci nu este de mirare că, aici, în portul militar, la început, debusolaţi de multitudinea şi varietatea
exponatelor, vizitatorii să facă rapid coadă pentru urcarea la bordul unor nave militare, impunătoare prin
mărime sau, la polul opus, prin calităţile altora, dotate cu tehnică modernă de ultimă oră, aşa cum a fost
vedeta de grăniceri.
Pliantele oferite, cu această de neuitat ocazie, de către tinerele fermecătoare, îmbrăcate în uniforme
strălucitoare de marină, au cuprins informaţii utile celor care ar dori să urmeze cursurile Şcolii Militare de
Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Murgescu”, cu locaţia, de un an, chiar în oraşul Mangalia, sau
detalii despre “Divizionul de Rachete Navale” (istoric, caracteristici nave, misiuni intrenaţionale şi
naţionale) ori despre “Depozitul 305 Mixt al Forţelor Navale
Române” (repere istorice, misiunile unităţii, cu rezultate
meritorii, galeria comandanţilor, primii dintre ei cunoscuţi
încă din urmă cu peste 50 de ani: Nicolae Regman,
Constantin Tătaru).
A impresionat, de asemenea, şi tehnica militară de
intervenţie, precum laboratorul de cercetare şi depistare a
substanţelor toxice de luptă (chimice sau biologice), amenajat
într-un autoturism de teren, despre care dornicii au putut afla
date de interes vital, privind marcarea rapidă a terenului şi
intervenţia promptă pentru salvarea populaţiei.
Cum o astfel de zi nu se putea încheia decît “magna cum
laude”, seara, invitaţii domnului primar Cristian Radu şi ai
comandantului de garnizoană, comandorul Vasile Chirilă, au
“gustat” din plin plăcerea unui “Garden Party”, în curtea
Cercului Militar Mangalia, începînd cu orele 19,30.
Retragerea cu torţe şi focurile de artificii au încununat
visul unei zile şi al unei “… nopţi de vară”, ridicînd-o la
înălţimea altor “Zile ale Marinei”, spre care nostalgicii turişti
şi locuitori ai urbei şi-au îndreptat amintirile.
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În ianuarie 1981, a început misiunea “Sirius”, la care a participat un
detaşament format din 141 specialişti militari din Aviaţia Militară Română.
Era prima misiune executată de militarii români în afara teritoriului
naţional, după cel de-al Doilea Război Mondial. Conform unui contract în
valoare de 32 milioane de dolari, obţinut de România în urma unei licitaţii
internaţionale la care participaseră URSS, Elveţia şi Portugalia, specialiştii
români urmau ca, pe parcursul a doi ani, să formeze piloţi pe avioanele IAR823, BN-2 şi pe elicopterele IAR 316 B, concomitent cu instruirea unor ofiţeri
şi subofiţeri, pentru funcţiile de comandant, şef stat major, tehnicieni,
meteorologişti şi pentru serviciile auxiliare ale aerodromului.
Detaşamentul a început să se constituie la începutul anului 1979.
Selecţionarea personalului s-a făcut cu mare stricteţe, o atenţie deosebită
acordîndu-se dosarului personal. Nu puteau face parte cei cu rude în
străinătate sau cu membri de familie care erau în vizorul organelor de
securitate. Au fost selecţionaţi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din rîndul
militarilor de la Şcoala de Aviaţie de la Bobocu, dar şi din alte garnizoane Constanţa, Tuzla, Bacău, Bucureşti, Timişoara, Feteşti, Alexeni. Printre
aceştia, s-au numărat şi patru constănţeni: lt. maj. Toma Dumitru, 29 ani, pilot
instructor pe elicopter; mr.Ion Sburlişi, 46 ani, personal nenavigant; maiştrii
militari cls. I Neculae Rusu şi Constantin Licu, 41 ani, tehnicieni de aviaţie.
Cu întreg personalul s-au executat şedinţe de pregătire de specialitate, ore de
zbor şi s-a învăţat limba portugheză. S-au desfăşurat şi şedinţe speciale
referitoare la istoria şi geografia Angolei, la mentalitatea şi comportamentul
populaţiei. La începutul lunii ianuarie, întregul personal al detaşamentului a
ajuns în Angola, la Negage, acolo unde va funcţiona şcoala de aviaţie,
denumită oficial “Ecole Nacional d’Aviacao Militar” (ENAM). În perioada
10-14 ianuarie, s-au depus eforturi deosebite pentru pregătirea aerodromului,
unde urma să se desfăşoare procesul de pregătire şi pentru cazarea şi hrănirea
efectivelor din Negage. Dimineaţa se lucra la aerodrom, unde, pe lîngă
pregătirea punctului de comandă, a hangarelor, a depozitelor, a parcului auto
şi atelierului de reparat paraşute, s-au amenajat, în hangare, săli de specialitate.
După amiaza, se lucra cu un spor şi mai mare la amenajarea locuinţelor.
Românilor le fuseseră repartizate un hotel şi cîteva clădiri în apropierea
acestuia, care aparţinuseră portughezilor. Acestea erau dispuse la aproximativ
3 km de aerodrom. S-au reparat uşile, ferestrele şi mobilierul din camere, s-a
văruit, s-au reparat instalaţiile sanitare, s-au dat în folosinţă popota şi bucătăria
aferentă acesteia. Toate s-au executat de români, care s-au dovedit extreme de
inventivi şi eficienţi, în rezolvarea acestor probleme administrative. Lt. maj.
Dumitru Toma îşi aminteşte faptul că ”pentru a rezolva problema apei, a
improvizat un dispozitiv colector al apei de ploaie dintr-un rezervor al unui
camion dezafectat, existent pe aerodrom”.
Românii vor fi deranjaţi permanent de gîndacii şi furnicile deosebit de
rezistente la metodele tradiţionale de combatere. Pentru combaterea gîndacilor
şi furnicilor, s-a folosit din plin ”petrolarea”, insecticidele aduse din ţară
neavînd nici un efect. Cazarea celor patru constănţeni s-a făcut astfel: mr. Ion
Sburliş, care era însoţit de soţie, a primit un apartament cu două camere, lt.maj
Dumitru Toma, însoţit de soţie, a primit o garsonieră cu o cameră şi o baie, iar
m.m. Neculae Rusu şi Constantin Licu fiecare cîte o cameră într-un
apartament. Împotriva malariei, săptămînal, se distribuia chinină, dar, după doi
ani de un astfel de tratament, au apărut probleme cu ficatul. M.m. Neculae
Rusu îşi aminteşte că, la popotă, era un afiş pe care participanţii sigur nu l-au
uitat încă: ”Dacă vrei să scapi de chin, nu uita de clorochin!”
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Doza săptămînală era de două astfel de
pastile,
dezagreabile
la
gust.
Masa se servea la popota organizată la
restaurantul hotelului. Era pregătită de
bucătarii români, ajutaţi de localnici. În
majoritaea timpului, personalul s-a plîns
de calitatea hranei. Au fost perioade în
care nu s-a putut asigura pîine, ceea ce,
pentru mulţi, a reprezentat o mare
problemă. Alimentele se aduceau din ţară,
de regulă, o dată pe lună, cu un avion
charter. De regulă, duminică seara, se
asigura hrană rece. Deşi în contract era
prevăzut să se asigure apă minerală,
aceasta a fost înlocuită cu bere angoleză.
Personalul
putea
comanda,
la
“Comturist”, diferite produse, la mare
căutare fiind ţuica bătrînă românească, de
o calitate deosebită, destinată doar pentru
export. Periodic, personalul primea ţigări
angoleze de bună calitate. Hrana era
îmbunătăţită cu legume cultivate în
apropierea blocurilor, roşiile, ridichile,
ceapa şi usturoiul românesc adaptîndu-se
foarte bine la solul angolez.
Problemele cele mai dificile cu care sau confruntat românii au constat în
nefuncţionarea
sistemului
de
aprovizionare cu apă, deseori trebuind să
se aprovizioneze de la rîu sau să apeleze la
autospecialelel PSI de pe aerodrom. Deşi,
la început, s-a asigurat că lumina va
funcţiona zilnic între orele 18.00-24.00,
rare au fost momentele în care acest lucru
s-a întîmplat.
Orarul zilnic cuprindea, de regulă,
următoarele activităţi: masa de dimineaţă
– 7.00-7.30; program de pregătire şi zbor –
8.00 -12.00; masa de prînz şi odihnă –
12.00-14.00; program de pregătire şi zbor
– 14.00- 17.00; masa de seară şi program
de voie – 17.30-24.00. Sîmbăta, programul
era doar pînă la ora 12.00, iar duminica nu
se lucra. La terminarea celor doi ani de
pregătire, grupul român
a
atestat
personalul angolez al școlii pe toate
funcțiile (instructori de zbor, cadre
didactice, ofițeri de stat major, tehnicieni
etc.), în măsură a lucra independent,
precum și o primă promoție de piloți
aviatori militari. Toţi elevii piloţi, la
terminarea anului II, aveau la activ 250
ore de zbor.
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Generalul (r) Toma Dumitru îşi aminteşte
că fiecare instructor de la elicoptere avea
un număr de 4 elevi, care, la terminarea
anului întîi, au fost în măsură să zboare
simpla comandă:
”Cel mai plăcut moment din anul întîi
a fost acela cînd elevul meu, Felix
Conceicao, a fost primul elev din şcoală,
care a zburat simpla comandă.
Performanţa sa a fost urmată de botezul
tradiţional, constînd în stropirea cu apă.
Şi acum, la atîţia ani distanţă, privesc cu
mare plăcere această fotografie care
imortalizează acest moment unic în viaţa
fiecărui pilot”.
În anul doi, elevii, la elicoptere, urmau un program de antrenament, după care aceştia erau trimişi la
perfecţionare în URSS, pentru 4 ani. Pe timpul zborurilor de antrenament, au executat şi misiuni atipice,
transportul unor prizonieri, cînd se zbura cu două elicoptere, unul avînd 2 butoaie suplimentare de
cobustibil.
O misiune pe care nu a uitat-o este cea executată la cererea responsabilului angolez pentru elicoptere, cpt.
Maiunga. ” Ne-am deplasat, tot pe timpul unui zbor de antrenament, la o fermă, pentru a transporta
pentru aceasta cartofi. Pînă să se adune cantitatea necesară, s-a întîrziat foarte mult. La punctul de
control al aerodromului, nu am anunţat nimic despre această deplasare şi, datorită întreruperii legăturii
radio, s-a creat un moment de panică, cauzat şi de faptul că s-a depăşit limita celor 5-6 ore de zbor,
asigurate de rezerva de combustibili. Toţi se gîndeau la un accident, iar generalul Aurel Niculescu,
comandantul detaşamentului, a rugat-o pe soţia mea, Maria Toma, inginer chemist, care preda voluntar
ore de specialitate, să meargă în bază, tocmai pentru a nu fi de faţă la o eventuală nenorocire care s-ar fi
produs cu noi. Odată reveniţi cu bine pe aerodrome, totul a revenit la normal, dar muştruluiala luată a
fost binemeritată”.
De asemenea, generalul Toma Dumitru îşi aduce aminte cu durere faptul că, la 6 iulie 1981, după
prăbuşirea avionului IAR 823, soldată cu decesul pilotului intructor mr. Gherghe Preda şi a elevului Ruy
Nelson, a transportat rămăşiţele celor doi cu elicopterul său la clădirea centrală a aerodromului. Peste cîteva
luni, a participat, împreună cu întreg personalul şcolii, la dezvelirea monumentului ”Lacrimă pentru piloţi”,
realizat de maiorul Liviu Tomi, în memoria celor doi.
Cpt.cdor.(r) Ion Sburlişi a îndeplinit funcţia de comandant escadrilă elevi nenaviganţi şi profesor de
radio şi radioelectronică. A avut un rol important în cunoaşterea de către elevi a aparaturii de pe avioane,
precum şi în cunoaşterea regulilor de exploatare şi întreţinere a acesteia. ”Elevii angolezi, mărturiseşte el,
erau foarte inteligenţi şi interesaţi de ceea ce trebuiau să-şi însuşească, dar nu erau punctuali.” Acesta îşi
aminteşte de faptul că românii erau foarte respectaţi de localnici, cu toate că, spre deosebire de ruşi,
cubanezi şi est-germani, care umblau
înarmaţi, noi eram neînarmaţi. “Dacă,
seara, se întîmpla ca unii dintre noi să
întîrzie în oraş, civilii angolezi
ne
însoţeau şi ne apărau pînă la locurile de
cazare”. Românii erau apreciaţi de
angolezi pentru că îi respectau. “Atunci
cînd îi invitam pe la noi acasă, îi primeam
în apartamente, ceea ce portughezii nu au
făcut niciodată. Aceştia îi ţineau la uşă”.
Într-una din zile cînd se întorceau de la
aerodrom spre bază, au oprit autobuzul şi
au luat cu ei un bătrîn angolez. Unul dintre
maiştrii miliari mai tineri i-a oferit acestuia
locul său, dar bătrînul a fost foarte mirat:
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”Noi negri nu avem dreptul să stăm jos, în
autobus!”
Maiştri militari Neculae Rusu şi Constantin
Licu aveau în primire cîte un avion, căruia
trebuiau să îi asigure o funcţionare perfectă.
Mîndria celor doi este că avioanele lor au fost
permanent apte să-şi îndeplinească misiunile de
zbor în condiţii optime.
M.m. Constantin Licu după prăbuşirea
avionului de care răspundea, urmare a unei
greşeli de pilotaj, s-a ocupat în mod deosebit de
instruirea viitorilor tehnicieni de aviaţie. A
înfiinţat şi un depozit de materiale şi a întocmit
sau verifcat documentele de exploatare a tehnicii
existente pe aerodrom. Îşi aminteşte de faptul că,
uneori, în timpul nopţii, se trezea “din cauza rafalelor de pistoale-mitralieră, urmare a confruntăriore
dintre grupările angoleze rivale, care aveau loc în apropierea locului unde erau cazaţi românii.
M. m. Neculae Rusu a reuşit, iniţial, împreună cu cîţiva colegi, ulterior şi cu implicarea unor membri ai
familiilor, sosiţi în concediu în Angola, să pregătească nişte spectacole de muzică şi dansuri populare, pe
care le prezentau angolezilor, cu ocazia diferitelor sărbători oficiale ale României sau Angolei. Iată
amintirile sale despre 1 mai 1982: ” Festivitatea a început, la 11.00, cu o cuvîntare, apoi spectacolul
oferit de români. Corul cu mai multe cîntece, prezentatori în ambele limbi. Încep dansurile, mare
animaţie în sală, costumele mai ales sunt superbe. Începe “hora păcii”, sala este în picioare, coborîm
noi, dansatorii, în sală şi începe hora mare cu angolezi şi români, înconjurăm sala care este foarte
mare, animaţie deosebită, spectacolul a fost superb.”
Cel mai greu de suportat, pentru cei care nu aveau soţiile cu ei, erau emoţiile provocate de amînarea
datei sosirii soţiilor sau copiilor din ţară, din cauza neglijenţei unor funcţionari civili sau militari. Sosirea
acestora era evenimentul cel mai important din an. Cazarea lor se făcea în apartamentele în care locuiau
membrii misiunii, uneori aglomeraţia fiind destul de mare. În apartamentul în care locuia m.m. Rusu
Neculai, erau cazate în această perioadă 9 persoane. Asta conta mai puţin, important era că, pentru cîtva
timp, familiile erau din nou împreună. Pentru el şi colegul său, era o mare plăcere să vadă bucătăria şi
sufrageria arhipline.
În timpul cît soţii erau la aerodrom, programul desfăşurîndu-se normal, soţiile şi copiii se împrieteneau
cu localnicii. Uneori, se organizau excursii în zonele pitoreşti ale Angolei.
M.m. Niculae Rusu îşi aminteşte de o experienţă deosebită: ”Deşteptarea la 6.30, masa, la 7.30,
plecarea la grădina şcolii, cu plantaţii de bananieri, palmieri; este un cîmp foarte frumos, un pămînt
foarte roditor, multă verdeaţă, am făcut multe poze cu angolezi, am văzut şerpi de bananieri, am băut
malavu, am prăşit bananieri.”
La terminarea carierei militare, cei patru constănţeni au avut
evoluţii total diferite. Dumitru Toma este doctor în ştiinţe juridice,
conferenţiar universitar. Participă frecvent la întîlniri internaţionale pe
teme de drepturile omului şi drept internaţional. Cpt. Cdor. Ion
Sburliş, la cei 77 ani ai săi, este unul dintre cei mai respectaţi
pensionari din Parcul de la Gară. M.m. Constantin Licu nu are stare,
este deosebit de activ, practică taximetria. Slt. Neculae Rusu, după
trecerea în rezervă a fost avansat în acest grad, este mîndru de cei doi
copii care sunt ofiţeri şi participă, în cadrul ARPIA Constanţa, la
toate activităţile pentru cinstirea memoriei eroilor aviatori.
Toţi au o nemulţumire, legată de faptul că M.Ap.N. nu le
recunoaşte statutul de “veterani”, urmare a participării la această
misiune internaţională. Sunt conştienţi de faptul că, mai devreme sau
mai tîrziu, participarea lor la această misiune de excepţie a Aviaţiei
Militare Române va fi apreciată aşa cum se cuvine.
Col.(r) Remus Macovei
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Stimaţi “foşti”,
Spun astfel, pentru că nu mai prea existaţi decât la niveluri de consiliere a celor ce conduc instituţia
militară. Aşadar, este logică o configurare a dumneavoastră printre amintirile armatei, printre mai
cunoscuţi sau mai puţin, eroii ei, căci suntem la “Cultul Eroilor”!
De principiu, ori de câte ori se
întocmeşte vreo listă, vreo enumerare, fie ea
de elemente pozitive sau, deopotrivă, negative,
am observat că se obişnuiesc omisiuni, uneori
voite, dictate de interese mai mult sau mai
puţin meschine sau, de multe ori, nedorite. Iar
acestea din urmă nasc regrete, reproşuri sau
tăceri semnificative.
De aici, vreau să plec aducând aminte de
una din formaţiunile militare de importanţă ale
ţării, adică voi, deveniţi, pe nedrept, “cu paşi
mărunţi şi repezi”, o Cenuşăreasă, ignorată,
luată “în vârful acului” sau chiar blamată.
La vremea “locotenenţei” mele de
infanterie, am ales garnizoana Constanţa, iar
singurul loc, disponibil din întreaga
garnizoană, era unul “la Diribau”, aşa se
spunea pe-atunci. Şi chiar şi acum. Însă puţini ştiu că asta vine etimologic de la De(utschland) Ru(manien)
Bau(ern)-Derubau, firmă germano-română de construcţii din al Doilea Război Mondial, specializată în
construcţia de drumuri. Chiar a construit o şosea (nu autostrada!), Bucureşti-Piteşti).
Argotic, românii au perceput-o defăimător: “ceva de speţă joasă”, un fel de muncă silnică, un soi de
batalion disciplinar, unde şi-ar fi avut locul, mai ales, toţi tinerii încorporabili, dar şi indezirabili ai
regimului comunist, perioadă în care, aveai, n-aveai treabă, trebuia să faci armata, chiar dacă unchiul
fugise în Germania, chiar dacă sora ţi se măritase cu un arab sau spaniol, chiar dacă aveai o condamnare
de o lună sau mai mulţi ani pentru cine ştie ce mişelie comisă la tinereţea aceea reprimată.
Zona repudierii şi a defăimării a întreţinut-o mai mereu propaganda internă a instituţiei militare, căci
tinerii zvelţi, chipeşi, mergeau la “Gardă”, cei zdraveni la “pifani” etc., iar ce rămânea, poate chiar
exagerat de mult, procentual, la…Diribau. Comparaţi rezultatele selective ale calificativelor obţinute
educaţional de cei de vârf şi cei cu 40% procent de delincvenţă, mai mult sau mai puţin gravă. Voi eraţi la
coada clasamentelor, dar nimeni nu se întreba de ce. Se vânau rezultate, vârfuri, rezultate, eficienţă,
rezultate...
Existau şi aici, la noi, ofiţeri, subofiţeri, maiştri şi personal civil, se lucra şi aici, ca pretutindeni, cu
“material uman”, dar aveam faţă în faţă violonişti de filarmonică, sculptori, pictori de talent, balerini de la
Opera Română (nici o exagerare!), alături de condamnaţi
de la 1 lună la …. 9 ani!
Spectacolul final era constituit de edificii ridicate, cu
biciul biroului de partid la spate, în timpi remarcabili, de o
calitate bună, chiar foarte bună. Erau maiştri spectaculos
de buni, ingenioşi, erau nume ca Cioară, Baltă, Pană,
Roibu, Georgescu, să nu uităm de Gică Bârsu, pe care îi
pomenesc unii şi azi. Se mai adăugau şefii de echipe de la
electricieni, dulgheri, instalatori, tinichigii, şi câţi alţii,
care nu mă vor ierta că nu i-am menţionat, ca Damian,
Dănilă, Chirea, Marin Aurel şi Marin Ion, fraţi fără frăţie,
ca să nu mai vorbim de şefii de şantiere-comandanţi de
unităţi independente, de şantierul de producţie secundară:
29

prefabricate,
tinichigerie, tâmplărie
(Dumnezeu
să-l
odihnească pe nea’
Fănică Toader!), de
baza
auto,
care
deservea
6
(şase!)
judeţe…
În urma lor, de la
Tecuci la Mangalia şi
Galaţi-Brăila, de la
Schitu la Bărăganu şi
Jegălia, trecând agale
prin Sulina, Academia
Navală, Căminul Militar Constanţa, Kogălniceanu, Nalbant, Cernavodă, Medgidia, Adamclisi şi Nazarcea,
oameni cu har au lăsat în urmă case…(Aşa le ziceţi voi.) …Ar fi fost şi Centrul de scafandri, elogiat de J.Y.
Cousteau, faţă de care, deşi instruiţi fiind, soldaţii în salopete civile din “off”, îl apelau pe colonelul
Filipescu, conform gradului, colonel, şef de şantier, spre disperarea “celor ce i-au instruit” să n-o facă.
Sau americanii care nu-i spuneau (ei fiind “instruiţi”!) colonel dlui Ion Văduva sau…
Şi-au mai fost numele importante, care, nemenţionate sau menţionate parţial, oricum, au însemnat cele
ale comandanţilor, inginerilor şefi, precum Grigorescu Darius, Mihai Roadideal, Radu Dumitru, Dumitru
Beşcucă, Ovidiu Leşcu...
Dar, înapoia “caselor” ăstora, existaţi voi, nişte oameni pe care nimeni nu i-a strigat: “Bă, eroilor!”,
căci voi eraţi interesaţi să funcţioneze centrala termică, să ardă plita şi să nu cedeze izolaţia terasei, naveaţi timp de eroisme. Nu prea ştiaţi când şi cum vă cresc copiii, căci plecaţi noaptea şi veneaţi noaptea,
taman când dormeau piticii. Mie chiar mi s-a-ntâmplat să-mi dea nevasta pruncul să-l adorm (pe la 21,00,
când am venit, ca ea să spele rufele!), iar eu am adormit cu copilul in braţe, cam 45 de minute, înaintea lui,
până când a venit strigarea: “Alarmă“.
După câteva ore, am revenit acasă. Să mă bărbieresc şi să-mi
aranjez puţin ţinuta. Urma o revistă de front! Era un somn alert, dar fără capăt! Dormeam prin maşini, prin
trenuri.... numai la serviciu nu!
Stimaţi oameni buni, nu astea sunt eroismele. Nu sunt zilele sau nopţile de praf, de ploi, de draci
incomensurabili. Ci zâmbetul final ca o remarcă a ceva care a reuşit. Nu făcea nimic victoria în celebra
întrecere socialistă, nu putea să umbrească victoria pe care constructorul, militar dobrogean umil, o
obţinea în faţa celebrului proiectant
bucureştean, care, adus nervos de la
Capitală, ceda în finalul disputei cu
constructorul şi cu formula magică:
“Da, nea’... , dumneata ai dreptate!”
Iar eroismul continua prin vorbele
comandantului de unitate, beneficiarul,
care se cam alinta: “ce bine prinde
remiza (centrala, platforma etc.)
asta...N-aveţi idee de când o aşteptam!”
şi câte altele, foarte asemănătoare cu un
front oarecare. Căci oamenii aceia, voi
adică, aveaţi, ca tot militarul, şedinţe de
tragere, depozite de armament, hărţi,
gardă înarmată, şcoli de gradaţi, nimic
din ce era specific armatei nu lipsea.
Iar în plus făceaţi...case!
P. S. N-am să fiu niciodată atât de bun, încât să vă povestesc povestea “Zilei Constructorului”,
aniversată doar de cei ce-şi mai amintesc, la 18 iunie, an de an, (din 1920 încoace).
Acum, n-ar prea fi pentru cine!
Lt.col. (r) Dan Nicolau
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Motto: “Două lucruri sunt pe lume, acum şi de-a pururea nesuferite
pentru toţi cei ce au suflet de măgar, două lucruri pe care întreaga suflare
măgărească le urmăreşte cu ură de moarte, le înăbuşă şi le taie din rădăcină
oricând se ivesc pe pământul străbun: talentul şi cinstea.” (Şt. M. Zeletin)

Se împlinesc, anul acesta, 130 de ani de la naşterea lui
Ştefan Motăş, viitorul ŞTEFAN ZELETIN, în satul Burdusaci,
jud. Bacău.
Între 1889-1894, urmează 5 clase primare. În 1895-1899,
absolvă cursul inferior al Seminarului “Sf. Gheorghe” din
Roman, pe care-l părăseşte, după 4 ani, atât din cauza ambianţei
neprielnice, cât şi a bolii căpătate aici şi care, cronicizându-se,
avea să-i fie fatală. În anul 1902, devine absolvent al liceului din
Bârlad. În 1906, este licenţiat în filozofie şi filologie clasică
“magna cum laude” al Facultăţii de litere a Universităţii din Iaşi.
Între 1907-1908, studiază, două semester, filozofia la
Universitatea din Berlin. Între 1908-1909, îşi satisface serviciul
militar. În 1909, este profesor de limba germană la liceul din
Bârlad, al cărui elev fusese. Pleacă la Paris, unde studiază, un
semestru, filozofia la Sorbona. În1910, studiază, un semestru,
filozofia, la Universitatea din Leipzig. Între 1910-1911, este, din
nou, la Universitatea din Berlin, unde studiază, un semestru, filozofia. Termină un volum de aforisme. În
vara anului 1911, studiază, un semestru, filozofia la Universitatea din Erlangen-Germania, unde, în 1912, îşi
susţine disertaţia, deosebit de apreciată. În 1913, ia parte activă la razboiul balcanic. În 1914, la 9 iulie,
primeşte titlul de doctor în filozofie, “magna cum laude”. Urmează, un semestru, la Universitatea din
Oxford, după care se reîntoarce la catedra de limba germană de la liceul din Bârlad.Se apucă să-şi
împrospăteze cunoştinţele de limbă greacă şi dialect ionic, paralel cu perfecţionarea în italiană. Nu putem
trece mai departe, fără să subliniem ce însemna studiul pentru tinerii din generaţia lui, care, devenind
savanţi, doctori în specialităţile lor, acceptau cu modestie să predea ca profesori în licee. Mai mult, putem
constata ce însemna, în acea perioadă, un doctorat. Începând cu anul 1915, îşi iscăleşte lucrările cu numele
de Ştefan M. Zeletin. În 1916, public, la Bucureşti, volumul ”Din Ţara Măgarilor. Însemnări”, unul din cele
mai realiste şi mai dure pamflete din literatura noastră, având drept subiect neamul românesc. Autorul este
imediat atacat în presă de personalităţi scandalizate, printre care şi Nicolae Iorga. Intrarea României în
război a pus capăt acestei situaţii foarte tensionate.
În perioada 1916-1917, Zeletin este mobilizat, iar, în
octombrie 1916, trăieşte din plin experienţa frontului şi ia note, pe
baza cărora va scrie “Retragerea”. În tranşee, i se reactivează
boala, reumatismul cardiovascular. În 1920 este transferat de la
Bârlad la Bucureşti, ca profesor de limba germană, la liceul
“Mihai Viteazul”. Are, printre colegi, nume cunoscute, ca A.I.
Candrea, Tache Papahagi, iar, printre elevi, pe Şerban Ţiţeica,
Mircea Vulcănescu ş.a. Opera lui Zeletin cuprinde lucrarile:
“Evanghelia naturii”1(914), “Din ţara măgarilor. Însemnări”
(1916), “Scurtă expunere a filozofiei sceptice” (1923), “Burghezia
română. Originea şi rolul ei istoric” (1925), “Neoliberalismul.
Studii asupra istoriei şi politicii burgheziei române” (1927) şi
“Nirvana, gânduri despre lume şi viaţă” (1928).
Ştefan Zeletin, filozof, economist, sociolog şi teoritician de
frunte al liberalismului românesc interbelic, a demonstrate, prin
opera sa, că singura cale pentru modernizarea României o
reprezintă capitalismul, dar un capitalism authentic, construit de o
burghezie naţională, în strânsă legătură cu burghezia europeană.
Pentru aceasta, este nevoie de un partid liberal puternic şi de o
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doctrină care să inspire o guvernare luminată. Tot el afirma: ”Viitorul nostru este legat de această chestiune
vitală pentru noi. Ne trebuie o mare industrie”.
Lăsăm cititorii să tragă singuri concluziile faţă de situaţia actuală a României, condusă de partide
fără doctrine şi fără programe economice.
În sfârşit, câteva cuvinte despre cartea “Ţara măgarilor”.
Cităm: “În ţara măgarilor..., toţi iau bacşiş, şi cel ce are, şi cel ce n-are nevoie, de la cel mai pârlit
măgărel, până la cel mai îmbuibat măgăroi...Cu cât măgarul e mai mare, cu atât bacşişul pe care-l
primeşte este mai gras. Fără bacşiş, niciun măgar nu-ţi face hatâr. Dar ce se întâmplă când măgarul nu
primeşte bacşiş? Simplu: şi-l ia singur. Străinii care nu cunosc obiceiul locului cred că în Ţara Măgarilor
toată lumea fură ..., fără deosebire. Cârmuitorii ei se joacă pe întrecute de-a hoţia. Furtul a ajuns o
adevărată virtuozitate şi cel mai îndemânatrc în acest meşteşug se bucură de cea mai mare cinste printre
măgari. Eroare! Măgarii nu fură, ci îşi iau ei singuri ceea ce cred că li se cuvine, după merit, din hambarul
obştesc. Un alt lucru specific măgarilor este puţina frică în faţa legilor. Deşi Ţara Măgarilor este ţara în
care pe hârtie se află puzderie de legi, orice măgar dă cu copita în ele ... Sunt două principii călăuzitoare.
Primul: orice măgărie nu alcătuieşte o ruşine, dacă este bine ascunsă. Ea devine o ruşine din clipa în care
e dată la iveală ... Din acest principiu teoretic decurg două principii practice: e supus pedepsei nu cel ce
face, ci cel ce dezveleşte o măgărie. Şi b: Pedeapsa ce ia dezvăluitorul măgăriei creşte în măsura cu
murdăria. Al doilea principiu al justiţiei măgăreşti sună astfel : Orice măgărie, de orice soi şi orice mărime,
nu alcătuieşte o vină, dacă se poate dovedi că pârâtorul e un mare măgar, tot atât de mare ca şi pârâtul.
Aceasta este lumina călăuzitoare ce luminează calea dreptăţii aleşilor ţării.”
Credem că este de prisos să mai continuăm, nu numai datorită spaţiului rezervat articolului, ci şi
convingerii că volumul comentat mai sus şi celelalte lucrări ale lui Şt. M. Zeletin vor avea prioritate în
această vară toridă (climateric şi politic) şi vor fi cititite cu interes de către cei pasionaţi de astfel de lecturi.
Zeletin a murit la Bucureşti, în ziua de 20 iulie 1934.
Lt. col. (rtg.) MIHAI ISTRATI

ORIZONTAL: 1) CASA POPORULUI pentru noi - Sunt
urmate de infrângeri. 2) Unită de luptă - Vecina noastră
(inamică atunci) ce trăiește pe roze. 3) Scopul în sine - Aliata
Bulgariei în luptele de la TURTUCAIA. 4) Acum! - Locuită
de popor - Primele zile de libertate! - Loc gol! 5) Inamici Gen de mamifere. 6) întregire la tară - Adept „Rapidului” Dud uscat! 7) Trustul de Constructii Civile (sigla) Avansează în linie dreaptă pe câmpul de luptă fără arme - Se
înroșește de focul artileriei (fig.) 8) Capete cetatenilor! Luptător DUS pe frontul de la TURTUCAIA - Cei mai viteji
dintre TRACI 9) Laudă pentru eroii noștri – Personalități
elevate - Văzute ultimele la un colonel! 1( Colonel ce a
preluat comanda de la Generalul Teodorescu la TURTUCAIA
- Scoasă din apă. 11) Încălțate cu obiele - Pus la locul lui. 12)
Însoțitorul reginei - Supuse! DOMNULUI - Rămase
permanent la vatră. 13) Frumusețile din portul popular
românesc - Dispun de drept - Tir tras!
VERTICAL: 1) ION unul dintre eroii de la TURTUCAIA Apărate cu arma în mână. 2) Se odihnesc pentru vecie în
Cimitirul Eroilor din TURTUCAIA - Venitul după război. 3) Cod aeroport Matlanda (Australia) - Izbânzi. 4) Intrate în
TURTUCAIA! - Formă de îngrădire a libertății de mișcare - A fost cândva CĂPITAN DE PLAI. 5) Date în spectacol Ca un soldat ascuns. 6) Cetățenii spanioli - Stop în centru! - Cei de lângă noi. 7) Stă pe capul Sfinției Sale - Întâlnit în
asaltul dat asupra inamicului - Începutul operațiilor! 8) Calm! - TUTRACANUL de altădată. 9) Ajunsă din urmă Poporul frate cu bulgarul. 10 100 ofiteri și 6.000 soldați ai ARMATEI ROMÂNE au decedat sau au fost vătămați pe
câmpurile de luptă - Comanda cavaleristului – lașiul lui Alecsandri! 11) Crucea Sfântului Andrei la care nu se mai
închină nimeni – Abreviație pentru Constelația Ursa Mare. 12 Circulă liber prin Iran - Eroii căzuți la TURTUCAIA.
13) Ieșirea din TURTUCAIA! Zona geografică alipită Bulgariei la finele războiului Româno-Bulgar.
DICTIONAR: Tatu, Tcc, Cet, Mtl, Esi.
Col.(r) loan IOJA Rebus club „DELFINUL” Constanța
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Acest articol trebuia scris de
mai multe persoane. De cât mai
mulţi din cei care au reconstruit
spiritul unei instituţii de
învăţământ, după 35 de ani, fie
ei profesori, instructori sau elevi.
Aducem în discuţie Liceul
Militar
„DIMITRIE
CANTEMIR”
din
Breaza,
devenit în timp, Colegiu
Naţional!
Nu cred că dorim să
menţionăm lista de nume celebre
care i-au trecut băncile, pleiada
de valori ale culturii (nu numai
ale Armatei României!). Ar fi
mult pre multe şi s-ar înţelege
greşit!
Eu m-am întâmplat să fiu acolo, în miezul verii acesteia şi al evenimentelor acelora, încercând să le
transpun cititorului, cu doza inevitabilă de subiectivism.
În acest număr, am mai semnat câteva opinii despre construcţii. Am să revin la idee, cu semnalarea că,
de astă dată, va fi vorba de construirea de oameni, de personalităţi, de idei, de destine. Adică de şcoala care
continuă ceea ce părinţii au început, şi nu despre orice şcoală, ci despre una anume, despre care se spune şi
se scrie foarte puţin, într-un spaţiu social în care educaţia alunecă tot mai rău spre niveluri jalnice, spre o
tristă descompunere.
Am să plec de la statistica aceea care menţionează că, la bacalaureatul anului 2012, când învăţământul
românesc a sângerat cu un procent de reuşită de sub 50%, liceele militare ale aceleiaşi ţări anunţau un
procent de reuşită de 98,8%.
După varii comentarii ale prezentului despre hectare de diplome, de masterate şi doctorate mai mult sau
mai puţin plagiate, un coleg amintea că ar trebui să fim fericiţi şi mândri, mai presus de orice, că “avem”
LICEUL! Unul anume!
Mi-e foarte greu să încep de undeva anume, căci miracolul începutului seamănă cu cel al copilului de
doi ani care primeşte o minge uriaşă, pe care nu o poate cuprinde, pentru că este rotundă. Este sfera care
duce cu gândul la perfecţiune, chiar dacă această chestie se pare că nu există!
Începutul nostru a fost straniu, aspru, dur chiar. Unii venisem aici pentru că o dorisem, alţii sosiseră aici
îndrumaţi, unii din ei chiar se urcaseră în
tren la 14 ani, pentru întâia oară …
Aveam un program în cadrul căruia nu
puteam dormi doar când ne era somn,
învăţam când aveam chef sau teză, mama
şi tata nu te băteau nicidecum la cap
(aveau alţii s-o facă). Meniurile erau
ciudate, la început insuportabile, unele
din ele, cu care aveam să ne obişnuim în
timp … Eram cârcotaşi, ne doream să fim
ca “ceilalţi”, să ne vedem cu fete, da’ nu
se putea, dacă aveai “7 la fizică” sau nu
aveai baremul îndeplinit la sport.
Erau şi satisfacţii. Cu un echipament
sportiv aproape jenant de modest,
zdrobeam la scoruri astronomice echipe
ale unor şcoli sportive cu renume şi
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echipament sclipitor şi scriam “mizilic”, la olimpiade şcolare de toate tipurile, pe concurenţii unor licee cu
blazon.
Toţi (cine nu recunoaşte este mişel!) eram îndrăgostiţi de profesoarele noastre, chiar şi de limba rusă, cu
o dragoste timidă, copilărească şi
sinceră. Pe care le mai iubim şiacum.
Toţi (cine nu recunoaşte este
mişel!) îi cam năpăstuiam cu
gânduri necuviincioase pe acei
comandanţi care, credeam noi la
vremea aceea, erau prea aspri,
restrictivi, pretenţioşi etc. Pe naiba,
stimaţi cititori, ei erau noii noştri
părinţi şi nu se luptau decât cu noi,
ca noi să devenim ceea ce suntem şi
le datorăm, fără comentarii!, Totul!
Patru ani ne-am inventat şi
reinventat propriile personalităţi, neam temperat temperamentele, ne-am
obişnuit cu neobişnuitul, ne-am
reprimat câte o lacrimă nespusă nimănui, pe ici pe colo în aşternuturile cazone, am mai făcut plantoane,
SSC, “am mai sărit peste mese...” (pentru cunoscători!), nopţi nu tocmai dormite, garduri tocmai sărite, căci
garduri existau doar pentru cei dinafară, ca să nu ne invadeze intimitatea! ... Boema română nu a avut o
exprimare atât de profundă ca cea a “certurilor” noastre cu profesorul de română, care durau de uitam şi de
pauza de ţigară (à propos, cineva a remarcat că, după 35 de ani, nu prea am mai încăpea 6 inşi într-o cabină
de toaletă, să “facem o poştă de Carpaţi...“).
Am avut duminici fără învoiri, dorinţe fără finalizare, dar am avut şi bibliotecare de excepţie şi, mai
ales, ne-am avut pe noi, unii pe ceilalţi, ajutându-ne, sprijinindu-ne, cu priceperea noastră stângace de
începători, care acum, pe la 50 şi...de ani, a devenit ceea ce a fost de la bun început: încrederea şi dragul de a
fi adevăraţi, sinceri, prieteni, copiii unei singure familii! Dacă nu ştiaţi, atunci când sună la telefon, fraţii
mei, mulţi dintre ei pensionari, din toată România, mă întreabă ce mai face mama Angela, mama mea, adică
a noastră, că mai toţi o cunosc de când petreceam vacanţele unii în familiile celorlalţi, ne învăţam mai bine,
ne cunoşteam de tot. La fel cum şi eu le sărut în taină pe mama Ana, Maria, Petruţa sau Tia, ...mamele mele!
După 35de ani, au fost surprize cu burţi şi chelii, cu doamne îngăduitoare care i-au însoţit, care au
aşteptat îndelung taţi, care să se întoarcă din tabere, aplicaţii sau alarme. Cu tipi care, deşi după un an de
viaţă, ca locotenemnţi ai armatei, au plecat spre alte destine, dar acum, ingineri, medici sau profesori, au
participat la “coagularea” asta de 35 de ani.
Aş putea părea uneori puţin exaltat în curgerea acestui text, dar nu este nimic fals, nimic fabricat în
emoţia naraţiunii. Totul este exact, adevărat, la locul lui. Unii-i spun creuzet. (“Diriga“ noastră era de
chimie, s-ar potivi temenul! Am învăţat de la ea cum să nu fim, cum să umplem sarcina noastră sensibilă,
umană, de trecători, căci ea deja “a trecut”, cu plusuri, cu bine şi cu ţel, să nu ne vindem, să ştim să ne
înălţăm doar prin noi, cu propriile mâini, care, dacă le-am ghici, ar fi mereu aripi.
Dar veţi spune, iarăşi, că este exaltare, chiar dacă eu, vehement, vă contrazic. Pentru că am dreptul să vă
contrazic, pentru că vin de acolo! Iar, dacă cineva mi-a dat dreptul să fiu subiectiv şi vehement, o fac cu
mare drag vorbind de toţi aceia care au slujit, slujindu-se pe ei, canoanele acelui loc numit Liceu Militar!
Paradoxal, dar cred eu, cinstit, n-aş menţiona nume. Ar fi prea multe. Mi-ar fi drag să povestesc despre
fiecare.
Realizez că articolul e sărac, incitant, dar neterminat.
Stimaţi cititori, acest articol nu se termină, nu are voie să se termine, căci vrerea aceea de SUS, doreşte să
fim continuaţi. Noi am vrea să fie “după chipul şi asemănarea…”
Cred că pot să închei această tentativă cu zâmbetul trist al unui semi-eşec, pentru că, deşi m-am străduit,
sunt departe de a fi în stare să zugrăvesc această etapă fascinantă a evoluţiei planetare!
Mă sugrumă propriile limite şi lipsa de spaţiu, pentru a vă explica deplin ceea ce înseamnă liceul
militar!
Lt.col.(r) Dan Nicolau
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Culese de profesor Anghrl Bardac

..

23 octombrie 944
Serg t.r. Ionică Dumitu
Domnule Cairedin
Primind rândurile scrise de dumneavoastră, m-au făcut să-mi aduc aminte de un erou, care nu putea
să fie decât fiul dumneavoastră. S-a jertfit pe dealul Caţman, în ziua de 1 iunie 1944, direcţia
Castelului Rosnovan. Lovitura mortală a primit-o în abdomen, venită de la un car de luptă rusesc. Iam dat primele îngrijiri, pansament, cu ce am avut la îndemână, dar intestinele îi ieşiseră afară. L-am
trimis la postul de prim ajutor şi în urmă, la venirea celor trimişi să-l ducă, mi-au comunicat că a
murit. Atât pot să vă comunic.
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Mărturie doamna Neagu Ilinca, soţia unui prizonier
de război.
M-am căsătorit cu Culai, după ce am fugit de acasă cu
el, că aşa se făca pe atunci, deşi aveam doar 17 ani. A
trebuit să aştept să ne căsătorim pînă în primăvara lui
1938 cînd am împlinit vîrsta de 18 ani.
În
1939 Culai a fost concentrat şi a stat aşa 2 ani. În 1941
cînd a început războiul, Culai a luptat la Ţiganca, unde a
fost grav rănit la şoldul drept şi gamba piciorului sting.Lau găsit soldaţii zăcînd pe cîmp, l-au dus la o ambulanţă
şi a ajuns în spitalul de la Focşani. Am aflat de internarea
lui şi, cu căruţa, am plecat de la Tudor Vladimirescu la
el la spital .Aici l-am găsit în pat, nu putea să se mişte.
Fusese operat, dar nu i se scosese schija din piciorul
sting. A trebuit să fie dus la Bucureşti, unde la Spitalul
Brîncovenesc a fost operat din nou. A venit acasă
concediul
medical
nelimitat.
primind
Nu a stat prea mult, doar cîteva luni, după care a primit
ordin de plecare. Atunci am rămas însărcinată, pe Ioana
născînd-o în martie 1943. A ajuns cu unitatea lui pînă la
Odesa, unde a luptat aproape 8 luni. În această perioadă
nu am ştiut nimic despre el. Împreună cu batalionul lui
au fost înconjurţi de ruşi şi au fost luaţi prizonieri.
Ajunşi în lagăr au fost puşi la cele mai grele munci. Au
tăiat lemne,le-au încăcat în vagoane, au muncit la cîmp
la batoze, la strînsul recoltei. După un an de prizonierat ,
am aflat , deci după un an şi 8 luni, de la un consătean,
că
ar
fi
prizonier
la
ruşi.
Acolo în lagăr un grup de unguri au evadat, dar au fost prinşi şi aduşi înapoi, fiind executaţi de ruşi. Cu toate
acestea Culai , împreună cu alţi trei români, unul din Bucovina, altul din Brăila şi unul Radu din Lungoci, un
sat
din
apropierea
noastră,
au
hotărît
să
evadeze.
Au plecat la 1 august 1944 şi mergeau numai noaptea, ţinînd drumul cerului, aşa cum îi învătase un ungur,
înainate de a fugi.. De mîncat mîncau ce găseau pe cîmp, în mod deosebit cartofi, pe care îi pregăteau în
nişte canţarole.Într-una din zile, pe cînd se aflau ascunşi într-un luminiş şi îşi făceau cartofii la un foc mic,
au fost văzuţi de o rusoaică, care a adus nişte oameni care lucrau la o batoză şi i-au prins. Unul a vrut să-i
împuşte , dar ceilalţi nu le-a dat voie.Au fost închişi într-un hambar, iar ziua următoare au fost puşi la drum
să fie predaţi . Norocul lor a fost că erau însoţiţi de doi tineri, pe care printr-un şiretlic, i-au dezarmat şi i-au
pus pe fugă. Se aflau doar la 15 km. de Nistru, distanţă pe care au parcurs-o pînă seara. În cursul nopţi, cu
sprijinul lui Radu care era un foarte bun înotător, au trecut în Basarabia. Aici le-a fost şi mai greu , deoarece
nimeni nu îi ajuta cu nimic.
Au trecut Prutul, undeva
în apropiere de Huşi, folosindu-se de un pod distrus de ruşi. Odată ajunşi în România, s-au deplasat în
primul sat întîlnit, unde sătenii erau la o petrecere. Garda comunei le transmis să nu se apropie de gări,
pentru că sunt pline de ruşi. Au mai mers pe jos cîteva zeci de kilometric , dar pînă la urmă s-au suit într-un
tren, cu care au ajuns la Mărăşeşti. Aici s-au dus la un preot, care le-a dat nişte bani cu care şi-au cumpărat
cele necesare.
Culai s-a despărţit
de colegii săi şi a ajuns acasă la Tudor Vladimirescu în jurul prînzului. Eu eram la cîmp cu căruţa, la adunat
porumbul Cînd, pe drumul de întoarcere acasă, am trecut pe la maică-mea, am văzut-o rîzînd şi mi-a spus că
s-a întors Culai. Am lăsat şi căruţă şi tot şi nici acum nu ştiu cum am ajuns acasă. Culai era deje spălat şi
îmbrăcat cu haine curate. Celelalte pline de păduchi le arsese pînă să vin eu acasă. În sfîrşit, după peste trei
ani am fost din nou împreună. Aia mică, Ioana avea aproape doi ani.
Mărturia a fost pusă la dispoziţia redacţiei de către Viviana Rădulescu
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Nota redacţiei: Prin bunăvoinţa dlui m.m.pr.(r) Dumitru Isac,
membru al Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă şi al
Asociatiei Nationale “Cultul Eroilor”, subfiliala Mangalia, am intrat în
posesia următoarelor date, obţinute în urma studierii Pomelnicelor
Eroilor din Biserica “Sf. Gheorghe” Mangalia, precum şi a Arhivelor
Naţionale Constanta.
Îi mulţumim, pe această cale, şi-i dorim finalizarea cît mai
grabnică şi cu succes a editării cărţii d-sale, existentă deja în
manuscris.
RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ (1877-1778)
1) Sold. Ionaşcu Dumitru -voluntar, originar din Focşani,
decorat de Carol I cu Medalia “Virtutea Militară” şi împroprietărit cu 5
ha de pământ la Mangalia, unde a locuit până la sfârşitul vieţii. A fost
funcţionar la Pretura Mangalia şi primar între 1922-1923.
AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC (1913)
1) Slt. Roşculeţ Nicolae -comandant Garda Drapelului de Luptă, decorat cu Medalia “Trecerea Dunării”,
primar al Mangaliei în mai multe legislaturi din perioada interbelică;
2) Serg. Motaş Şt. Constantin - sanitar Spital Militar de Campanie, decorat cu Medalia “Meritul
Sanitar” clasa I, numele lui a fost dat unei străzi din Mangalia; a avut ridicat în Mangalia un monument care
astăzi nu mai este.
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916-1918)
12) Sold. Beldie Tudor
1) Plut. Buluc Ioan
13) Sold. Caravan Florea
2) Plut. Oprişan Dumitru
14) Sold. Ciontea Constantin
3) Serg. Stoia J. Ion
15) Sold. Comitescu Ioan
4) Serg. Teodoru Gheorghe .
16) Sold. Cristea Mihai
5) Cap. Caracas Armeneac
17) Sold. Dobre Constantin
6) Cap. Coşoreanu Dumitru
18) Sold. Echim Vasile
7) Cap. Harduveli Iordan
8) Cap. Stavru Nicolae
19) Sold. Epure Vasile
20) Sold. Gemai Bertula
9) Sold. Aldea Gh. Aldea
21) Sold. Iani T. Dumitru
10) Sold. Aldea Trandaburu
22) Sold. Ionaşcu Nicolae
11) Sold. Arieşanu Ilie

23) Sold. Ionaşcu Tache
24) Sold. Licht Iulius
25) Sold. Mecu Ion -nume de
stradă fără grad
26) Sold. Memet Ionuş
27) Sold. Mustafa H. Amet
28) Sold. Mustafa Ramazam
29) Sold. Nartea Ion
30) Sold. Prohib Vasile
31) Sold. Radu Ştefan
32) Sold. Spiru Teodoru

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1941-1945)
1) Lt. Dobre I. Constantin
11) Sold. Ceară Ilie
21) Sold. Georgescu Traian
2) Serg. Blacioti Nicolae
12) Sold. Ceară Nicolae
22) Sold. Lepadatu Bănică
3) Serg. Buciuc Ion
13) Sold. Chiajim Salim
23) Sold. Mecu Ion -nume de
4) Serg. Goschin Dumitru
14) Sold. Colţea Nicolae
stradă fără grad
5) Serg. Rasim Salim
15) Sold. Curşovanu Oprea - 24) Sold. Neţoi Gheorghe -nume
6) Sold. Agurasti Ion
nume de stradă fără grad
de stradă fără grad
7) Sold. Ana Dumitru -nume de 16) Sold. Dan Pandelică
25) Sotd. Ruscu Ilie
stradă fără grad
17) Sold. Diaconescu Dumitru
26) Sold. Stănescu Ion
8) Sold. Beldie Gheorghe
18) Sold. Duplescu Traian
27) Sold. Urucu Gheorghe
9) Sold. Bonciu Dumitru
19) Sold. Fuevga Ion
28) Sold. Vanghelie Tacu
10) Sold. Bonciu Ion
20) Sold. Georgescu Gheorghe
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989
Cpt. rg. III -Şercăianu Ion -şef de Stat Major la Divizionul 160 Artilerie de Coastă;
2) M. m. pr. Dumitru Stan -comandant al navei auxiliare “SRS-581 “;
3) Plut. Prisăcaru Vasile -Compania de Pompieri Neptun.
N.A.: Au fost avansaţi post-mortem în gradul urmator.
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Domnul Ismail Velisa se numără printre puţinii
veterani de război aflaţi în viaţă din Medgidia, judeţul
Constanţa.
La cei 93 ani împliniţi recent, îi urăm multă sănătate
şi bătrâneţe frumoasă!
L-am văzut şi cunoscut la Uniunea Democrată TurcoTătară din municipiul Medgidia, pe care o frecventează
zilnic cu o precizie de ceasornic, respectând prezenţa la
ore fixe şi încadrându-se întotdeauna în sfertul academic
al prezenţei sale, la activităţile care se desfăşoară în
cadrul Uniunii Musulmanilor din Medgidia. În acest fel,
l-am remarcat, provocându-l la o discuţie despre ceea ce
mai ştie din tinereţea vieţii sale, petrecută în tranşeele
războiului şi în prizoneriatul din Tiplici, Caucaz, Rusia.
Actualmente, locuieşte singur în Medgidia, vizitândul o nepoată, Constantin Narcis, care îi poartă de grijă,
împreună cu fata şi băiatul acestuia, ajutându-l cu cele
necesare bătrâneţii.
Încercând să-şi amintească de trecutul pe care demult
îl dăduse uitării, rememorează cu siguranţă viaţa sa atât
de zbuciumată şi diversificată, pe care a trăit-o în timpul războiului şi al prizoneriatului, însoţit de dorul de
casă de pe frontul îndepărtat, povestind cu amănunte emoţionale până la lacrimi.
Născut la 30 august 1920, în localitatea Independenţa, Constanţa, a fost înrolat în armată în anul 1942, la
Regimentul 6 Infanterie de Gardă “Mihai Viteazul” Ghencea, Bucureşti, ajungând pe front datorită
misiunilor încredinţate la acea vreme ca puşcaş-mitralior. Cade prizonier în anul 1944, în îndepărtatul
Caucaz, cu locuri care nu pot fi uitate niciodată, iar trăirile sufleteşti de atunci îi creează mereu secvenţe ale
luptelor, cu teama de a nu se mai întoarce acasă. Lagărul de la Tiplici avea două locaţii de prizonieri: una cu
4.000, alta cu 5.000 de militari, de diferite naţionalităţi (români, italieni, bulgari, unguri, polonezi ş.a.). Aşa
că veteranul nostru, Ismail Velisa, porneşte singur la drum în povestirile sale, într-o călătorie istorică a
clipelor trăite pe frontul vieţii şi al morţii, departe de ţară, bolnav de dorul reîntoarcerii în patria mamă a
locului natal.
Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, subfiliala Medigidia, lt. (r.) Nichita N.
Traian, împreună cu nepoata veteranului, Constantin Narcis, au stat cu plăcere alături de valorosul veteran,
reţinând multe detalii ale prezenţei sale pe drumurile infernului şi ale disperării în care şi-a irosit tinereţea.
Acesta povesteşte de călătoria sa holistică şi dă sfaturi de a nu se mai întâmpla acele orori, grozăvii de
neînchipuit pentru ochiul omenesc prezent, trasmiţând sentimente din suflet şi inimă pentru a se corecta
greşelile trecutului atât de năpraznic şi dureros pentru cei care s-au aflat în primele tranşee ale morţii.
Descrie cu lux de amănunte mecanismul diabolic al războilui, al infernului cu fum de pulbere şi miros de
carne de tun pentru orice luptător aflat pe câmpul de luptă pentru o cauză dreaptă a neamului strămoşesc.
Mult timp a trecut de atunci. Acum este înconjurat de conaţionalii săi de etnie tătară, copii şi nepoţi,
bucurându-se de sănătatea sa destul de precară, dar demn că a contribuit şi a lăsat ca o moştenire morală, cu
o istorie zbuciumată a vieţii sale, pildă atât pentru cei din entie, cât şi pentru oamenii cu care a trăit,
indiferent de coloratura amestecată a etniilor, fiind un exemplu viu demn de urmat.
Spune în continuare: „Acolo am întâlnit oameni adevăraţi!” Deşi izolaţi de restul lumii, invidia, gelozia şi
ranchiuna nu existau. Erau curaj, voinţă, ambiţie şi speranţă pentru un ţel comun: „dorul de întoarcere acasă
şi îmbrăţişarea omenească cu cei dragi, dorul de a bea apă din fântâna satului şi a mânca bucate din
pământul natal, atât de scump şi de neuitat.”
Plecarea din lagărul infernului a celor 35 de tătari eliberaţi însemna a doua naştere, însemna totul pentru o
viaţă mai bună de om normal, lipsită de greutăţi, mizerie şi foamete ce nu puteau fi descrise, bântuită de boli
din cauza păduchilor îndepărtaţi cu baioneta de pe hainele frontului îmbâcsite de tifos şi holeră.
Parcă şi acum se mai aude zgomotul produs de exploziile bombelor aruncate din tunuri, arme de tot felul,
tancuri, avioane, nave militare etc. Se lupta pe viaţă şi pe moarte, om contra om. Pentru ce? Norocul,
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destinul sau soarta au făcut ca speranţa să i se
îndeplinească prin repatrierea din lagărul
Caucazului îndepărtat, înfricoşat şi îngheţat în
pământul natal al Dobrogei sale atât de dragi.
„Parcă e o recompensă a lui Allah, Dumnezeul
împlinirilor, de a-mi păstra şi ocroti viaţa, fiind
astăzi printre voi, bucurându-vă de aceste
destăinuiri incredibile, dar adevărate ale
frontului de Est şi de faţa nevăzută a războiului
atât de dur şi nemilos pentru toţi luptătorii.
Omenirea nu trebuie să mai permită asemenea
războaie, distrugeri incomensurabile, pierderi de
vieţi omeneşti !”
La fel ca el, veteranul în viaţă, mai sunt şi alţii,
oameni poate, pentru unii, neînsemnaţi, dar,
descoperindu-i, constaţi cu stupoare că ai în faţă
o valoare mare care a bătătorit cărările şi
drumurile trecutului atât de întunecate atunci, luminate astăzi cu monumente, troiţe ridicate în semn de
respect pentru acele locuri în care s-a vărsat mult sânge, pentru seva celor prezenţi.
Să fim demni şi să îi venerăm, devenind sclavii demnităţii şi onoarei neamului din care ne tragem !
Cu multă şi consideraţie, ne aplecăm în faţa veteranilor, atâţia câţi au mai rămas !
14.09.2012
Nichita N. Traian, lt. (r.), preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, subfiliala Medigidia, şi Nichita Vlad-Costin

“Istoria noastră, comună, a românilor …”
Trecutul Dobrogei este asemenea unui viteaz, care ţine pe
umerii lui tot pământul dintre ape.
Eroii acestui ţinut au fost nenumăraţi, indiferent de limbile
în care s-au înţeles acasă, şi toţi s-au trecut, cum ar spune marele
narator Mihail Sadoveanu, “ca frunzele, toamna”.
Nouă, mangalienilor, ne este dat să cunoaştem, zi de zi, noi
chipuri şi noi nume, căci, în ciuda vitregiilor soartei, imaginea de
Ţară a Făgăduinţei, în care se află şi legendarul “Corn al
Abundenţei”, a circulat şi circulă pe întreg mapamondul.
Sosiţi în 1953, în urma mutării tatălui nostru cu serviciul
militar, în acest orăşel de frontieră, cu statut aparte, la vremea
aceea, eu şi fratele meu ne-am împrietenit şi ne-am legat sufleteşte
de prietenii noştri din copilărie, dintre care mulţi turci şi tătari.
Respectul şi preţuirea pentru aceştia nu au cunoscut şi nu cunosc
limite. De aceea, ne bucură orice amănunt fericit şi ne întristează
suferinţa lor.
Într-o casă, ce păstrează arhitectura orientală de mijloc de veac al XIX-lea, pe strada Delfinului, la nr.12
(prinsă în patrimoniul naţional, putînd fi văzută şi pe net, la „Muzeul satului”), vizavi de una dintre clădirile
actualei administraţii locale (fostă spital militar, apoi Casă a Armatei şi, mai apoi, grădiniţă pentru copii), se
află una dintre cele mai vechi familii, consemnată în primele documente (în limba oficială a Imperiului
Otoman), de după Războiul de Independenţă.
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Astăzi, fraţii Arif (Lutfi şi
Bari,
primul
pensionar),
absolvenţi de facultate, din
cadrul Institutului de Construcţii
din Bucureşti, se lasă cu greu
prinşi în noianul cuvintelor,
ştiind ceea ce numai înţelepţii au
ca har, marele secret, că şi
tăcerea este un act de
comunicare, mai plină de
înţelesuri decât vorba goală.
Aşa se face că nu se poate să
nu fii surprins, cînd afli,
întîmplător, desigur, că înaintaşii
lor au făcut istorie, în aceste
locuri.
Se ştie că locuitorii Dobrogei
au obţinut tardiv toate drepturile
celorlalţi locuitori ai ţării. Ei
bine, bunicul lor, IBRAM H.
ARIF, căsătorit cu o tînără,
venită în Albeşti, cu peste 100 de
ani în urmă, este unul dintre
posesorii
“Diplomei
de
încetăţenire pentru locuitorii
din judeţele Constanţa şi
Tulcea”, ce a stat la baza
“primelor
liste
electorale”,
conform “art. 4 din legea
promulgată cu decretul regal No.
1401 din 8 Aprilie 1909” şi
publicată în “Monitorul Oficial
No. 16 de la 19 Aprilie 1909”,
modificată, ulterior, prin legea şi
decretul regal din 13 Aprilie
1910, conform “Monitorului
Oficial No. 12 de la 14 Aprilie
1910”.
Dar iată conţinutul acestui prestigios act, dispus pe mai multe rînduri: “În numele Maiestăţii Sale Regele
CAROL I, / Noi, Preşedintele şi Membrii Comisiunii pentru Întocmirea primelor liste electorale în judeţul
Constanţa, instituită conform … , / Având în vedere Decisiunea noastră / No. 24990 din 19 Octomb. 1910; /
Pe temeiul art. 3, alin. A din zisa lege, / Şi în conformitate cu art. 23 din regulamentul privitor la punerea în
aplicare a citatei legi, decretat sub No. 1502 / 1910 şi publicat în Monitorul Oficial No. 14 din 16 Aprilei
1910, / Liberăm această diplomă Domnului Ibram H. Arif, domiciliat în comuna Mangalia, din judeţul
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Constanţa, spre a se bucura de drepturile politice,
potrivit dispoziţiunilor legii de mai sus. / Dată în
Constanţa, astăzi, 19 Octombrie 1910. / Preşedinte s.s
indescifrabil, Grefier D.V.Cazacu şi Membrii
I.C.Gherea ş.a.” (Pe cotor, cu litere mari, se putea citi
“COMISIUNEA
PENTRU
FORMAREA
PRIMELOR LISTE EELCTORALE ÎN JUDEŢUL
CONSTANŢA.”)
Unul dintre fiii lui, HAGI I. ARIF,
a
moştenit casa şi, dacă, odată, în curtea casei părinteşti,
se puteau repara atelaje, el a preferat să practice,
întocmai anticului slujitor al regelui Midas şi hîtrului
Figaro, celebrul bărbier din Sevilla, meseria de frizer.
Drama sa a fost că, după instalarea ocupaţiei sovietice
şi a proclamării Republicii Populare Române, de
cîţiva ani căsătorit cu Sanye (numele însemnînd
secundă, clipă), din Cobadin, s-a văzut crunt
nedreptăţit, prin desfiinţarea micilor meseriaşi
privatizaţi, confiscîndu-i-se prăvălia din centrul
oraşului, cu tot inventarul, din care instrumentarul era
german, de înaltă calitate. Dar nu a rezistat glumelor
mai mult sau mai puţin răutăcioase ale colegilor, care,
dezvoltînd motivul paremiologic “Turc plăteşte!”,
întîlnit în literatură română (B.ŞtefănescuDelavrancea-“Geaba cafea”, Gala Galaction-“Papucii
lui Mahmud” şi, desigur, în savuroasa comedie
interbelică a lui V.I. Popa, “Tache, Ianke şi Cadâr”), îl
şicanau zilnic: “Ai luptat o viaţă pentru frizeria ta, şi, acum, munceşti degeaba în ea, pentru statul ăsta, care
ţi-a luat-o pe nimic!” Aşa se face că, în 1953, din cauza unor astfel de gînduri negre, cu doi copii minori, de
doi şi patru ani, a suferit o congestie cerebrală, făcînd
pareză pe partea dreaptă, care i-a cauzat şi moartea, la
76 de ani.
Acest om a înţeles să-şi facă pe deplin datoria,
cînd, la 36 de ani, a fost înrolat. Au urmat, după cum
îşi aduc cu greu aminte cei doi fraţi, anii de război,
nescăpînd de ororile acestuia, de focurile ucigătoare,
de coşmarul tranşeelor şi de bombardamentele
distrugătoare de la Cotul Donului sau de luptele de la
Nistru. Aşa se face că, pentru meritele sale, a fost
decorat pe front, cu brevetul 1996 din 2 septembrie
1942:
“Ministerul Apărării Naţionale / Brevet / Noi,
Ministru Secretar de Stat la / Departamentul Apărării
Naţionale, adeverim / că, prin Înaltul Decret Nr. 2559
din 1 Septembrie 1942, / Majestatea Sa Regele a
binevoit a conferi / Crucea Meritul Sanitar / clasa
a III-a / Soldatului HAGI I. ARIF, / de la Ambulanţa
40 Divizionară, pentru devotamentul şi / priceperea
arătată în războiul contra Rusiei Sovietice în anul
1941”. Semnăturile indescifrabile, aparţin ministrului
Apărării Naţionale, Directorului Personalului, colonel.
Dar cîţi ca acest onest şi modest erou nu se mai află
într-o ţară, în care durerea pierderii celor dragi de
către urmaşii de astăzi se împleteşte strîns cu cea a
unei contemporaneităţi nerecunoscătoare cu eroii săi ?
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Orizontal: 1. Jertfă 2. SfeşniceMijloc de fermă! 3. Uşor - Floare albastră
4. Alifie moldovenească - Prenumele unor
scriitori români, ca Pann, Bacalbaşa 5. A
face diferenţieri supărătoare 6. GimnastMăreţ, în fond! 7. Conţinut aprioric - A
evidenţia meritele cuiva 8. A apărea Aeroplan 9. Ţipăt, în toiul bătăliei Societate comerciala, pe scurt! 10. Murată Ciocârlia 11. Verbul sabiei - Nu-i vechi 12.
Perechea ei - Scrânciob (pl.).
Vertical: 1. Unitate de acţiune 2.
Deschizător de pofte - Darul cabalin al
Atenei, făcut grecilor 3. Mare brânză, într-o
casă de asigurări de sănătate! - Gheţuri la
mal 4. Patruped unicorn - Monedă iraniană
5. Se trag la război - Conţinutul artei Plete! 6. Simbolul fierului - Usturoi
ardelenesc - Olea alintată 7. Dat cuiva Plin de togă! 8. Centură militară - Miez de
aluat! 9. În fire! - Necinstiţi 10. Omenească
- Luptătoare cu arcul, aşa cum erau şi
amazoanele.
E.C.Ninu

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, militarii români au căzut la datorie, pe câmpul de luptă. O
parte dintre aceştia şi-au găsit sfârşitul pe teritoriul Basarabiei şi, multă vreme, nu s-a ştiut nimic despre ei.
Rude, prieteni, oameni de suflet le-au căutat rămăşiţele pământeşti, pentru a le cinsti memoria.
Aşa a procedat şi Nichifor Ciapchi, un veteran de război, ajuns acum la venerabila vârstă de 89 de ani,
care a identificat 44 de leşuri ale unor camarazi din Batalionul 18 Infantarie, morţi în retragerea de pe Nistru
în 1944.
Cu sprijinul primăriei din satul Feşteliţa, a fost înfiinţat un mic cimitir, unde au fost amenajate
mormintele celor aduşi, cu cruci frumoase şi cu multe flori depuse de localnici. Pe o placă de marmură,
organizatorii au scris câteva versuri de suflet:
„Tu care-ţi porţi prin Feşteliţa pasul,
Noi te-om cinsti cu pâine şi cu sare.
Noi bucuroşi ţi-om îndulci popasul
Cu masa pusă şi cu vinuri rare.”
Primarul satului, Nicolae Tudoreanu, ne
spunea că ar dori să extindă acest loc de veci pentru
mulţi alţi eroi români necunoscuţi, aflaţi în gropi
comune, dar posibilităţile financiare ale celor 3.200
de locuitori sunt reduse şi orice sprijin material din
partea unor oameni de omenie ar fi binevenit.
Un strigăt de conştiinţă, mult mai puternic, îl
lansează un alt basarabean, consilierul Oleg Burlacu,
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din localitatea Corcmaz. La intrarea în sat, pe un câmp în
suprafaţă de 1,8 ha, transformat în pârloagă, se găsesc, doar la
câţiva zeci de centimetri adâncime, osemintele câtorva sute de
români, soldaţi şi ofiţeri, morţi în luptele ultimei conflagraţii
mondiale. Aici, în anul 2.000, un localnic cu suflet creştin şi cu
dare de mână a înălţat o troiţă din lemn.
După cum am aflat de la martorul ocular Alexei Ceolâc,
primul avion a adus aici un colonel din Bucureşti, înmormântat
cu toate onorurile de către locuitorii satului. La 2-3 zile, a fost
adus mort şi fiul său. De cruci şi sicrie se ocupau locuitorii
satului. Aceştia erau ofiţeri români căzuţi pentru eliberarea
Odesei, în anul 1941. Luptele s-au înteţit, iar avionul venea
aproape în fiecare zi, aducând cu el eroi căzuţi la datorie.
Împreună cu alţi colegi, Oleg Burlacu a iniţiat un proiect de
orânduire a unui cimitir şi ridicare a unui monument, care să le
onoreze jertfa.
Învitându-ne să vizităm acel spaţiu, noua noastră cunoştinţă,
ne atenţiona:
- Uitaţi, în apropiere, sovieticii au ridicat pentru câţiva
morţi de-ai lor, un monument impozant, iar noi nu suntem în
stare să punem la punct măcar un cimitir.
Motivul este acelaşi: lipsa banilor. Numai cu mijloace proprii, un asemenea plan nu poate fi dus la bun
sfârşit.
Iată cum îşi cinstesc eroii sovieticii (stânga şi centru) şi noi, românii (dreapta)
Poate că, aici, ar trebui să intervină Oficiul Naţional „Cultul Eroilor” din subordinea Ministerului
Apărării Naţionale şi Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din România, care să atragă fondurile necesare
pentru „uitaţii” din Corcmaz. Situaţia se cunoaşte la aceste instituţii, dar, până acum, nu s-au făcut decât
promisiuni deşarte. Probabil că n-au ajuns până aici strigătele de durere ale celor care şi-au pierdut fiinţe
dragi: părinţi, copii, iubiţi. Măcar acum să se
înţeleagă faptul că şi morţii de la Corcmaz trebuie
să se bucure de atenţia cuvenită. Pentru că şi ei sunt
eroii noştri.
Ştim că există criză, că fondurile sunt puţine, dar
cum se găsesc bani pentru multe alte activităţi s-ar
putea face un efort şi pentru această iniţiativă.
Eroii din Corcmaz şi Feşteliţa aşteaptă încă, la
67 ani de la sfârşitul războiului, recunoştinţa
urmaşilor.
Redăm memoriei, în rândurile următoare,
numele celor care au căzut la datorie, în luptele din
anii 1941 – 1944, pe teritoriul localităţii Corcmaz,
lista fiindu-ne pusă la dispoziţie de primarul Ion
Velescu.
august –septembrie 1941:
1. lt. col. PALADE VASILE, R.11 Db.
24. slt. MARIN CONSTANTIN, R.24 Inf.
2. lt. col. DINOVICI IOAN, R.12 Db.
25. slt. CERCELARU DUMITRU, R.4 Art.
3. mr. CLEŞANU PETREA, R.17 Inf.
26. slt. COSTEA PETRICĂ R.17 Inf.
4. mr. IVAN FLOREA, R.24 Iuf.
27. slt. PANAITESCU VASILE, R.6 V.M.
5. cap. MĂRCULESCU VALERIU, Bat.21 Mitr. 28. slt. HAMZA ALECU, R.11 Db.
6. cap. METIANU NICOLAR, R.17 Inf.
29. slt. ŞERBAN HAMZA R.11 Db.
7. cap. POPESCU VAILE, R 11 Inf.
30. slt. GOLOGAN MARIN, R.11 Db.
31. slt. IERBANU CONSTANTIN, R. 50 Db.
8. cap. GRECESCU NICOLAE, R. 5 Art.
9. lt. GHINEA GHEORGHE, R. 11 Inf.
32. slt. COZMA GRIGORE, Bat 21 Mitr.
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10. lt. RAGIUN PETRE, R.12 Inf.
11. lt. CHIRIAC SIMION, R.12 Db.
12. lt. VOICULESCU MIRCEA, R.12 Db.
13. lt. FRĂŢILĂ SEPTENIUC, R.17 Inf.
14. lt. IONESCU GRIGORE, R.30 Art.
15. lt. FLORESCU FLOREANU, R. 50 Inf.
16. lt. AXINTE DIONISIE, Bat. 21 Mtr.
17. slt. IOAN CONSTANTIN, R.11 Db.
18. slt. MORARU IOAN, R.12 Db.
19. slt. SIMION VASILE, R.12 Db.
20. slt. TOPUZ CEZAR, R.12 Db.
21. slt. URECHE MIHAI VASILE, R.12 Db.
22. slt. CEAUŞEL CONSTANTIN, R.17 Inf.
23. slt. MURGAN AUREL, R.17 Inf.

33. slt.DANDIŞ CONSTANTIN, R. 11 Db.
34. slt. GHEORGHIU MIRCEA, R. 50 Db.
35. slt. OPREA DUMITRU, R. 24 Db.
36. plt. maj. ANGHELESCU IVANCIU, R.11 Db.
37. plt. MIHĂILĂ IOAN, R. 24 Inf.
38. plt. TEODORESCU IOAN, R.17 Inf.
39. plt. ABURBĂCIŢEI VASILE, R.11 Db.
40. serg. CIOBANU DUMITRU NICOLAE, R.12
Db.
41. serg. DIMA CONSTANTIN, R.5 Art.
42. serg. IANCU ILIE, R.5 Art.
43. serg. RACOVOŢĂ VIOREL, R.5 Art.
44. serg. BĂLAN CONSTANTIN, R.5 Gran.
45. serg. MUREŞANU NICOLAE, Bat. 21 Mitr.
46. serg. RICAN CONSTANTIN, R.5 Gran.

aprilie - iunie 1944
1. slt. ALACI ALEXANDRU, R,10 V.M.
35. sold. CHINCHIU GHEORGHE, R.25 Art.
2. slt. LAMBRU IOAN, R.12 Inf.
36. sold. CHIRIAC VASILE, R.12 Db.
3. slt. MIERUŢ FLORIA, R.25 Inf.
37. sold.CIOBANU SOFRONE, R.12 Db.
4. slt. POPOVICI DUMITRU , R.12 Db.
38. sold. CIORVĂ NECULAI, R.25 Art.
39. sold. COSTINIUC IOAN , R.12 Db.
5. serg. maj. OBREJA ALEXANDRU, R.12 Db.
40. sold. DIACONU VASILE R.31 Db.
6. serg. BĂŢ ALEXANDRU, R.12 Db.
41. sold. FLOREA CONSTANTIN R.12 Db.
7. serg. MIHĂESCU CONSTANTIN, R.12 Db.
42. sold. GENETE IOAN, R.12 Db.
8. serg. BOGHEA GHEORGHE, R.25 Db.
43. sold. IONIŢĂ NECULAI, R.12 Db.
9. serg. CRINU CONSTANTIN, R.25 Db
44. sold. IORDACHE CONSTANTIN, R.25 Art.
10. serg. DIACONU IOAN, R.25 Db.
45. sold. LEAHU GHEORGHE, R.12 Db.
11. serg. PAPANIUC CONSTANTIN, R.12 Inf.
46. sold. MALOŞNIC SERAFIM, R.25 Inf.
12. serg. RUŞEŢ VASILE, R.12 Inf.
47. sold. MÂRZAC PANAIT, R.12 Db.
13. serg. UNGUREANU DUMITRU, R.25 Inf.
48. sold. MATEI SIMION, R.12 Db.
14. serg. BUNGHEA DUMITRU, R.12 Db.
49. sold. MIHĂILESCU TEODOR, R.25 Inf.
15. cap. BURAGA IOAN, R.12 Db.
50. sold. MUNTEANU GHEORGHE, R.12 Db
16. cap. CRISTOS ŞTEFAN, R.12 Db.
51. sold. NEAGU NECULAI, R.25 Inf.
17. cap. FRUNZĂ CONSTANTIN, R.12 Db.
52. sold. PASCARU PAVEL, R.12 Inf
18. cap. OARZĂ IOACHIM, R.12 Inf.
53. sold. POSTOLACHE ION, R.25 Inf.
19. cap. POPOVICI VASILE, R.12 Inf.
54. sold. PUTARU CONSTANTIN, R.12 Inf.
20. cap. SIMION CRISTACHE, R.12 Inf.
21. fr. COMAN CONSTANTIN, R.25 Db.
55. sold. RĂU ANDREI, R.12 Inf.
56. sold. RUSU GHEORGHE, R.12 Inf.
22. fr. LUCA VASILE, R.25 Inf.
57. sold. SIMONCA VASILE, R.25 Art.
23. fr. TIMOFTE VASILE, R.25 Inf.
58. sold. STANCIU GHEORGHE, R.12 Inf.
24. fr. VORNICEANU ALEXANDRU, R.12 Inf.
25. sold. AILENI IOAN, R.25 Db.
59. sold. SUCIU TEODOR, R.25 Inf..
26. sold. ANTOHI PETRU, R.12 Db.
60. sold. SULĂ ŞTEFAN, R.25 Art.
27. sold. APOPEI VASILE, R. 12 Db.
61. sold. ŞTEFĂNESCU GHEORGHE, R.12 Inf.
28. sold. ARGHIR CONSTANTIN, R.12 Db.
62. sold. TORTUGAN VASILE , R.12 Inf.
29. sold. BALCĂZA AUREL, R.12 Db.
63. sold. TUDOR TĂNASE, R.12 Inf.
30. sold. BARBĂROŞIE MAFTEI, R.12 Db.
64. sold. VĂDUŢĂ IOAN
31. sold. BANU STELIAN, R.12 Db.
65. sold. VÂLCU ŞTEFAN, R.12 Inf.
32. sold. BODEA CONSTANTIN, R.25 Db.
66. sold. VASILACHE VASILE, R.12 Inf.
33. sold. BUBĂCEANU ILIE, R.12 Db.
67. sold. VIŞAN CONSTANTIN, R.12 Inf.
34. sold. CAZGHIR GAVRIL
Sacrificiul lor nu va fi uitat!
„Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor”, Consiliul Sătesc Corcmaz, 2011
Consemnează Traian Brătianu
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Evenimentele din 23 august 1944 au reprezentat deseori un subiect de discuţie şi de controverse.
Arestarea Mareşalului Ion Antonescu şi trimiterea sa ulterioară – timp de doi ani – în Uniunea Sovietică este
văzută de unii istorici români ca o lovitură de stat necesară pentru salvarea existenţei României, în condiţiile
în care aliaţii germani nu mai puteau face faţă războiului. Pamfil Şeicaru a caracterizat evenimentul prin
vorbele: „mai multă ruşine, mai puţine victime” (conform unui articol de Vartan Arachelian, „23 August
1944 – Aniversare sau comemorare”, Historia, on-line, accesat pe 20 august 2012).
În cele ce urmează vom asista la o
sinteză asupra părerilor istoricilor occidentali
(Dennis Deletant, Larry Watts, Andreas
Hillgruber), faţă de România şi 23 August 1944.
De la început se poate spune că şi opiniile
acestora diferă, în măsura în care au avut acces
la surse diferite despre acest eveniment. Pentru
scrierile de după 1989, consultate în cazul de
faţă, se constată o anumită uniformizare a
opiniilor, datorată deschiderii arhivelor
româneşti dar şi lărgirii contactelor cu istoricii
români sau sovietici. De asemenea, toate sursele
confirmă că regimul Antonescu a răspândit şi
aplicat Holocaustului şi în România.
Aşadar, Dennis Deletant, un foarte
prolific profesor de românistică la University
College London, descrie evenimentele în
lucrarea sa, Aliatul uitat al lui Hitler. Ion
Antonescu si regimul sau. 1940-1944, Palgrave
Macmillan, New York, 2006. El foloseşte
termenul de lovitură de stat, alocând
evenimentelor din jurul acestei date un întreg
capitol (15 pagini în versiunea în limba engleză
a cărţii). Istoricul britanic arată cum Regele
Mihai a decis să urmeze planul pregătit de
arestare a lui Ion Antonescu în momentul în
care acesta a obiectat la scoaterea ţării din
război, spunând că ar putea face acest lucru doar după anunţarea lui Hitler (şi Ion Antonescu căutase căi de
ieşire din Axă, însă refuzase să negocieze cu Uniunea Sovietică, aliata puterilor democratice). Dennis
Deletant argumentează că decizia Regelui s-a bucurat de asentimentul Armatei, în condiţiile în care niciun
ofiţer român nu a protestat faţă de schimbarea puterii. În ceea ce priveşte implicarea comuniştilor, Denni
Deletant este de acord că, datorită repeziciunii evenimentelor şi faptului că Lucreţiu Pătrăşcanu se dovedise
pe momente un aliat fidel al Regelui, poate fi exclusă teza rolului preponderent al Partidului Comunist în
organizarea loviturii de stat. Timpul fizic nu ar fi permis consultarea cu ceilalţi membri de partid, în viziunea
istoricului englez (p. 243). Acesta mai arată că guvernul român format atunci sub generalul Sănătescu s-ar fi
opus totuşi trimiterii Mareşalului în Uniunea Sovietică, conform unei mărturii a lui Emil Bodnăraş (p. 244).
Americanul Larry L. Watts este autorul lucrării Casandra a Romaniei. Ion Antonescu si lupta pentru
reforma 1918-1941, Columbia University Press, New York, 1993. Deşi acesta nu şi-a propus să analizeze pe
larg regimul Mareşalului Antonescu dincolo de anul 1941, se poate deduce din cartea sa că reprezintă
avocatul caracterului onest, patriotic şi binevoitor al lui Ion Antonescu. Este de înţeles oprirea autorului la
anul 1941, când Ion Antonescu îi înlătură pe legionari de la putere, şi când încă nu se făceau simţite efectele
alianţei Hitler-Antonescu în ceea ce priveşte Holocaustul. Astfel, autorul a putut contura un portret favorabil
al Mareşalului Ion Antonescu în perioada vizată, căruia îi atribuie un rol asemeni Casandrei, care în vechea
Eladă prevestea nenorociri ce se adevereau, nefiind crezută de nimeni. De altfel, opinia că din punct de
vedere istoric Mareşalul Antonescu a preluat puterea la un moment total nepotrivit (alianţa cu Hitler fiind
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stabilită înainte de venirea sa), mi-a fost sugerată în vara aceasta şi de profesorul Cristopher Coker de la
London School of Economics.
Istoricul german Andreas Hillgruber a publicat Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1994. Acesta a dedicat de asemenea un capitol evenimentelor de la 23 August 1944,
intitular „Răsturnarea Mareşalului Antonescu şi catastrofa trupelor germane în România” (pp. 249-266).
Aici el detaliază starea precară a frontului de răsărit pentru puterile Axei în anul 1944, arătând că Antonescu
declarase Regelui Mihai că ar fi de acord cu ieşirea din alianţa cu Germania dar numai după ce trupele
germane se vor fi retras paşnic de pe teritoriul României (p. 256). Cum Regele Mihai nu a acceptat aceste
condiţii (de altfel, probabilitatea ca germanii să renunţe de bunăvoie la concursul României ar fi fost aproape
nule), el a dispus arestarea Mareşalului şi a colaboratorilor săi (p. 257). Hillgruber arată cum oficialii
germani din România de la acea dată au primit cu perplexitate această veste, dar şi cu asigurări din partea
Regelui Mihai că el, ca Hohenzollern, regretă acest curs al evenimentelor şi speră la o retragere germană
paşnică din România. Hitler, care nu concepea pierderea României, a dispus a se „înăbuşi piciul de la
Bucureşti” (p. 259, citat din arhivele germane). După cum ştim, acest lucru nu s-a putut face, iar unii din cei
din legaţia germană care nu au părăsit Bucureştiul imediat au dispărut într-un lagăr de lângă Moscova (p.
266). Iată cum apare ilustrat episodul de la 23 August 1944 din România din perspectiva istoricului german,
şi a documentelor de arhivă germane.
Indiferent de „clasificarea” sa istorică, trebuie să nu uităm că acest eveniment a însemnat înscrierea
Armatei Române în ofensiva împotriva foştilor aliaţi – Ungaria şi Germania – în urma căreia şi-au pierdut
viaţa aproape 80.000 de soldaţi şi civili. Numărul victimelor întregului război în România se ridică la peste
800.000, militari şi civili, astfel că ne numărăm printre ţările care au suferit cel mai mult în urma celui de-Al
Doilea Război Mondial. Aici se mai adaugă şi victimele Holocaustului, 375.000 de evrei români au avut de
suferit în cadrul unei politici antisemite în sudul Transilvaniei, Ţara Românească şi Moldova, în timp ce
310.000 evrei din teritoriile ocupate de români au sfârşit în lagăre (Alex Mihai Stoenescu, Armata,
Mareşalul şi evreii, Editura Rao, Bucureşti, 2010). Faţă de aceşti oameni, victime ale antagonismelor şi
erorilor politicienilor secolului al XX-lea, trebuie să manifestăm constant o atitudine de reverenţă şi adânc
respect.
Prof. Costel Coroban

Vineri, 21 septembrie 2012, s-a desfăşurat, sub
înaltul patronat al I.P.S. Teodosie şi Arhiepiscopiei
Tomisului, în “Aula Magna” a Universităţii
“Ovidius”, manifestarea duhovnicească de film şi
cultură, iniţiată şi susţinută de tradiţionalii parteneri
ai „Ligii de Prietenie Româno-Sârbe”: F.C.S.
Concord, Universitatea Constanţa, Asociaţia
Naţională „Cultul Eroilor” filiala Constanţa,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi
partenerii media Radio „Doina” şi TV Neptun, care
au mediatizat şi susţinut evanimentul.
Delegaţia din Serbia a fost însoţită de Milenco
Luchin, preşedintele Asociaţiei Culturale „Beli
Bagrem” („Salcâmul Alb”) din Timişoara. Musafirii
sârbi, două prestigioase personalităţi de la Novi
Sad, SRDJAN ILICI, preşedintele Asociaţiei „Realizatorilor de Film şi Televiziune” din Vojvodina – Serbia,
directorul artistic al manifestării, şi TIBOR VAJDA regizor, directorul Institutului de Cultură al Vojvodinei
din Novi Sad.
Dar să fac cunoscut, mai întâi, cititorilor revistei etimologia acestui rar substantiv feminine, ce îşi trage
rădăcinile din slavonă: „trezvenije”, adică o curăţenie sufletească. Este starea de limpezire a minţii, de
voiucine, de agerime.
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Evenimentul a avut loc, în urmă cu două ediţii, în „oraşul
trandafirilor” de pe Bega, inima Banatului românesc –
Timişoara, organizat de Milenco Luchin, promotor, un
român printre sârbi, dar, mai cu seamă, un sârb printre
români.
Gala filmelor de scurt metraj „CINÉ VÉRITÉ” a cuprins
cinci producţii, care mai de care mai tulburătoare, mai
emoţionantă, mai realistă: „Răsuflarea”, autor Dejan
Petrovic, „Răbdarea”, autor Duşan Torbita, „Străjerii
liniştii”, autor Drăgan Elicici, „Şcoala vieţii”, autor Igor
Pojgai, „Rândunica”, autor Jelico Marcovici.
Partea română a prezentat un moment coral de muzică de
cameră cu cele două coruri ale Arhiepiscopiei Tomisului şi
Colegiului „Mircea cel Bătrân”, iar solista constănţeană
Ileana Şipoteanu a oferit „Umblă maica tot plângând”, unul
dintre videoclipurile proiectului realizat împreună cu Mitică
Lupu, „12 cântece creştine”.
“Aula Magna” s-a umplut de un public avizat, pregătit să
înţeleagă mesajul acestui gen de reprezentaţie, destinat
iniţiaţilor, cunoscătorilor. Aplauzele, pornire spontan, cu tot
suletul, au marcat cele mai sensibile momente ale
proiecţiilor, semn că mesajul nonverbal nu are nevoie nici de
subtitrare, nici de note explicative.
Imaginile filmate de minţi inteligente, ce surprind, cu
ajutorul camerelor de luat vederi, imagini de viaţă, vesele
sau triste, tandre sau crude, nu au nevoie de interpret. Ele
pătrund din şi cu “trezvie”, curăţenie sufletească.
Oaspeţii au fost impresionaţi atât de primirea elegantă a
acestei întâmplări culturale, cât şi de călduroasa înţelegere a
mesajelor sosite din ţara frăţească - Serbia. Profesorii
universitari Dumitru Costea şi Vasile Nicoară, col. (r)
Remus Macovei şi prof. Emilia Ursein, preşedinta “Ligii de
Prietenie Româno-Sârbe”, au susţinut, prin scurte dizertaţii,
importanţa momentului. Şi meritul amprentei înaltei
spiritualităţi, ce a însoţit seara echinocţiului de toamnă,
revine Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a
binecuvântat audienţa. Profesoara Emilia Ursein s-a angajat
în permanetizarea anuală, începând chiar cu acest debut, a
„Podului Cinematografic Cultural” dintre Serbia şi
România, toamna, la confluenţa cu vara ce pleacă, la fel cu
păsările migratoare, la momentul unic, al cumpenii,
balanţei, echinocţiului.
P.S. Fiica compozitorului Dumitru Lupu şi a Ilenei
Şipoteanu, Dumitrana-Teodora, a fost numită oficial, de
regizorul şi directorul Institutului de Cultură al Vojvodinei,
Tibor Vajda, reporter radio-TV pentru românii-vlahi din
zona Novi Sad-ului. Este cel mai frumos dar pentru 16
noiembrie, zi în care adolescenta va împlini şaptesprezece
ani. Este un debut şi un act doveditor că trebuie să investim
în viitor, dând „vânt la pupa” celor mai tinere condee
artistice.
Carmen Aldea Vlad
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În aprilie 1923, 40 familii de
ceangăi, de religie romanocatolică, din localiatatea LuiziCălugăra, judeţul Bacău, urmaşi
ai celor care au luptat şi s-au
jertfit în Primul Război
Mondial, au fost împropietăriţi
în Dobrogea, unde au înfiinţat
localitatea Oituz.
Între cele două localităţi, s-a
pastrat o permanentă legătură,
care
a
permis
păstrarea
tradiţiilor strămoşeşti de către
cei din Oituzul dobrogean.
Una din personalităţile
reprezentative ale comunei Luizi Călugăra este Andrei Lupu, primul militar român căzut în Războiul de
Independenţă. În noaptea de 13/14 august 1877, acesta, aflat într-o misiune de pază, a fost ucis în urma unui
schimb de focuri cu o patrulă turcească. Pentru a-i cinsti memoria, numele lui este inscripţionat pe cele două
monumente ale eroilor, ridicate
în localitatea Luizi-Călugăra, iar
şcoala din localitatea Osebiţi,
începînd din anul 2003t îi poartă
numele.
Filialele
judeţene ale
Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor “Regina Maria” din
Bacău şi Constanţa, cu sprijinul
primăriilor din Lumina, judeţul
Constanţa, şi Luizi-Călugăra,
judeţul Bacău, au hotărît ca,
începînd cu anul 2010, să
desfăşoare Proiectul ”Andrei
Lupu”, care îşi propune ca scop
principal
dezvoltarea
sentimentelor patriotice, mai ales în rîndul tineretului, faţă de trecutul istoric al locurilor natale şi respectului
pentru eroii neamului românesc.
La acest proiect,
participă şi primăriile din comunele Cumpăna şi Mihail Kogălniceanu.
Marţi, 14 august 2012, la Căminul Cultural din localitatea Oituz, a avut loc comemorarea a 135 ani de la
moartea eroică, pe cîmpul de
luptă de la Nicopole, a lui
Andrei Lupu. La colocviul cu
tema: ”Istorie,eroism, păstrare
tradiţii” , au participat, din
judeţul Bacău: col.(r) Paul
Timofte,
preşedintele
Asociaţiei Naţionale “Cultul
Eroilor”, dr. Vilică Munteanu,
directorul Arhivelor Naţionale
Bacău, conf. univ.dr. Ioan
Dănilă, de la Universitatea
„Vasile Alecsandri” Bacău, şi
50 de elevi de la Şcoala
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“Andrei Lupu” din localitatea
Osebiţi şi Luizi-Călugăra, a căror
deplasare a fost asigurată de
Forumul Democrat German din
Constanţa şi primăria din LuiziCălugăra.
Din Judeţul Constanţa, au fost
prezenţi: deputatul Gheorghe
Dragomir,
col.(r)
Remus
Macovei, preşedintele Asociaţiei
Naţionale “Cultul Eroilor”, prof.
dr. Virgil Coman, director la
Arhivele Naţionale Constanţa,
prof. dr. Valentin Ciorbea,
Universitatea
“Ovidius”,
conferenţiarul dr. Ioan Damaschin, Universitatea Şaguna, prof. dr. Traian Brătianu, reprezentant al
Asociaţiei “Pro Basarabia şi Bucovina”, monseniorul Ştefan Ghenţa şi părintele paroh Petru Mihăică,
reprezentanţi ai primăriilor din Cumpăna şi Mihail Kogălniceanu, elevi de la Şcoala Generală din Oituz şi
numeroşi locuitori ai localităţii.
Motivarea acţiunii a fost prezentată de către Emanoil Rujanschi, sufletul acestei activităţi: ”Aţi cercetat
vreodată cum creşte un arbust? Mai întîi e un lujer, dar, după aceea, poate apărea încă unul care, deşi pleacă
din aceeaşi rădăcină, are altă traictorie. Ei bine, trebuie să fie cineva care să amintească, din cînd în cînd, că
rădăcina e una”.
În alocuţiunile susţinute, au fost prezentate aspecte inedited, referitoare la: înfăptuirea reformei agrare
din 1921, în urma căreia familiile eroilor din Luizi-Călugăra au fost împropietărite cu cite zece hectare
(col.(r) Remus Macovei) , contribuţia locuitorilor din Luizi- Călugăra la Primul Război Mondial (col.r. Paul
Valerian Timofte şiVilică Munteanu), înfiinţarea localităţii Oituz (Virgil Coman), păstrarea portului şi
obiceiurilor specifice comunităţii religioase catolice (Ioan Dănilă, Ştefan Gheţa, Petre Mihăică). Rodica
Simionescu şi cdor.(r) Ioan Damaschin au prezentat un medalion, “Aurora Gruescu din Oituz de Bacău,
prima doamnă a silviculturii româneşti”.
Un moment inedit a fost oferit de studenta la Facultatea de Filologie din Bacău, Diana Focşa, carea a
anunţat public că tema lucrării de licenţă va fi o schiţă de monografie dialectală a satului Oituz, judeţul
Constanţa.
Membrii unei delegaţii din Ungaria, care a însoţit delegaţia băcăuană, au fost plăcut surprinşi de modul
în care comunitatea locală din Oituz îşi păstrăstrează tradiţiile.
Momentul cel mai emoţionant al acestei acţiuni a fost prilejuit de prezentarea scenetei “Naşterea şi
botezul satului Oituz” , de către elevii de la Şcoala din Oituz, îmbrăcaţi în portul popular tradiţional, în care
au fost evocate momentele importante ale luării deciziei referitoare la împropietărirea ceangăilor
moldoveni în Dobrogea. Replica ce a primit aplauzele întregii asistenţe a fost: ”Noi, ceangăii, suntem
români!” Sceneta a fost pregătită de Butăcel Ciprian şi reprezentantele Congregaţiei “Sfîntul Iosif”- sora
Iose, sora Franca, sora Cristina şi sora Sandra
La rîndul lor, elevii din Luizi-Călugăra au încîntat asistenţa cu o suită de cîntece şi dansuri populare,
specifice zonei.
În final, primarul comunei
Lumina, domnul Dumitru Chiru, a
anunţat demararea acţiunii de
construire a unui monument dedicat
eroilor din Oituz, a cărui inaugurare
va avea loc, probabil,
la 1
Decembrie 2012.
Activitatea
aceasta
a
demonstrate, odată în plus, că: “nu
contează mărimea satului, contează
valoarea oamenilor săi”.
Bianca Lupu, Adam Leonard
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Lansat pe data de 18 octombrie
2011, în localul şcolii generale din
satul Oituz, comuna Lumina,
judeţul Constanţa, în compania
reprezentanţilor
mai
multor
instituţii,
organizaţii
neguvernamentale şi a unor
personalităţi istorice universitare,
acest proiect a început să prindă
viaţă în teren. De la această dată,
următorul pas a fost în ziua de 14
august 2012, când, la Căminul
Cultural din satul Oituz, unde, în
prezenţa şi a unora din cei citaţi
mai sus din judeţele Bacău şi
Constanţa, a avut loc comemorarea
a 135 ani de la moartea eroică, pe
câmpul de luptă de la Nicopole, în
noaptea de 13/14 august 1877
(Războiul de Independenţă), a
primului militar cu gradul de soldat, Andrei Lupu.
Pentru a cinsti memoria acestuia şi a cultiva ideea de neatârnare, numele consăteanului lor este
inscripţionat pe cele două monumente ale eroilor ridicate în comuna Luizi-Călugăra, judeţul Bacău şi satul
Osebiţi al comunei, iar şcoala din sat îi poartă numele. Legătura dintre locuitorii Oituzului dobrogean şi cei
din Luizi-Călugăra este, în cea mai mare parte, de sânge, ceangăi, care s-au înfrăţit ca sate, iar cei de aici
sunt urmaşii celor împământeniţi prin reforma agrară din 1921, promisă de Regele Ferdinand luptătorilor de
pe ultimul aliniament de rezistenţă de la poarta Moldvei din anul 1917.
În virtutea acestui „Proiect” şi a altor considerente, în perioada 14-16 septembrie 2012, s-a organizat,
prin grija domnului Rujanschi Emanoil şi a nepotului acestuia, Adam Leonard, un pelerinaj pe urmele
străbunilor eroi, cu un grup mai restrâns de elevi şi părinţi. De mare ajutor în această acţiune au fost
primarul localităţii, dl Chiru Dumitru şi dl Bucur Paraschiv, fiu al satului. Din patrea filialei Constanţa
„Cultul Eroilor”, conform protocolului încheiat în cadrul „Proiectului”, a participat subsemnatul, „înarmat”
cu materiale adecvate momentului: reviste, înscrisuri, DVD-uri (aveam geanta cea mai grea!). Pe tot
parcursul drumului, am crezut de
cuviinţă să relatez date de istorie
sau geografie despre locurile prin
care am trecut şi de a propune unde
să facem câte o oprire. Una din ele a
fost “Piaţa Unirii” din Focşani.
Apoi, ne-am oprit la Mausoleul de
la Mărăşeşti. Seara, fără propunerea
mea, ne-a aşteptat dl primar al
comunei Varga Aurel care, după
urarea de bun venit, ne-a omenit cu
o masă, la care au participat şi
câţiva oameni ai locului, în sala
căminului cultural din comună.
A doua zi, în prima parte,
am participat, cei din Oituz,
împreună cu elevi ai şcolilor
localităţii, îmbrăcaţi în port popular
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specific etniei, îndrumaţi de cadrele didactice: dl prof. Ciurea Petru, dna prof. Bucur Liliana, cu locuitori ai
comunei şi notabilităţi, în frunte cu domnul primar, la festvitatea de comemorare la “Monumentul Eroilor” şi
depunere de coroane de flori pe fondul unor cântece potrivite momentului, interpretate de corul elevilor
participanţi, dirijat de dl prof. Ilief Marian, îngânaţi (nu în bătaie de joc!) şi de către unii din participanţi.
Aici, am fost onoraţi de participarea specială a domnului conferenţiar universitar Ioan Dănilă, prieten al
ceangăilor, de la Universitatea din Bacău. Dumnealui ne-a vorbit despre personalitatea marcantă a pr. Iosif
Petru Maria Pal, înmormântat în biserica romano-catolică din Luizi, şi cartea acestuia, „Originea catolicilor
din Moldova şi franciscanii, păstorii lor de veacuri”, editată în 1941, dar interzisă în regimul comunist. A
sugerat, cu multă căldură, ca şcoala din localitate să-i poarte numele.
În continuare, ne-am deplasat la Şcoala generală „Andrei Lupu” din Osebiţi, unde se află un bust al
acestuia. La propunerea mea, acceptată cu plăcere, prima parte a acestei activităţi s-a desfăşurat în una din
sălile de clasă. Emoţiile de foşti elevi au început odată cu păşirea în şcoală, dar au fost maxime când a
început să depene amintiri dl învăţător, cu o vechime de vreo 40 ani ca dascăl, decan de vârstă, Cojocaru
Ulderich. Au fost şi lacrimi. Încărcaţi cu astfel de sentimente, s-a trecut, pe acelaşi fundal sonor al corului de
elevi, la depunerea de coroane de flori la bustul eroului.
Împreună cu cei nominalizaţi
mai sus, am pornit pe urmele
străbunilor ce s-au jertfit la Oituzul
băcăoan. Ne-am oprit la “Cimitirul
Eroilor” din Primul Război
Mondial (Oituz), unde am fost
întâmpinaţi, din partea primăriei,
de dl profesor Oprea Gheorghe.
Din alocuţiunea dumnealui despre
însemnătatea luptelor din 19161919, parte din cei căzuţi, aprox.
2.000, înmormântaţi aici, am mai
reţinut că, tot pe aici, s-a trecut în
Ardeal cu cântecul unui autor
necunoscut, „Treceţi, batalioane
române, Carpaţii !”

Cu un bagaj de vreo 500 km
parcurşi, dar şi cu fel de fel de sentimente despre bătăliile de pe văile Trotuşului şi Oituzului, am pornit cu
acelaşi grup spre a mai parcurge încă vreo 44 km spre Ardeal, pentru a ajunge la “Cimitirul Eroilor din
Primul Război Mondial” din Poiana Sărată. Ajunşi în incinta cimitirului, am ascultat o scurtă relatare a
ghidului nostrum, dl prof. Oprea, de la care am aflat că, aici, sunt înhumate osemintele a cca 1.600 eroi
aparţinând de şapte naţiuni. S-au intonat câteva cântece patriotice şi depus coroane de flori. Am admirat şi
priveliştea din jur care era superbă.
La întoarcere, ne-am oprit, pentru un moment de reculegere, la Biserica romano-catolică din Oituz, unde
a ctitorit şi monseniorul Ghenţa Ştefan, preot paroh pe aceste văi, păstor duhovnicesc pentru mulţi dintre cei
din grup şi prieten al filialei noastre întru cultul eroilor. La despărţire, dl Oprea ne-a făcut cadou trei
exemplare ale cărţii „Monografia comunei Oituz”, scrisă de Anton Coşa, profesor doctor, afiliat acestei
mişcări.
În a treia zi, s-a participat la Sfânta Liturghie de Hramul Bisericii din Luizi, apoi , cu rămasul bun de
rigoare, eu mulţumind şi pe această cale, pentru găzduirea ad-hoc, familiei Sascău Ştefan, ne-am întors la
treburile cotidiene.
Oricine îşi dă seama că acest pelerinaj a fost solicitant psihic şi fizic pentru călători, într-un microbuz de
18 locuri.
De aceea participanţii merită felicitări din plin pentru abnegaţia de a nu-şi uita înaintaşii.

A consemnat Cdor. av. (rtg.) Pavel Oţelea
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Publicat, mai întîi, în revista „Junimii” („Convorbiri
literare”), la 1 mai 1872, şi inclus, trei ani mai tîrziu, în volumul
„Legende”, pe care-l şi deschide, „Poemul istoric” (cum este
subintitluat „Dumbrava Roşie”) va fi închinat „amicului meu C.
Negre”, de care-l mai legau firele unei nedisimulate şi reciproce
preţuiri, căci încă le mai lucea, din cînd în cînd, în amintire,
„icoana stelei ce-a murit” (M. Eminescu), Elena Negri, sora
revoluţionarului de la Mînjina, devenită „Steluţa”, cea „pierdută-n
neagra vecinicie”. Nu se stinseseră nici ecourile marii sărbători de
a Putna, V. Alecsandri elogiind un alt eveniment, de la care se
împlineau 375 de ani – înfrîngerea oştilor leşeşti, conduse de
regele Albert.
Dovedind o documentare întemeiată pe consultarea
istoriei lui Matei Mischovski şi a lui Dimitrie Cantemir, sînt citate
fragmente din operele acestora, cu scopul de a evidenţia caracterul
de legendă al poemului, întrucît cei 15.000 de prinşi la Codrii
Cosminului „au semănat două păduri ce şi pînă astăzi se numesc,
de poloni, Bucovina, iar, de moldoveni, Dumbrava Roşie...”
Figura lui Ştefan cel Mare apare, pentru, prima dată în
literatura noastră, în cronica lui Grigore Ureche („Letopiseţul Ţării” Moldovei), apoi, în istorioarele lui Ion Neculce,
din „O samă de legende”. Scriitorii paşoptişti au glorificat şi ei domnia celui în timpul căruia, pentru întîia oară, s-a
asigurat o lungă perioadă de stabilitate economică, socială şi politică, iar artele (arhitectura şi pictura bisericească) şi
istoriografia au înflorit considerabil. Astfel, Dimitrie Bolintineanu (volumul „Legende istorice”, cu celebra „Mumă a
lui Ştefan cel Mare”), Grigore Alexandrescu („Umbra lui Mircea. La Cozia”, „Mormintele. La Drăgăşani”, „Răsăritul
lunei. La Tismana”, „Adio. La Tîrgovişte”), Vasile Alecsandri (volumul „Legende”, din care fac parte poemul citat,
dar şi clasicul „Dan, căpitan de plai”), Nicolae Bălcescu („Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”) sînt numai cîţiva
dintre creatorii care, într-un avînt romantic, propun contemporanilor personaje excepţionale, aşa cum s-au dovedit a fi
figurile ilustre ale domnitorilor Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrîn, intraţi definitiv în istorie, pentru
eroismul luptei lor, de împlinire a idealurilor de libertate şi unitate naţională.
Încă din debut, Vasile Alecsandri apelează la memoria poporului, valorificînd o creaţie de largă circulaţie, în care
eroul este asemănat, inedit, cu astrul solar. Cu acestă ocazie, se renunţă la versul alexandrin de 14 silabe, pentru a trece
la tiparul prozodic popular, în care măsura este de 8 silabe, rima împerecheată, iar ritmul trohaic. Interesant este că
autorul citează versurile populare dispuse în cinci terţine, cu monorimă: „Ştefan, Ştefan, domn cel mare, / Samăn pe
lume nu are / Decît numai mîndrul soare.”
Principala însuşire evidenţiată aici este aceea de apărător al ţării, prin intermediul unei comparaţii: „Din
Suceava cînd el sare, / Pune peptul pe hotare / Ca un zid de apărare”. Succesele repurtate sînt subliniate prin repetiţia
de la începutul mai multor versuri, figură de stil cunoscută sub numele de anaforă: „Braţul lui făr-încetare / Bate turci
pe zmei călare / Şi-i scuteşte de-ngropare...”
În tabloul al cincilea, chipul marelui domnitor este reliefat întocmai ca în frescele epocii, în ceasul de
singurătate al rugăciunii. Astfel, într-un cadru romantic (o poiană în mijlocul pădurii), solemnitatea gesturilor are ca
fundal simplitatea naturii: „ ... într-o colibă de ramuri de stejari / În care-o umbră mare de om plecat sub gînduri / Stă
pe genunchi, se-nchină faţă c-un altar...”
Chipul lui Ştefan cel Mare este aureolat, căpătînd simbolul luminii, din iconografia medievală: „Din zece
’nalţi mesteceni cu fruntea-nflăcărată...”
Prin intermediul gradaţiei ascendente („Coliba se deschide, umbra se scoală, creşte / Şi splendid maiestoasă
la oaste se arată !”), precum şi al repetiţiei ce redă murmurul mulţimii-nfiorate de respect şi admiraţie („E Ştefan!
Ştefan! / Dar! Ştefan e cel Mare!...”), se introduce, de fapt, portretul mixt făcut de autor, amplificat prin comparaţia „
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... ca muntele Ceahlăul prin munţii din Carpaţi” şi prin forma de superlativ absolut, obţinută cu ajutorul repetării
aceluiaşi cuvînt, dar cu altă funcţie sintactică (tautologie): „bărbat între bărbaţi”. Detaliile fizice sînt reduse: „Iată-l
cărunt...”, „falnicii săi umeri”.
Cu ajutorul enumeraţiei, sînt amintiţi învinşii, locurile victoriilor (Lipneţ, Războieni, Soci, Catlabuga, Baia,
Schei...), precum şi numele apelor înroşite de sîngele eroilor (Siret, Prut, Nisru, Dunărea). Ştefan îi îmbărbătează pe
oşteni, înaintea înfruntării de a doua zi: „La arme, pe moarte, căci Domnul e cu noi!...”
Apoteotic, Ştefan este încununat nu numai de timp (care „i-au pus coronă de argint”), ci şi de ţară (care i-a
aşezat „coronă de aur”) şi chiar de către „gloria măreaţă” (care „i-au pus cununi de laur”).
Deci, o triplă încununare, ce face să se acumuleze, prin enumeraţie (timpul, ţara, gloria), semnificaţiile conţinute în
simbolul coroanei domneşti.
Nu se poate ca autorul acestor stihuri, cu o cultură uriaşă (profesori particulari, studii la Paris, diplomat), să nu fi
cunoscut sensul cuvîntului Ştefan. Precizările lui Christian Ionescu („Mică enciclopedie onomastică”, Ed.
enciclopedică română, Bucureşti, 1975, pag. 264) sînt elocvente, în acest sens: „Nume de rezonanţă în istoria noastră,
vechi şi cu largă arie de răspîndire, Ştefan este forma specific românească care continuă gr. Stephanos. Avînd
semnificaţie clară, datorită identităţii cu subst. stephanos „coroană”, numele era folosit de greci încă din perioada
clasică, izvoarele atestîndu-l frecvent începănd cu epoca lui Pericle (după cum aflăm din operele lui Platon,
cunoscutul istoric Tucidide, cca 460-396 î.e.n.), avea un fiu Stephanos...”
„Bardul din Mirceşti” subliniază marele merit al domnitorului de apărător al gliei strămoşeşti, cu ajutorul unui
arhaism (folosit şi de Mihai Eminescu, în „Scrisoarea III”, în celebra replica dată de către Mircea lui Baiazid Ildîrîm
sau Furtunosul): „iubirea de moşie e un zid”): „Dragostea moşiei ca sfîntă primăvară / În sînu-i înfloreşte şi îl
întinereşte / Pentru salvarea ţării...”
Poetul utilizează cu predilecţie hiperbola: „El e menit pe lume / Pe secolul ce-l vede, să sape al său nume / Şi
să răspîndă raze pe seculi viitori, / Precum pe un soare splendid...” şi, întocmai ca şi Grigore Alexandrescu („Umbra
lui Mircea. La Cozia”), face ca natura şi istoria înseşi să se prosterneze în faţa marelui conducător, cu ajutorul dublului
epitet: „...fiinţă de-o natură gigantică, divină, / El e de-acei la care istoria se-nchină, / De-acei carii prin lume sub
paşii lor cît merg, / Las urme urieşe ce-n veci nu se mai şterg... / Măreţ, în a sa umbră, un timp întreg dispare...”
Vasile Alecsandri preia interpretarea umanistă a istoriei de la cronicari, conform căreia conducătorii de
popoare sunt aleşii divinităţii: „Dumnezeu pe frunte-i au scris: <<Tu vei fi mare!>>”
Personalitatea lui Ştefan cel Mare se conturează şi prin intemediul limbajului acestuia, căci discursul ţinut în
faţa oştenilor demonstrează perfecta stăpînire a tehnicii oratorice, pe care, mai tîrziu, o va ridica pe culmi de neegalat
prozatorul, dramaturgul şi ... avocatul Barbu Ştefănescu-Delavrancea, în nemuritoarea-i dramă istorică „Apus de
soare”.
După adresarea către toţi luptătorii („Români din toată ţara! / Boieri, vechi căpitani / Şi voi feciori de
oaste!...”), domnul Moldovei se autocaracterizează ca împlinitor al legii: „Sînt patruzeci de ani, / Moldova la
Dreptate, pe soarta ei stăpînă, / Mi-au pus pe cap corona şi buzduganu-n mînă...”
În tablourile „Asaltul” şi „Lupta”, Ştefan apare chiar în toiul bătăliei, înconjurat de vitejii săi. Voievodul
„ridică steagul, dînd semn l-a lui armată... / În duşmanii Moldovei acu să-ntraţi năvală, / Cum intră leu-n turmă şi
paloşu-n coaste!”
Îndemnul „Pe cai şi după mine!” este urmat de credincioşii săi tovarăşi şi, în curînd, „fug leşii, fug cruciaţii şi
fuge însuşi craiul. Îl duce domnul Ştefan cum vîntul duce paiul...”
În ultimul tablou, cel mai scurt, „Aratul”, tot Ştefan este cel care hotărăşte numele pădurii ce va creşte din
„ghinda semănată de duşmanii învinşi: Aici, pe unde astăzi e numai cîmp, otavă, / Umbri-se-vor urmaşii sub Roşia
Dumbravă!”
Cu „Dumbrava Roşie”, Vasile Alecsandri rămîne, în literatura română, reper necesar într-un periplu în care
figura lui Ştefan cel Mare ne însoţeşte în permanenţă, luminoasă, senină şi impunătoare, aşa cum se desprinde ea de pe
„Coloana infinitului”, brâncuşiană, periplu cu rădăcinile în „Letopiseţul Ţării Moldovei” al lui Grigore Ureche şi
tinde, apoi, spre eternitate, trecînd prin operele lui Dimitrie
Bolintineanu („Muma lui Ştefan cel Mare”), Mihai
Eminescu („Muşatin şi codrul”), Barbu ŞtefănescuDelavrancea („Apus de soare”), Mihail Sadoveanu („Fraţii
Jderi”) şi mulţi alţii care le vor succede.
Subliniind importanţa creaţiei sale literare, marele
critic literar Titu Maiorescu, contemporan cu acest „rege al
poeziei” (cum îl numea M.Eminescu, în „Epigonii”), arăta,
într-un articol celebru („Poeţi şi critici”): „În Alecsandri
vibrează toată inima, toată mişcarea compatrioţilor săi ...
A lui liră a răsunat la orice adiere din mişcarea poporului
nostru.”
Emil-Corneliu Ninu
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În perioada 29 august – 3
septembrie 2012, în calitate de
membră a Asociaţiei „Cultul
Eroilor”, filiala Constanţa
am
însoţit o delegaţia a Asociaţiei
„Pro Basarabia şi Bucovina”,
filiala Constanţa într-o vizită
efectuată de aceasta cu prilejul
sărbătoririi Zilei Limbii Române în
Republica Moldova.
La Căuşeni, în ziua de 31
august, la inaugurarea sărbătorii
Limbii Române, desfăşurată la
bustul marelui poet Alexei
Mateevici, a luat parte un mare
număr de locuitori ai oraşului,
invitaţi din Constanţa, Bacău, Huşi
şi Craiova. Despre importanţa evenimentului au vorbit atât reprezentanţi ai administraţiei locale şi raionale
cât şi din partea oaspeţilor .
Sărbătoarea a continuat cu simpozionul „Limba română – cunună de rezistenţă şi unitate a
românilor basarabeni”, un adevărat regal de cultură şi istorie, unde prin cuvinte şi muzică a fost omagiată
limba română. Au fost prezenţi elevi, profesori, scriitori, ziarişti, oameni politici din ţară şi din România. Cu
acest prilej au fost lansate patru cărţi: „Cireşe pentru Mareşal” şi „Uverturi în Do(r) major” de scriitorii
basarabeni Ion Iachim şi Vlad Sărătilă, „Ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică” a
autorului huşean Ştefan Plugaru, şi „cireaşa de pe tort”, după cum afirma unul dintre participanţi,
„Basarabia, te iubesc” a scriitorului constănţean Traian Brătianu, care este rodul mai multor ani de
peregrinări în ţinutul de dincolo de Prut, unde a cunoscut oameni şi locuri deosebite şi pe care i-a oglindit în
paginile lucrării.
Membrii delegaţiei constănţene au luat parte şi la alte acţiuni. Una dintre ele a reprezentat-o vizita la
Muzeul Naţional de Istorie şi Aheologie a Moldovei din Chişinău, unde cercetătoarea Maria Danilov le-a
fost ghid oferindu-le interesante şi competente informaţii despre evoluţia în timp a Basarabiei. Muzeografii
au reuşit să amenajeze aici o sală dedicată deportaţilor, unde sunt expuse documente, obiecte, fotogtafii, acte
de identitate ce au aparţinut românilor din satele şi oraşele basarabene, care au fost smulşi din vetrele lor şi
duşi în Gulagul siberian, în Urali sau Kazahstan.
Un scurt popas a fost făcut şi în Grădina publică, unde au fost admirate statuile clasicilor literaturii
române: M. Eminescu, I. Creangă, B. P. Haşdeu, Eliae Rădulescu, I. L. Caragiale, M. Sadoveanu, L.
Rebreanu, L. Blaga, A. Păunescu, Grigore Vieru şi alţii.
Oaspeţii s-au întâlnit cu diverse personalităţi, precum prof. univ. dr. Anatolie Petrencu, conf. univ.
Silvia Grossu şi apoi s-au deplasat şi în alte localităţi, unde au vizitat cimitirele eroilor naţionali din
Feşteliţa şi Corcmaz şi au făcut călătorii de documentare la mănăstirile Ţipova şi Saharna.
De asemenea ei au fost primiţi de lucrători din Primăria Căuşeni şi de preşedintele Consiliului
Raional Căuşeni, Ilie Gluh, care, apoi, i-a însoţit în satul Anenii Noi, unde au admirat portretul stilizat, de
mari dimensiuni, al poetului Mihai Eminescu, realizat pe peretele unui gospodar.
În toate aceste întâlniri, unde oaspeţii au fost însoţiţi de prof. Valeriu Ostaş, directorul Casei Limbii
Române din Căuşeni, o gazdă deosebit de primitoare, au fost făcute numeroase schimburi de impresii şi
păreri la care au contribuit Cezar Pânzaru şi Liliana Vasiliev – preşedintele şi respectiv vicepreşedintele
filialei constănţene a „Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina”, Nicolae Iurea, Camelia Costică, Ştefana
Năstase, Eugen Golub, membri ai aceleaşi asociaţii, scriitorii Ana Ruse, Vasilica Mitrea, Gabriela Vlad,
Elena-Coca Gheorghiu, Traian Brătianu, Petru Brumă.
Deplasarea în Republica Moldova a reprezentat încă un pas la întărirea legăturilor de prietenie şi
frăţietate între românii de dincolo şi dincoace de Prut.
prof. Dănuţa Gabriela Brezanu
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Continuăm incursiunea noastră prin lumea minunată a creaţiilor populare închinate războiului, ai căror
autori anonimi au lăsat celor din jur aceste melopei, sortite să le mai ogoiască durerea fizică şi cea
sufletească.
Multe dintre ele sînt, de fapt, nişte doine de jale, culminînd cu motivul fatumului din literatura antică,
întrucît au fost blestemaţi să aibă o statură defavorabilă, devreme ce sînt „Aşa nalţi şi subţirei, / De trece
glonţul prin ei. / De erau mai mititei, / Trecea glonţul peste ei.” Paradoxal este faptul că echivalentul
superlativului popular al frumuseţii fizice masculine, acel „nalt ca bradul”, devine obiectul imprecaţiei,
subliniată cu atîta năduf: ”Blestemându-şi mumele / Care i-a făcut pe ei / Aşa nalţi şi subţirei...”
Durerea rănilor atinge apogeul liric (numit climax), în versurile referitoare la mutilarea pe viaţă şi
condamnarea, astfel, la cerşetorie a ciungilor şi ologilor, durere subliniată şi de poetul ardelean George
Coşbuc, în ale sale „Cîntece de votejie”, din care „O scrisoare de la Muselim-Selo”, inspirată de un spital de
campanie din Bulgaria, în timpul Războiului de Independenţă, este atît de elocventă: „Să vezi pe-aici şi
ciungi, şi-ologi, / Cristos să-i miluiască, Tu mergi la popa-n sat, să-l rogi / O slujbă să-mi citească...”
Surprinde motivul popular al comuniunii om-natură, prin cele patru vocative distincte, „foaia verde”
(simbol al vigoarei şi sănătăţii depline) fiind cea „a murelor”, „de năut”, „de baraboi” (cartof) şi „de trifoi”.
Înregistrînd detalierea scenelor de luptă, ochiul combatantului ,prins într-o încleştare pe viaţă şi pe moarte cu
duşmanul, reţine pe retina sa trecerea grăbită a trenurilor cu răniţi, iar urechea suferă la zgomotul roţilor şi
al vaietelor de răniţi: „Trece trenul bubuind, / Vagoanele păcănind, / Răniţii în el gemând”. Imaginea
„sângelui şiroind” este halucinantă şi atrage, firesc asocierea plînsului, ca un corolar al bocetului. Unitatea în
suferinţă este subliniată prin intermediul paralelismului sintactic şi al poliptotonului, ca variantă a repetiţiei:
„Plângeţi voi şi plângem noi”. În următoarele versuri, spre finalul doinei, ne menţinem la acelaşi nivel al
repetiţiei de natură fonetică, însă, întrucît rima consonantică masculină, de la mijlocul creaţiei, bazată pe
forme verbale gerunziale (ca la poetul simbolist George Bacovia, în poezia „Lacustră”), face loc celei
feminine vocalice, devenind obsesivă chiar, prin monorima ultimelor trei terţine: „Turtucaia-ploaia-droaia”,
„trifoi-doi-eroi” şi „cărare-mare-lumânare”. Mai mult, tensiunea mesajului dramatic este menţinută şi prin
repetiţia de la începutul a trei versuri consecutive, figură de stil cunoscută sub numele de anaforă: „Pică
unu..., / Pic-o mie..., / Pică unu...”
În multe locuri, însă, aceste „cîntece de război” se epicizează şi conţin, firesc, o fărîmă de epos.
Pretextul, desigur, poate fi cel al îndelungatei aşteptări a unei „foi de liberare”, pe care colonelul, avansat
verbal cu apelativul „Generale”, refuză îndărătnic să le-o dea celor chemaţi sub arme.
Distingem, acum, din punct de vedere al conţinutului ideatic, intrarea luptelor într-o altă fază dramatică,
cea a retragerii ruşinoase, spre refacere, pe aliniamentul Focşani-Nămoloasa-Galaţi, altfel spus, „Între Prut
şi-ntre Carpaţi, / C-acol’sântem adunaţi, / De-a lungul Siretului / Şi-n munţii Oituzului”.
Ultima creaţie, din această selecţie, abundă în imprecaţii, căci blestemul este ceea ce mai rămîne celor
trădaţi de aproapele lor. Apelul la cuvînt, ca modalitate de refulare a resentimentelor, are ceva din conţinutul
biblic al unor ameninţări apocaliptice, asocierea cu motivul lui Iuda fiind firească: „-Măi Ivane, cruce-n sân,
/ Şi la inimă păgân, / M-ai chemat să te ajut / Şi ca Iuda m-ai vândut…” Urările negative imperative, prin
prezentul conjunctiv, domină, morfologic, textul, remercînd chiar folosirea stilistică a formei verbale
inverse: „Bată-mi-te cu amar / Câte pietre-s pe hotar, / Câte pietre sunt în stânci, / Câte stânci în văi adânci! /
Măi Ivane, barba ta, / Să puieze corbii-n ea! / Puii, când or da să crească, / Ochii să ţi-i ciugulească ...”
Tiparul prozodic popular este, pe deplin, adecvat mesajului liric, concurînd la realizarea unei muzicalităţi
specifice, rezultat al folosirii ritmului trohaic (vioi, săltăreţ), al rimei împerecheate şi măsurii scurte de 7-8
silabe.
În concluzie, lirica populară avînd ca temă războiul este pe deplin valoroasă artistic, unicitatea ei fiind ,
însă,dublată şi de însemnătatea ei, ca document istoric.
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5.CÂNTEC SOLDĂŢESC
Foaie verde murele,
Foaie verde baraboi,
Pe sub malul Dunării,
Plângeţi voi şi plângem noi,
Trec soldaţi cu cârdurile,
Că ne-a rănit la război.
Blestemându-şi mumele
La război, la Turtucaia,
Care i-a făcut pe ei
Vin gloanţele ca şi ploaia
Aşa nalţi şi subţirei,
Şi ghiulele cu droaia.
De trece glonţul prin ei.
Foaie verde de trifoi,
De erau mai mititei,
Pică unu, pică doi,
Trecea glonţul peste ei.
Pic-o mie de eroi.
Foaie verde bob năut,
Pică unu-ntr-o cărare
Trece trenul bubuind,
Şi mi-l vede-o fată mare
Vagoanele păcănind,
Şi-i aprinde-o lumânare.
Cimitirul din Turtucaia
Răniţii în el gemând,
Cu sângele şiroind.
(Cules de la d-şoara S. Ionescu - Constanţa, de Caraman Nicolae, normalist)
6. CÂNTECE DIN RĂZBOI
Când o fi, mamă, să mor,
Şi-mi cântă mie de ducă,
La fabrică, la Berlin,
Să mă plângi, mamă, cu dor,
Să mă duc şi să mă-ntorc,
Se lucreaz-un Zepelin,
Cu dor, mamă, şi cu milă,
La tranşei ca să pun foc.
Zepelin cu bombe mari
C-am rămas numai cu-o mână,
Aoileo!, tranşei, tranşei,
Ce omoară militari,
Cu-o mână şi c-un picior
De trei ani săpăm la voi
Zepelin cu bombe mici
Şi-am ajuns un cerşetor.
Şi v-aţi dărâmat pe noi!
Ce omoară tot voinici.
Şi iar verde foi de nucă,
Iar tu, Dunăre turbată,
Cântă cucul jos în luncă
Ne-ai ’necat oştirea toată.
(Cules de la demobilizaţii din comuna Pantelimon - Constanţa, de C. Marlinescu, normalist)
7.CÂNTEC
Frunză verde salbă moale,
Frunză verde salbă moale,
Copilaşii-ntreab’de mine:
De la Galaţi mai la vale,
Să trăiţi, domn Generale,
- Mamă, tata când mai vine?
Se aude-un zgomot mare
Mai căutaţi la controale,
- Tat’tu, dragă, la război,
De tunuri şi de chesoane:
La foaia de liberare.
Nu ştim de ştie de noi,
Trece-un regiment călare,
De când m-a mobilizat,
Ori trăieşte, ori e mort,
Pe secţii şi pe plutoane.
N-am dormit o noapte-n pat,
Că de el nu ştim deloc.
Colonelul comanda:
Numai pe pământ uscat,
Foaie verde mărăcine,
-La stânga şi la dreapta!
Cu rănicioara la cap,
De ţi-e, dragă, dor de mine,
Soldaţii executa,
Cu puşculiţa-narmat
Să vii, dragă, să mă caţi,
Din inimi greu mai ofta.
Şi tot în tranşei băgat.
Între Prut şi-ntre Carpaţi,
Colonelu-i întreba:
Frunză verde de-avrămeasă,
C-acol’sântem adunaţi,
-Ce oftaţi, soldaţilor?
Primii scrisoare de-acasă,
De-a lungul Siretului
De dragul părinţilor,
Din teritoriu ocupat;
Şi-n munţii Oituzului.
De jalea fetiţelor,
Tata, mama-i sănătoasă,
De mila copiilor?
Nevasta o duce bine,
(Cules de Vasile Popa, normalist, de la Ene Gheorghe din satul Cicrâcoi-Constanţa)
8.CÂNTECUL LUI IVAN
- Măi Ivane, cruce-n sân,
Bată-mi-te cu amar
Puii, când or da să crească,
Şi la inimă păgân,
Câte pietre-s pe hotar,
Ochii să ţi-i ciugulească
M-ai chemat să te ajut
Câte pietre sunt în stânci,
Şi cu ei în cioc să zboare,
Şi ca Iuda m-ai vândut:
Câte stânci în văi adânci!
Cât e lumea pe sub soare,
Eu mă zbat şi ard în foc
- Măi Ivane, barba ta,
Ca s-arate cum te bate
Şi tu stai ca piatra-n loc.
Să puieze corbii-n ea!
Sfânta noastră de dreptate!
(Cules de la Bădilă Dumitru din satul Pazarlia-Constanţa, de Mihăilescu E. Gheorghe, normalist)
(Florilegiu alcătuit de E.C. Ninu după „Analele Dobrogei. Revista Societăţii Culturale Dobrogene”, 1920, an 1, nr.2)
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Scriitorul Alexandru Birou, deşi s-a
apucat de scris foarte târziu, are astăzi o carte de
vizită prodigioasă în domeniul culturii. A scris
deja şase cărţi, este preşedinte al Ligii
Scriitorilor
Români,
filiala
Dobrogea,
preşedinte al Consiliului Editorial al revistei
„Dobrogea Culturală”. Articolele domniei sale
sunt citite cu multă curiozitate şi admiraţie.
În iulie 2011, a primit o Diplomă de
Excelenţă, prin participarea la Festivalul de
creaţie din Elveţia, intitulat „The art to be
human, INTERNATIONAL OF POEZIE”.
Poemele sale sunt bine gândite în funcţie
de mesaj, iar un recital, alături de un grup,
destinde atmosfera, ajungâmd să te regăseşti în
versurile domniei sale. Creionează literar
caractere şi simţiri, trăiri şi speranţe, îţi dă curaj să mergi mai departe şi te îndeamnă să nu deznădăjduieşti
niciodată.
“Nelinişti la malul mării (101 Ovidiene)”,
lansat la Cercul Militar Constanţa, în cadrul
Cenaclului literar “Mihail Sadoveanu”, a câştigat
auditoriul prin potrivirea cuvintelor la o temă dată.
În poezia “Momentul potrivit”, autorul ne arată
cum trebuie aşteptat acesta: „Se spune că trebuie
să aştepţi momentul potrivit / Şi că nu trebuie să
forţezi lucrurile în mod voit… / Dar niciodată nu
se spune când e acel moment / Ca să dai şi tu
odată maximum de randament”.
O altă creaţie a sa te face să te întrebi:
„Cine sunt eu? Cine sunt ei? Cine suntem noi?”
Tot autorul ne dă şi răspunsurile.
După o îndelungă meditaţie, răspunzi prin
vocea poetului: „Şi nu mai vreau să trăiesc în
minciună, / Vreau linişte-n suflet şi o viaţă mai
bună!”
Prefaţa este semnată de Ananie Gagniuc, scriitor şi membru al umoriştilor din Constanţa, care a
periodizat etapele de concepţie şi fragmentare a conţinutului.
La acest eveniment, au mai luat cuvântul scriitorul Petre Brumă, scriitoarea Vasilica Mitrea, Aurel
Lăzăroiu.
Scriitoare şi traducătoare, Alexandra Flora
Munteanu a prezentat cele 101 ovidiene prin prisma
extraselor din opera lui Publius Ovidius Nasso, cu
extensie în zilele noastre, apoi modul în care este
percepută fiecare categorie morală şi prezentarea
armonioasă a graficii cărţii, în consonanţă cu
conţinutul ei. Cartea a fost apreciată şi recomandată
de către toţi vorbitorii spre lecturare.
Închei cu recomandarea domniei sale:
„Neliniştiţi la malul mării / Au fost şi vor fi mereu, /
Eu, pentru alte reclamaţii, / Vă aştept doar la…
Birou!!!”
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Scriitorul IOAN ROMAN, membru al Uniunii Scriitorilor din România, nu mai are nevoie de nici o
prezentare. Activitatea sa culturală este prolifică. Cărţile dumnealui îmi amintesc de cele ale copilăriei mele,
când mă ascundeam în curte, la umbra bătrânului nuc, şi citeam cu nesaţ romane poliţiste, scrise de autori
consacraţi. Citeam atât de mult că, uneori, terminam o carte şi, în aceeaşi zi, începeam o alta. De ce mă
ascundeam? Pentru că mama mea găsea mai folositor s-o ajut în gospodărie. Acum, cărţile domnului IOAN
ROMAN îmi dau aceeaşi senzaţie, că trebuie să mă ascund, să nu fiu deranjată de nimeni, fără telefon, fără
alte întreruperi, ca să termin repede de citit operele domniei sale.
În cartea sa, Sfârşitul lumii, ne vorbeşte despre un poliţist specializat în criminalistică, alias Ceaki,
care, în următoarea zi a ieşirii la pensie, a fost rugat de către şeful său, Grosu, să preia un caz de crimă sau
sinucidere – „o fată a fost găsită moartă în scara unui bloc”. De altfel, cazul aparţinea unui tânăr comisar,
Văleanu. Acesta trebuia ţinut aproape să înveţe meserie, dar niciodată nu era prezent în anchetarea cazului.
După adunarea probelor, suficiente pentru a-l descoperi pe cel vinovat, Ceaki a constatat că în această crimă
era implicat un politician de marcă, deputat, avocat, om de afaceri. Se ştia cine a comis crima, însă aceasta
trebuia
„transferată”,
înscenată, cu probe, să cadă
în
sarcina
proaspătului
pensionar, adică chiar a celui
care o anchetase. Văleanu,
împreună cu doi agenţi şi un
fost coleg de serviciu, se
prezintă la domiciliu cu un
mandat de arestare şi
percheziţie „Trebuie să te
arestăm!”,
„Sunteţi
principalul
suspect
de
crimă!”. „Eu? Ce-i asta, o
glumă?”, „Cred că ştiu cine
te dirijează, Vălene!...”
Adus
la
secţie,
Grosu, comisarul şef, se
preface mirat, spunându-i:
„ai dat cu bâta-n baltă, te-ai
înecat la mal!... Pe cine am
chemat eu să-l ajute pe
Văleanu pentru rezolvarea
cazului
cu
fata
din
Moldova?”
Cartea se citeşte pe
„nerăsuflate”, ca şi celelalte
cărţi ale autorului. Găsiţi
toate intrigile şi desluşirea
acestei anchete doar citind
cartea. Cred că v-am trezit
curiozitatea!
Printre iţele încurcate
ale acestui caz, ne apare o
imagine
a
apocalipsei,
intrând într-o altă zonă, de
această dată, ezoterică, a
sfârşitului lumii…
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