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ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI CONSTANŢA
A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR
“REGINA MARIA”
În conformitate cu prevederile Statutului
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina
Maria”, art.24 , la 6 februarie 2014, în Clubul
Centrului Militar Zonal Constanţa a avut loc
Adunarea Generală a filialei Constanţa a
acestei asociaţii. Au participat la acest
eveniment reprezentanţii Bg. 9 Mc.
”Mărăşeşti”, Flotilei, Centrului Militar Zonal,
asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în
retragere din M.Ap.N., MAI şi SRI,
asociaţiilor veteranilor de război din MAI şi
M.Ap.N., Sindicatului Cadrelor Militare
Disponibilizate,
Clubului
Amiralilor,
Asociaţiei Române pentru Propaganda şi
Istoria Aviaţiei, Ligii Maiştrilor din Marina
Militară, Ligii Militarilor Profesionişti,
Arhiepiscopiei Tomisului, Uniunii Scriitorilor
din Dobrogea, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici, Muzeului Naţional de Istorie şi
Arheologie Constanţa şi Muzeului Militar de
Istorie “ Ferdinand I”, filiala Constanţa.
Cu această ocazie, s-a analizat activitatea
filialei şi a Biroului Executiv Judeţean în anul
2013, subliniindu-se faptul că anul 2013 a
fost deosebit de important, având în vedere
multitudinea de activităţi desfăşurate în
această perioadă. Urmare a semnării
Protocolului de colaborarea cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, a sporit
semnificativ
numărul colegiilor, liceelor şi şcolilor
implicate în dsfăşurarea tuturor acţiunilor
organizate în această perioadă.
În colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa,
s-a desfăşurat acţiunea”Dumbrava Eroilor”, ocazie cu
care s-au plantat, în 38 de localităţi, 1.258 de pomi
pentru eroii căzuţi în Primul Război Mondial.
S-au întărit legăturile cu asociaţiile cadrelor în
rezervă , veteranilor de război şi cu muzeele din
Dobrici şi Tutrakan/ Bulgaria.
S-a continuat “Proiectul Andrei Lupu”, în
colaborare cu Primăria Lumina şi filiala Bacău a
asociaţiei noastre.
S-a participat la activităţile organizate de
Ambasada Serbiei şi Consulatul General al Federaţiei
Ruse, pentru cinstirea memoriei militarilor înhumaţi
pe teritoriul judeţului Constanţa.
S-a amplificat colaborarea cu UDTTMR şi
Forumul Democrat German filiala Constanţa.
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În colaborare cu Prefectura Constanţa, am
organizat Ziua Dobrogei şi Ziua Rezervistului.
În colaborare cu unităţile militare existente
în judeţul Constanţa, am participat la
organizarea şi desfăşurarea Zilei Forţelor
Terestre, Zilei Aviaţiei şi Zilei Cercetaşului.
Am iniţiat concursul “Eroul din familia
mea”, care s-a desfăşurat în Constanţa şi
Mangalia.
Am participat la organizarea unor
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice
la Muzeul Marinei Române şi Biblioteca
Judeţeană “I.N. Roman”.
Am sprijinit eforturile pentru realizarea
unor noi monumente şi pentru buna întreţinere
a celor existente.
Am participat la inaugurarea Monumentului Eroilor Regimentului 34 Infanterie din localitatea
Chilioara, judeţul Sălaj.
A fost inaugurat site-ul asociaţiei noastre.
Membrii asociaţiei au publicat în acestă perioadă 5 cărţi de interes deosebit.
În continuarea ședinței, a fost prezentat Planul de activitate pe anul 2014, principalele activităţi propuse
fiind:
-implicarea, împreună cu Prefectura şI Garnizoana Militară Constanţa, în organizarea sărbătoriri Zilei
Marinei, Zilei Forţelor Terestre şi a Zilei Aviaţiei;
-organizarea unei activităţi festive cu ocazia aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea asociaţiei;
-organizarea unor acţiuni festive cu ocazia aniversării a 135 ani de la înfiinţarea Diviziei 9 Mecanizate
”Mărăşeşti”, a 120 de ani de la înfiinţarea Regimentului 34 Infanterie ”Constanţa”, a 105 ani de la înfiinţarea
Regimentului 36 Infanterie”Vasile Lupu” şi a 30 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre- Marea Neagră;
-participarea la acţiunile de omagiere a militarilor dobrogeni morţi în aprilie 1945 în Strany, Cehia;
-realizarea patru “cărţi de aur”;
-finalizarea documentării referitoare la militarii dobrogeni morţi în cele două conflagraţii mondiale;
-sprijinirea eforturilor pentru realizarea unor noi
monumente şi sprijinirea cetăţenilor în activitatea de
identificare a modului în care înaintaşii acestora au
murit pe parcursul celor două conflagraţii mondiale;
-organizarea unor activităţi conform Calendarului
Tradiţiilor Militare;
-amplificarea participării la acţiuni internaţionale.
În continuare, a fost completat Cosiliul Director
care are următoarea componenţă:
-Preşedinte – col.(r) Remus Macovei;
-Prim- vicepreşedinte – cdor.(r)Pavel Oţelea;
-Vicepreşedinţi – col.(r) Traian Ţăranu, col.(r)
Doru Budureanu, col.(r) Ioan Maliciuc, cdor.(r) Ioan
Toma, col.(r) Ion Teşa, lt.col.(r) Mihai Istrati, col.(r)
Cătălin Polizu-Dănulescu.
-Membri – Cpt.cdor.(r) Sorin Iacob, col.(r) Petre Sârbu, prof. Dana Brezeanu, prof. Emil-Corneliu Ninu,
col.(r) Mihail Gavrilă Andreescu, Lt.(r) Nechita Petre, col.(r)Anghel Marian, mr.(r) Constantin Grăjdeanu,
prof. Anghel Bardac, col.(r) George Enache, Leonard Rujanschi;
-Secretar - col.(r) Gheorghe Tudoran;
-Membrie Supleanţi – cdor.(r) Jean Picingine, lt.col.(r) Dan Nicolau, Emanoil Rujanschi, Vasilica
Mitrea.
Au urmat dezbateri, în urma cărora au fost identificate căile pentru realizarea tururor obiectivelor
deosebit de îndrăzneţe care au fost propuse pentru anul 2014.
Biroul Executiv
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INTERVIU CU COMANDANTUL

De 135 de ani (chiar anul acesta împliniţi!), sub denumiri diferite, de Divizie, Corp de Armată, Brigadă etc.,
actuala Brigadă Mecanizată a Dobrogei, a luptat, s-a instruit, a participat la viaţa socială a regiunii, în momente de
război şi de pace, de linişte şi de momente de furtună, uneori chiar în industrie şi agricultură, în ultimii ani de
apartenenţă la NATO la misiuni internaţionale în afara graniţelor ţării, şi-a adus prinosul de jertfe şi la pace şi la
război, a însemnat un factor de stabilitate şi sprijin al întregii Dobrogi. Dar, mai ales, când a fost nevoie de reazem.
De curând, numirea oficială, după o perioadă de interimat, a colonelului doctor Adrian Soci la comanda Brigăzii
9 Mecanizate „Mărăşeşti”, ne-a incitat să-l provocăm la următorul dialog pe cel mai important comandant militar de
trupe terestre din Dobrogea. Fără pretenţii de exhaustivitate, fără ambiţii de a desluşi pe deplin tot ce am fi vrut, doar
ca un preambul pentru dialoguri următoare, am solicitat întrevederea. Primiţi cu amabilitate şi trataţi cu răbdare. am
încercat „să-l vedem” şi să-l înţelegem mai bine pe interlocutorul nostru, marcând traseul devenirii domniei sale şi
perspectivele structurii militare pe care o conduce.

CURRICULUM VITAE
Col. Dr. Adrian SOCI
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:
25.03.1965, localitatea Săboani, jud. Neamţ
STUDII:
- Colegiul liceal militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc – 1979 – 1983;
- Şcoala Militară de Ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 1986;
- Cursurile Universităţii Naţionale de Apărare (AISM);/ Facultatea de Comandă şi Stat Major Trupe de
Uscat, învăţământ la zi – 1992 – 1994, obţinând diplomă de licenţă în ştiinţă militară;
- Curs de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor pe linie mobilizare, personal şi evidenţă efective la Corpul 3
Armată „Mihai Viteazu”, în iulie 1998;
- Curs de limbă engleză, organizat de Centrul Secundar de Perfecţionare al Statului Major al Forţelor
Terestre, perioada iunie – octombrie 2003;
- Participarea la exerciţiul multinaţional de instruire „EURO ASIAN STAR 2004”, organizat la Istanbul,
Turcia, în iunie 2004, fiind încadrat pe funcţia de şef S2 la comandamentul unei Brigăzi multinaţionale;
- Curs de perfecţionare a abilităţilor de comunicare în limba engleză, organizat de CANADIAN FORCE
LANGUAGE SCHOOL – (Det.) Borden – Ontario, Canada, în perioada ianuarie – iunie 2006, obţinând
certificat de competenţă lingvistică, conform STANAG 2.3.3.2;
- Curs postuniversitar de conducere în Managementul Educaţional al Resurselor Apărării şi
Achiziţiilor/UNAp, octombrie 2008 – februarie 2009;
- Colegiul de Apărare NATO, la Roma, Italia februarie – iulie 2009 (Senior course 114);
- Doctor în ştiinte militare şi informaţii, 2010.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
-1986 – 1992 – comandant pluton şi comandant companie la U.M. 01027, Piatra Neamţ şi U.M. 01630,
Drobeta Turnu Severin;
-1994 – 1995 – comandant batalion în cadrul Regimentului 114 Mecanizat Rahova,
-1995 – 1997 – şef birou pregătire pentru luptă în Batalionul 115 Infanterie/Brigada 114 Infanterie Moto,
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-1997 – 2000 – şef stat major la Batalionul 115 Infanterie/Brigada 114 Infanterie Moto,
-2000 – 2002 – şef al personalului în Comandamentul Brigăzii 114 Infanterie Moto,
-2002 – 2004 – ofiţer 2 Birou planificare operaţii/Secţia operaţii/Comandamentul Corpului 1 Armată
Teritorial „Ioan Culcer”,
-01.03.2004 – 01.01.2010- comandant al Batalionului 300 Infanterie Mecanizat „Sfântul Andrei”,
-Ianuarie – iulie 2005 – comandant Batalion Manevră, misiunea ENDURING FREEDOM TO Afganistan,
-Ianuarie – iulie 2008 – comandant Batalion Manevră, misiunea ISAF III TO Afganistan,
01.01.2010 – şef de stat major al Brigăzii 9 Mecanizată „MARASESTI”
-24.02.2014 – Comandantul Brigăzii 9 Mecanizate “Mărăşeşti”
ORDINE ŞI MEDALII:
- Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitatate, conferit prin Decretul nr. 1214 din
01.11.2006;
- Virtutea militară în grad de cavaler, Decretul nr. 1091 din 15.08.2004 ( cu însemne pentru militari);
- Emblema de Merit a Forţelor Terestre din 05.08.2008;
- Bronze Medal- SUA, 2005 ,oferită de comandantul brigăzii „BRONCO” Col. Petersen JASON;
- Credinţa andreiană-Episcopia „Dunării de Jos” 2005;
- Virtutea militară în grad de cavaler, Decretul nr. 745 din 27. 07 2008 ( cu însemne pentru razboi);
- Medalia “NATO – non article five” – Afganistan 2008;
- Emblema de Onoare a SMG, conform SPD 22 din 08.10.2009.
SITUAŢIE FAMILIALĂ
- căsătorit, 1 copil.
PARTICIPĂRI LA MISIUNI INTERNAŢIONALE:
- Comandant - Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei ” – dislocat în Kandahar, în misiunea
ENDURING FREEDOM VI Afganistan, 09.01 – 12.07.2005,
-Comandant - Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei” – dislocat în Zabul, etapa a III ISAF, Afganistan,
11.01 – 26.07.2008.
- Arma Pontica (AP): O primă întrebare, altminteri firească, la vremea tinereţii şi a alegerii, cum aţi
ales infanteria?
- Col. dr. Adrian Soci (AS): Pentru că infanteria a fost totdeauna cea mai numeroasă armă a oştirilor
române, dar a fost şi cea mai complexă şi completă, singură capabilă să angajeze, să desfăşoare şi să
desăvârşească sprijinul celorlalte arme. Celelalte arme au venit în sprijinul ei, dar tot infanteria şi-a spus
cuvântul hotărâtor, atât în zdrobirea completă a inamicului, cât şi în cucerirea terenului, stăpânirea şi
consolidarea obiectivelor atinse. Pentru a răspunde grelelor misiuni primite pe câmpul de luptă, ostaşii
infanterişti trebuie să fie capabili de o mare rezistenţă fizică şi de o considerabilă forţă morală, ca unii ce
aparţin armei, care duc lupta nemijlocit cu inamicul, atât la distanţe mari, cât şi, mai ales, la distanţe
apropiate, inclusiv în lupta corp la corp. De aceea, infanteria, prin multitudinea, varietatea şi, mai ales,
prin complexitatea misiunilor pe care este chemată să le îndeplinească, este şi arma celor mai mari eforturi
şi a celor mai grele jertfe pe care câmpul de luptă le impune unei armate. Grelele încercări la care a fost
supusă infanteria română în întreaga noastră istorie, confirmă pe deplin acest adevăr.
- AP: Vă mulţumim că aţi acceptat invitația noastră şi că ne sunteţi chiar gazdă. Şi nu una oarecare,
pentru că, de ceva vreme, aţi răspuns foarte prompt şi cald, atunci când Asociaţia noastră v-a solicitat
sprijinul. Care este explicaţia acestei atitudini faţă de Asociaţia „Cultul Eroilor”?
- AS: Să ne înclinăm cu recunoştinţă în faţa eroilor care s-au jertfit pentru apărarea gliei strămoşeşti şi
să aducem omagiul nostru tuturor veteranilor de război care au slujit cu onoare şi credinţă națiunea şi
statul român reprezintă o datorie a fiecăruia dintre noi.
Datorăm eroilor mai mult decât recunoştinţă, le datorăm existenţa noastră ca neam, ca ţară, ca individ
şi, de aceea, trebuie să nu le uităm jertfa şi să le cinstim memoria.
Amiciţia serioasă şi concretă cu Asociaţia “Cultul Eroilor” se mai datorează şi faptului că aceasta are
ca scop transmiterea de cunoştinţe, educarea şi formarea de comportamente dezirabile şi convingeri,
cultivarea sentimentelor patriotice şi de respect faţă de tradiţiile, istoria şi cultura naţională, promovarea
valorilor care dau consistenţă identităţii noastre naţionale.
Un alt motiv este acela că manifestările iniţiate de Asociaţia “Cultul Eroilor” promovează cultivarea
devotamentului şi loialităţii faţă de neam, ţară şi armată în rândul personalului Armatei României, a
sentimentelor patriotice, a înţelegerii raporturilor între patriotism şi identitatea naţională.
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De asemenea, organizarea de activităţi în comun cu Asociaţia “Cultul Eroilor” contribuie la transformarea
mentalităţii şi comportamentului personalului militar şi civil în spiritul valorilor socio-culturale ale
poporului român şi în contextul de transformare a Armatei României.
- AP: Ştim cu toţii, şi cei care au închis capitolul „armată”, şi cei care activează, că „un punct dificil
pe ordinea de zi”, care trebuie manageriat cu delicateţe, este echilibrul familie/ serviciu militar. Care, chiar
este diferit ... Cum s-a manifestat, în cazul dvs. ?
- AS: Exercitarea profesiei de militar cere vocaţie, iar instituţia militară impune o multitudine de
obligaţii membrilor săi. Caracteristicile acestui stil de viaţă includ mobilitatea geografică şi separarea
periodică de familie. Schimbarea garnizoanei înseamnă ca familia să-l urmeze pe militar, ceea ce implică,
în majoritatea cazurilor, pierderea locului de muncă al soţiei. Multe familii nu sunt dispuse să facă acest
sacrificiu, producându-se separarea temporară. Tocmai de aceea, este nevoie de un sprijin susţinut din
partea familiei, ţinând cont de faptul că, de la un anumit nivel, promovarea în carieră înseamnă, în cele mai
multe cazuri, atât schimbarea garnizoanei, cât şi un program de lucru prelungit şi mai puţin timp liber la
dispoziţie. Or eu mă bucur că am fost înţeles şi spijinit de familie, pe tot parcursul carierei mele.
- AP: Care a fost cea mai importantă activitate desfăşurată de Bg. 9 Mc., din momentul în care aţi fost
numit comandant şi până în prezent ?
- AS: Cea mai importantă activitate din anul acesta a avut loc în perioada 24 – 25 martie, la Batalionul
341 Infanterie „Constanţa” din localitatea Topraisar, unde o delegaţie condusă de comandantul SEEBRIG,
generalul de brigadă Hakan Eser, a evaluat structurile aparţinând Brigăzii 9 Mecanizată “Mărăşeşti”, puse
la dispoziţia forţei multinaţionale de menţinere a păcii din Sud-Estul Europei.
- AP: Departe de a finaliza atât de scurtul nostru dialog, poate prea sărac, luând în considerare
multitudinea de sarcini care vă aşteaptă, lăsând loc de continuare, pe măsură ce amprenta dvs. se va pune
pe imaginea activităţii unităţii, vă mulţumim pentru timpul acordat şi ne rezervăm dreptul de a vă aborda
din nou, pentru a pătrunde mai bine înţelegerea evoluţiei acestei structuri şi a celor ce o comandă.
A consemnat Dan Nicolau („fost” de infanterie)

135 DE ANI DE LA ÎNFINŢAREA
“DIVIZIEI ACTIVE DOBROGEA”
La 22 februarie 1879, prin Înaltul Decret nr. 373, sa înfiinţat, la Constanţ, prima mare unitate militară de
forţe terestre, sub denumirea de “Divizia Activă
Dobrogea”. În anul 1903, diviziei, prin Ordinul
Circular nr.15, i se schimbă denumirea în Divizia 9
Infanterie. Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la
bătălia de la Mărăşeşti, Diviziei 9 Infanterie i s-a
atribuit denumirea de “Mărăşeşti”, pentru a aminti
generaţiilor viitoare despre sacrificiul miilor de ostaşi
dobrogeni pe timpul istoricei bătălii.
Brigada 9 Mecanizată “Mărăşeşti”, continuatoare a
tradiţiilor şi faptelor de arme ale Diviziei 9 Infanterie
“Mărăşeşti”, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi al filialelor judeţene ale Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria ”şi Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere, a organizat, la sediul marii unităţi din cartierul Km 4-5 al Constanței, o serie de
activităţi, pentru a marca aniversarea a 135 de ani de la înfiinţarea acestei mari unităţi de tradiţie a
armatei române.
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Vineri, 21 februarie 2014, pentru elevii
constănţeni, s-a organizat Ziua Porţilor Deschise. La
activitate, au participat câteva sute de elevi, care au
putut vizitat expoziţiile de armament uşor de
infanterie, de tehnică de transmisiuni şi de tehnică şi
mijloace de protecţie chimică. Un interes deosebit a
trezit tinerilor vizitatori poligonul de supravieţuire.
Deasemenea, s-a vizitat Muzeul Militar Naţional
“Regele Ferdinand”, filiala Constanţa, unde
profesorul dr. Costin Scurtu a prezentat aspecte
semnificative din istoria Diviziei 9 Infanterie
“Mărăşeşti”.
Ziua de 22 februarie a debutat cu oficierea unei
slujbe religioase pentru cinstirea memoriei militarilor
marii unităţi care şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de
luptă ale celor două războaie mondiale. Slujba a fost
oficiată de către IPS Teodosie, arhiepiscopul
Tomisului, la Capela Militară cu hramul Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena, realizată prin contribuţia
bănească a cadrelor militare şi angajaţilor civili.
Adunarea festivă organizată în sala de conferinţe a
Muzeului Militar Naţional “Regele Ferdinand” a
debutat cu un concert de cântece patriotice, prezentat de
corul
Liceului “Ovidius” din Constanța.
Au susţinut alocuţiuni gen.lt. (r) Constantin
Zeca – preşedintele Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,
col.(r) Remus Macovei – preşedintele Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, gen. bg.
(r) Vasile Hermeneanul - fost commandant al
Brigăzii 9 Mecanizate “Mărăşeşti”, cdor.Tiberiu
Liviu Chodan – comndantul Flotilei, col.
Constantin Dima – şeful Inspectoratului Judeţean
de Jandarmi, col. Soci Adrian - comandant al
Brigăzii 9 Mecanizate “Mărăşeşti” şi gen.bg. (r) Oscar
Beneş.
Arhitectul
Gheorghe
Stănculescu,
nepotul
generalului Ion Stănculescu, care a comandat Divizia 9
Infanterie “Mărăşeşti” pe timpul luptelor din
Cehoslovacia, a prezentat un documentar excepţional,
realiazat pe baza documentelor din arhiva personală a
generalului, dar şi a unei documentări laborioase în
arhivele din România, Cehia şi Germania.
În finalul activităţii, s-a vizitat expoziţia realizată de
eleva Patricia Coroliuc, în vârstă de doar 9 ani.
Col.(r) Remus Macovei
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8 MARTIE
1. Scurt istoric

de Liana Naum

Ziua femeii, înţeleasă, mai ales, ca Ziua Mamei, se serba încă de pe vremea
grecilor antici, în fiecare primavară, ei venerând-o pe Rhea, mama tuturor zeilor.
Mult mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menţionată “Duminica mamei”,
serbată în a patra duminică de la începerea Postului Paştelui. În ţările baltice, pe 8
martie, se punea mai mult accent pe Ziua Mamei, copiii dăruind mici cadouri şi flori
mamelor. Tot în această zi, bărbaţii ofereau flori femeilor care le erau aproape, în
semn de mulţumire, respect şi iubire. În anul 1909, la 28 februarie, în Statele Unite, s-a
serbat, la nivel naţional, femeia, în urma unei iniţiative a Partidului Socialist
American. Inițiativa a fost preluată, în anul 1910, şi în Europa, în cadrul
Internaţionalei Socialiste, reunite la Copenhaga. Prima zi s-a ţinut la 19 mai 1911, în
Germania, Austria, Danemarca şi în alte câteva ţări europene. Data a fost aleasă de
femeile germane, pentru că, în aceeaşi zi, în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă faţă
unei revolte şi a promis că va face o serie de reforme, inclusiv introducerea votului
pentru femei.
Finlanda a fost prima ţară din Europa care a acordat drept de vot femeilor, în anul
1906, printr-o reformă parlamentară, ce a avut loc în urma luptei naţionale de
independenţă de sub Rusia ţaristă, reformă ce a acordat drept de vot ambelor sexe.
Înaintea începerii Primului Război Mondial, a fost recunoscut dreptul de vot şi
femeilor din alte ţări din nordul Europei, cu excepţia Suediei. În general, dreptul de a
vota în alegerile parlamentare, acordat femeilor, a fost obţinut ulterior dreptului de a vota în alegerile locale. După
Primul Război Mondial, au avut loc schimbări majore în ceea ce priveşte dreptul de vot acordat femeilor din Europa.
În ţări, precum Belgia, Irlanda, Anglia, dreptul de vot acordat femeilor a suferit restricţii, în sensul că acesta era
acordat numai femeilor măritate, celor întreţinătoare de familie sau cu studii universitare şi care împliniseră vârsta de
30 de ani, fapt ce a dus la două etape de obţinere a acestui drept. Cu toate acestea, la sfârşitul anului 1919, majoritatea
ţărilor vest-europene recunoşteau dreptul de a vota, acordat femeilor.
Germania impunea egalitatea dreptului de vot, imediat după Primul Război Mondial. În Portugalia, legislaţia
acorda drept de vot întreţinătorilor de familie, fără a specifica sexul acestora, însă Portugalia şi Spania au recunoscut
acest drept în 1931. Franţa a recunoscut deplin, în 1944, iar Italia s-a alăturat şi ea noilor schimbări de emancipare a
femeii, în 1945.
În anul 1977, Adunarea Generală a Organizaţiei Națiunilor Unite a decis ca ziua de 8 Martie să fie consacrată
săbătoririi pe plan internaţional a femeii muncitoare. În ţările Europei Occidentale, această zi este asociată cu lupta
femeii moderne pentru emancipare. În Italia, de exemplu, de 8 Martie, sunt organizate reuniuni, uneori polemici
politice, cu accent pe afirmarea drepturilor femeilor, a siguranţei acestora la locul de muncă, a sănătăţii.
În România, prima militantă pentru acordarea dreptului de vot femeilor a fost Eliza Popescu, în anul 1898. De
asemenea, alte susţinătoare ale dreptului de vot pentru femei au fost Eleonora Strătilescu, care considera că
revendicările femeilor nu pot fi soluţionate decât de acestea, prin acordarea de drepturi politice, şi Adela Xenopol,
care susţinea ideea dreptului de vot, iniţial, femeilor cu aceleaşi funcţii ca şi bărbaţii, urmând ca acest drept să fie
acordat şi celorlalte femei. Lupta femeilor din România pentru câştigarea dreptului de vot a fost mai accentuată în
perioada de dinaintea Primului Război Mondial, când, prin publicări în jurnalele vremii, a revendicărilor lor, prin
întruniri şi conferinţe publice, au încercat să-şi facă auzită vocea. Petiţionarea succesivă a Camerei Deputaţilor a fost
modalitatea principală aleasă de femeile din ţara noastră. O astfel de petiţie a femeilor din Iaşi pentru dreptul de vot a
fost înaintată, în 1914, prin Adela Xenopol. O altă petiţie formulată de un număr mai mare de femei, aparţinând clasei
înstărite şi educate a societăţii, a apelat la ajutorul senatorului D.P. Bujor, pentru a susţine cauza femeilor în Senat.
Acesta argumenta astfel poziţia sa: „Se zice că femeia guvernează. Ei bine, dacă e aşa, atunci de ce să nu i se
recunoască aceasta şi în mod legal?”
Un sprijin deosebit a fost oferit femeilor din România de către Regina Maria, în iulie 1919, când, la o audienţă
acordată delegaţiei de femei „Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică”, declara că: „este părtaşă a dreptului de
vot pentru femei şi a îmbrăţişat cu căldură mişcarea femeilor din România pentru emancipare”.
În România, Constituţia din 1923 a fost prima reglementare legală, care a acordat o oarecare atenţie drepturilor
politice femeilor din ţara noastră. Astfel, în art. 6, alin. (2), se prevedea că: „legi speciale, votate cu majoritate de două
treimi, vor determina condiţiunile sub cari femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice”. Cu toate acestea, zona
politică, ca, de altfel, şi celelalte (socială, economică), era foarte aridă pentru femeile din România, în situaţia în care,
în anul universitar 1924- 1925, proporţia studentelor era de 21,88%, ajungând la 30,66%, în anii 1934- 1935, fiind
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mult inferioară cifrelor din statele Europei. Au mai trecut încă 6 ani până când, în anul 1929, după multe petiţii
adresate Camerei Deputaţilor (petiţii care nu reuşiseră să sensibilizeze politicienii din aceea vreme), cu ajutorul
cunoscutului politician Iuliu Maniu, şi în urma unei lupte susţinute de către militantele pentru drepturile femeilor din
acea vreme (Alexandrina Gr. Cantacuzino, Calypso C. Botez, Elena C. Meissner, Maria M. Pop etc.), a fost adoptată
„Legea pentru organizarea administraţiei publice locale”, prin care era acordat drept de vot femeilor, de o anumită
condiţie (celor care erau absolvente de învăţământ secundar, normal sau profesional, funcţionare sau văduve de
război), la nivel local.
„Constituţia” din 1938, în secţiunea a doua, intitulată „Despre Senat”, art. 63, prevedea că: „Senatul se compune
din Senatori numiţi de Rege, din Senatori de drept şi din Senatori aleşi cu vot obligator, secret şi exprimat prin scrutin
uninominal de membrii corpurilor constituite în Stat, în numărul şi condiţiunile, pentru alegătorii şi eligibilii, bărbaţi şi
femei, ce se vor stabili prin legea electorală.”
În anul 1939, cu susţinerea directă a regelui Carol al II-lea, prin legea pentru alegerile parlamentare, a fost
recunoscut dreptul femeilor de a vota la alegerile generale şi dreptul acestora de a fi alese în Senat. Ca urmare a
acestui Decret, vom întâlni prima femeie senator din ţara noastră, în persoana dnei Maria Mişu Pop, care va fi aleasă
din partea „Colegiului agricultorilor din Dolj”, în anul 1939. Maria Mişu Pop a fost o militantă deosebită a „Asociaţiei
pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeilor Române” şi a depus o muncă asiduă în preajma Primului Război
Mondial, pentru strângerea de fonduri necesare Crucii Roşii şi flotei naţionale şi, nu în ultimul rând, a fost o soră de
caritate energică şi bine pregătită în perioada războiului. Pentru toate aceste merite, a fost decorată cu Ordinul „Regina
Maria”.
Deşi aveau drept de vot, femeile nu se bucurau, însă, şi de dreptul de a fi alese în Adunarea Deputaţilor, deoarece
acesta va fi instituit, abia, prin Constituţia din 1948, prin art.18 alin.(1), care prevedea că: „toţi cetăţenii, fără deosebire
de sex, naţionalitate, rasă, religie, grad de cultură, profesiune, inclusiv militarii, magistraţii şi funcţionarii publici, au
dreptul să aleagă şi să fie aleşi în toate organele Statului.”
„Constituţia” din 1952 avea să acorde drepturi depline femeilor, în art. 83, stipulând că „femeia în Republica
Populară Română are drepturi egale cu ale bărbatului în toate domeniile vieţii economice, politice, de stat şi
culturale”. De asemenea, în capitolul 8, rezervat sistemului electoral, se preciza, în art. 96, că „ femeile au dreptul de a
alege şi de a fi alese în Marea Adunare Naţională şi în Sfaturile Populare la fel cu bărbaţii.”
2. Participarea femeilor din România la decizia politică după 1989
O analiză privind gradul de participare a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional de la nivelul administraţiei
publice centrale şi locale realizată de Ministerul Muncii1 arată că drepturile şi gradul de imunitate a femeilor la
discriminările de gen specifice unei societăţi patriarhale sunt direct proporţionale cu gradul de reprezentativitate
politică a acestora. Din păcate, în România, politica a fost şi rămâne un domeniu în care bărbaţii deţin monopolul.
Majoritatea funcţiilor de conducere sunt ocupate de bărbaţi, care, în genere, urmăresc să răspundă propriilor probleme
şi interese. Organismele politice dominate de bărbaţi nu promovează femeile şi nici problemele lor.
Reticenţa femeilor de a intra în politică, pe de o parte, şi a partidelor de a le promova în funcţii de conducere, pe
de altă parte, se traduce nu numai printr-un deficit de reprezentare a acestora la nivel politic, ci şi prin dificultăţi în
procesul de dezvoltare a principiilor democratice în viaţa publică şi de dezvoltare economică durabilă a societăţii.
Media europeană, în rândul miniştrilor din guvernele naţionale, arată că proporţia bărbaţilor în raport cu cea a
femeilor este de aproximativ trei la unu (25% femei, 75% bărbaţi).
La nivel parlamentar, în România, în ultimii zece ani, s-a înregistrat o fluctuaţie a participării femeilor la politică.
Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat, în anul 2013, un studiu referitor la evoluţia reprezentării femeilor
în Parlamentul României, ce arată că, în perioada 1990-1992, aceasta a fost de 4,9%, 1992-1996 de 3,7% , 20002004 de 10,8% , 2004-2008 de 10,2% , 2008-2012 de 9,8% , iar, în 2012, de 11.5% . La alegerile parlamentare din
2012, au obţinut mandate doar 20% dintre femeile care au candidat.
Reprezentarea pe Camere arată că, în perioada 2004 – 2008, la nivelul Senatului, 9,48% dintre senatori erau
femei, iar, la nivelul Camerei Deputaţilor, 10,54%, poziţii ocupate de femei. În legislatura 2008-2012, la nivelul
Senatului, 5,83%, poziţii ocupate de femei, iar, la nivelul Camerei Deputaţilor, 11,3% dintre poziţii ocupate de femei.
În actuala structură a Parlamentului României, femeile deţin 68 de mandate din totalul de 588, respectiv 11,5%.
În cadrul Camerei Deputaţilor, femeile deţin un procent de 13,3% dintre mandate (55 de locuri, faţă de 357 deţinute de
bărbaţi), iar, în cadrul Senatului, un procent de 7,3% dintre mandate (13 locuri, faţă de 163 de locuri deţinute de
bărbaţi).
În comparaţie cu media parlamentelor statelor UE ( 24% ) şi cu procentul din Parlamentul European în legislatura
2004-2009 (31%), România deţinea o reprezentare a femeilor parlamentar redusă, înregistrându-se o perpetuare a
slabei reprezentări a femeilor în Parlament.

1

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/PARTI
C1.pdf
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La nivelul administraţiei locale, pentru perioada 2008 – 2012, la nivelul consiliilor judeţene, 12,6% poziţii
ocupate de femei, la nivelul consiliilor locale, în 37 din totalul judeţelor, 10,8% poziţii ocupate de femei, la nivelul
Instituţiei Prefectului 4,7% (2 femei din 42 de funcţii) poziţiide prefect deţinute de femei şi 10,7% (9 femei din 84 de
funcţii) poziţii de subprefect deţinute de femei. Prin comparaţie cu perioada 2004-2008, se poate observa o scădere a
gradului de participare a femeilor la procesul decizional din administraţia locală, atât în ceea ce priveşte prezenţa
acestora în consiliile judeţene şi în cele locale, dar şi la nivelul Instituţiei Prefectului. Referitor la nivelul primăriilor
pentru perioada 2008-2012, se poate observa că numai 114 femei au reuşit să obţină un post de primar la ultimele
alegeri locale. Conform studiului Ministerului Muncii, această situaţie este, aşa cum subliniază şi specialiştii,
consecinţa faptului că România este încă o societate patriarhală, puternic ancorată în tradiţionalism, şi misogină.
În prezent, procentul de reprezentare a femeilor în parlamentele statelor europene variază între 44,7% şi 8,7%.
Conform statisticilor Uniunii Interparlamentare (IPU), în parlamentele naţionale a 187 de ţări, femeile reprezintă în
medie aproape 20% din totalul parlamentarilor, în timp ce, în Europa (ţările O.S.C.E.), procentul mediu este de 22%.
În concluzie, comparativ cu majoritatea statelor europene, nivelul de reprezentare a femeilor în forul legislativ al
României rămâne redus, cu toate că, faţă de legislatura din perioada 1990-1992, procentul mandatelor deţinute de
femei s-a dublat.
Reprezentanții Ministerului Muncii subliniază că mulţi cercetători au studiat factorii care au influenţat
reprezentarea femeilor în politică, aceştia fiind în principal:
-factori politici, determinaţi de faptul că bărbaţii domină clasa politică din ţara noastră, regulile în politică sunt
făcute de aceştia, iar standardul de evaluare în domeniul politic este stabilit tot de ei. Cu excepţia candidaturilor
independente, majoritatea femeilor care aspiră la un loc în parlament sunt dependente de nominalizarea şi suportul lor
de către partidele politice, astfel încât partidele politice determină când, dacă şi în ce măsură femeile vor deveni actori
ai scenei politice. Deşi actuala lege electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat impune obligaţia ca listele
electorale să reprezinte ambele sexe, măsura în care această reprezentare va fi făcută este lăsată la latitudinea
partidelor politice.
-factori socio-economici, ţinând de faptul că gradul ridicat de sărăcie existent la ora actuală, lipsa locurilor de
muncă, inegalitatea salariilor dintre bărbaţi şi femei (pentru muncă egală) şi responsabilităţile pe care femeile le au în
creşterea copiilor, supravegherea acestora şi, nu în ultimul rând, munca în gospodărie sunt factori cu impact direct,
care duc la o scădere a interesului femeilor pentru politică. Sprijinul familiei pentru femeia politician reprezintă cu
adevărat sporirea forţei acesteia. Cu cât femeile vor fi mai mult sprijinite de familie, cu atât mai mult acestea se vor
putea concentra asupra modului de rezolvare a problemelor cu care se confruntă societatea, recunoscută fiind
sensibilitatea femeilor faţă de protecţia socială, protecţia copiilor şi sănătatea populaţiei.
-factori ideologici, reprezentând un element important. Cornelia Emilian, una din militantele pentru drepturile
femeilor din ţara noastră, spunea acum mult timp, cu părere de rău, că femeia română este „lipsită de voinţă şi fără
dragoste de sine, ea nu ştie să pună preţ pe fiinţa sa şi nici nu-i în stare să fie ceva mai mult decât o îngrijitoare, o
slugă credincioasă a omului.” La ora actuală, femeile au devenit mai independente şi mai puţin slugi credincioase
omului, dar concepţia că rolul femeilor este acela de a fi mame şi soţii este încă prezentă în mentalitatea semenilor
noştri.
Un rol important, în dominaţia femeilor de către bărbaţi, îl au şcoala, biserica şi, mai ales, statul. În timp ce
politicienii bărbaţi au modele cu tradiţie în politică, iar educaţia lor şi cunoştinţele căpătate sunt cu mult anterioare,
femeile se confruntă cu lipsa modelelor de femeie politician şi cu lipsa de educaţie în acest domeniu. Pentru femeile
din ţara noastră, politica reprezintă un domeniu pe care, de puţin timp, au început să-l exploreze şi, de aceea, se
impune un sprijin mult mai mare din partea politicienilor bărbaţi.
Prioritară, în mediatizarea participării femeilor la viaţa politică, este mass –media. În ţara noastră, sprijinul pe
care, aceasta îl acordă femeilor, din acest punct de vedere, este foarte mic, dacă nu chiar inexistent. Participarea
femeilor în politica românească este adesea discreditată de mass-media din ţara noastră, care, nu de puţine ori,
amplifică orice greşeală a acestora, ridiculizându-le şi aducându-le aminte tot timpul de rolul tradiţional pe care
trebuie să-l joace femeia din România, acela de soţie şi mamă, lăsând politica pe mâinile bărbaţilor, care „evident, sunt
mult mai pricepuţi”. Dacă am privi, retrospectiv, la atitudinea pe care aceasta a avut-o faţă de femeile care au făcut
parte din parlamentele şi guvernele ţării noastre de după 1989, vom observa că nici una dintre acestea nu s-a bucurat
de încurajarea mass-mediei noastre, indiferent de partidul din care a făcut parte, chiar dacă au făcut greşeli mult mai
mici decât colegii lor, bărbaţi. De asemenea, mass-media uită de puţina experienţă pe care femeile din ţara noastră o
au în politică, faţă de colegii lor bărbaţi, care, deşi au mai multă experienţă şi tradiţie în politică, fac greşeli mult mai
grave decât femeile. Cu toate aceste inconveniente, populaţia din România înclină spre a acorda o importanţă mai
mare implicării femeilor în politică.
Să reprezinte această încredere în femei o reacţie la dezamăgirea populaţiei faţă de modul în care au rezolvat
politicienii bărbaţi problemele cu care se confruntă aceasta?
Este aceasta o posibilă ameninţare pentru tradiţia politică din România, conform căreia bărbaţi ştiu cel mai bine
să facă politică?
Acestea sunt doar două din întrebările la care numai „ timpul” poate da un răspuns.
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Mesajul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”, Subfiliala Medgidia,
de Ziua Femeilor 2014
Martie, început de primăvară, prilej de mare sărbătoare a iubitelor noastre femei, ocazie de a îngădui
bărbaţilor transmiterea respectului şi stimei pentru dragostea ce o nutrim permanent pentru aceste fiinţe
iubitoare de frumuseţe, gingăşie, afectivitate sentimentală şi romantică, apreciate de toţi bărbaţii din lume.
Ne-aţi iubit cu adevărat ani de-a rândul, la bine şi la rău, aducând pe lume noi vlăstare, progenituri ale
speciei umane, care, datorită vouă, perpetuază viaţa pe acest pământ al lumii, al iubirilor fără graniţe, în
intimitatea nevăzută a patului nupţial.
Meritaţi toată gratitudinea din partea noastră.
Cu adâncă recunoştinţă, vă mulţumim că existaţi, iar, pentru zilele şi nopţile (cu miile) în care am lipsit
din cauza obligaţiilor sociale şi militare, ne-aţi iertat, aşteptând venirea noastră acasă în cuibuşorul dragostei
familiale, întâmpinându-ne, întotdeauna, cu căldura sufletească necesară. O, ce frumos! Pentru asta,
doamnelor, vă iubim!
Vă mulţumim pentru clipele minunate şi relaxante pe care ni le-aţi oferit de-a lungul vieţii, artei
comunicării, cum întotdeauna aţi ştiut să găsiţi cuvintele echilibrate, armonioase şi, deseori, chiar duioase,
cu ochii înlăcrimaţi de bucurie, dor, iubire sinceră şi afectivă, la grelele încercări ale momentelor dificile din
viaţa fiecărui cuplu.
Sunteţi un tot universal al
problemelor casnice, administrative,
financiare şi de educaţie a copiilor
nostri şi ai voştri, începând de la
concepere,
naştere,
învăţătură,
pregătirea pentru viaţa reală,
educându-i şi urcându-i pe rampa de
lansare încă din cuibul părintesc al
dragostei materne.
Pentru asta, doamnelor, vă
respectăm şi vă sărutăm mâinile
gingaşe, mâini muncite şi trudite în
casă şi la slujbele avute, mâini care
ne-au mângâiat la durere, mâini care
au curăţat, spălat şi pregătit
permanent ordinea casei.
Ne-aţi oblojit la necazuri, în
rănile sufleteşti suferite la serviciu
sau de prea multe probleme sociale.
Vă mulţumim că existaţi, acum,
aici şi alături de noi, în aceşti ani ai tranziţiei care parcă nu se mai termină, cu multe lipsuri şi frustrări, fără
niciun reproş, împărţind bucăţica de pâine, aşa cum numai voi ştiţi să o faceţi să ajungă şi pentru ziua de
mâine !
Doamnelor, vă mulţumim, vă iubim şi vă respectăm!
Daţi-ne voie să vă oferim un mărţișor din tot sufletul nostru mărinimos, cât să cuprindă tot cerul patriei,
întinderea albastră a apelor, a miilor infinite raze solare pătrunse în inima atât de frumoasă şi firavă a
gingaşei flori multicolore numită femeia, unică şi eternă în frumuseţe.
Doamnelor, cu toată dragostea, vă sărutăm!
Meritaţi din plin acest gest sublim!
LA MULŢI ANI!
08.03.2014
PREŞEDINTELE ANCE, subfiliala Medgidia
Lt.(r) Nichita N. Traian
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„Femina pro patria”

de Emil-Corneliu Ninu

Duminică, 2 martie 2014, în Sala Coloanelor a
Cercului Militar Mangalia, într-o atmosferă de
sărbătoare, a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură
,,Femeia, graţie divină”, având ca protagonistă pe
cunoscuta pictoriţă Marieana Oleniuc.
Evenimentul, dedicat tradiţiei populare româneşti
de Marţişor şi Zilei Internaţionale a Femeii, a fost un
minunat prilej de a rememora istoria presărată cu
sacrificii a acesteia de-a lungul timpului, pentru
drepturile cuvenite, până la celebrarea, în prezent, a
unei zile speciale, dedicate ei.
Expunerea ,,De ce 8 Martie şi azi?”, a dnei Liana
Naum, Şeful Cercului Militar Mangalia, a subliniat
importanţa acestei zile, marcând frumoasa împletire de
sărbătoare a Mărţişorului, care îmbracă româneşte Ziua

Internaţională a Femeii .
Surpriza acestei zile a constituit-o prezentarea tabloului ,,Femina pro patria”, ce o reprezintă pe doamna plt.
adj.pr. Olga Dumitrescu, de la o unitate militară din această străveche urbe.
În cuvântul său, emoţionată, dna Olga Dumitrescu a povestit despre drumul său prin viaţă, cum a îmbrăţişat
cariera militară, îndemnându-i pe copiii aflaţi în sală să se gândească la alegerea acestui drum şi pentru ei.
Tabloul a fost donat de doamna Marieana Oleniuc Cercului Militar Mangalia, un cadou frumos pentru toate
doamnele în uniformă.
Poeta Emilia Dabu, preşedinta Clubului Artelor „Solteris” şi coordonatoarea cercului de teatru pentru copii
,,Magic”, al Cercului Militar Mangalia, a prezentat un moment de poezie închinat mamei, de către micii actori în
devenire.
Au mai fost expuse tablouri ale dlui col. (r) George Şerban, iar aprecierile profesioniste au aparținut criticului de
artă Tatiana Odobescu, director al Complexului Cultural Mangalia.
Acest frumos prilej de a celebra femeia, centrând evenimentul pe femeia in uniformă, a fost dedicat de
organizatori tuturor femeilor din Armia Română.

Mama este taina omenească
Mama este cel dintâi cuvânt
Ce îl rosteşte omul pe pământ
Şi cuprinde-n el întreaga lume.
,,Mama”, când rosteşti, viaţa o strigi pe nume.
Duce-n ochii ei tot cerul, toată zarea,
Duce-n braţele-i de dor zborul şi marea.
Fără mamă cine ne-ar mai naşte ?
Cine legea inimii cunoaşte ?
Mama are forţa gândului, iubirii,
Pentru ea-nfloresc azi trandafirii.
Mama ştie rostul sfânt al firii,
Mama ne-a hrănit cu visul ei curat,
Mama din fiinţa ei ne-a întrupat.
Însuşi Dumnezeu ei i-a dat putere
De-a ne ocroti cu sufletu-i avere,
De-a ne îmbrăca în dragostea-i lumină,
De-a ne absolvi de orice vină.
Mama se jertfeşte din iubire,
Noi suntem a mamei fericire.

Astazi, îi dorim să fie veşnicie,
Că-i frumoasă ca o bucurie
Şi e tânără mereu şi floare-albastră.
Mama este fericirea noastră
Şi e mai iubită decât zeii,
De-nfloresc, de dragul ei, şi ghioceii.
Ea copiii ştie să şi-i crească
Şi-i ajută clipei să zâmbească.
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de Emilia Dabu

8 MARTIE – FEMEI CARE SFINŢESC LOCUL
Iordanca Stoeva, din Şabla, animatoare a legăturilor de prietenie
dintre oraşele de frontieră

Doctoriţa
Iordanca Stoeva s-a
născut la 05 ianuarie
1962,
în
Şabla,
Bulgaria. A absolvit
şcoala
generală
“Asan Zlatarov” şi
şcoala
de
limbi
străine din Dobrici.
Având aptitudini
umaniste, a învăţat
la Universitatea de
Medicină
din
Varna.
În 1988,
devenită
doctor,
dna
Iordanca
Stoeva se întoarce
în Şabla. Timp de
mai mulţi ani, este
manager şi director
medical
al
spitalului
din
localitate. Astăzi,

este medic de familie.
Din 2009, toată lumea din Şabla o identifică pe doamna
Iordanca Stoeva cu asociația cetăţenească non profit, “Împreună
pentru Şabla”, căci, dacă hotărârea pentru înfiinţare a fost luată de
consiliul local, domnia sa este cofondator.
Reprezentanţii consiliului municipal au votat cu toată
încrederea pentru doamnele Iordanca Stoeva şi Milena Arnaudova.
Asociaţia era înregistrată legal, pe baza procesului-verbal
despre înfiinţare, la data de 6 august 2009. Ulterior, doamna
Stoeva a fost aleasă preşedintele asociaţiei, funcţie deţinută şi în
prezent.
Dar iată crezul său, mărturisit cum numai o adevărată doamnă
o poate face: „Ultimii trei ani reprezintă o perioadă de experienţă
şi cu emoţii pozitive în întâlnirile dintre Clubul Artelor “Solteris”
Mangalia şi asociaţia “Împreună pentu Şabla” din Bulgaria.
Întâlnirile noastre întotdeauna sunt cu diferite accente: expoziţii de
pictură, muzică, poezie şi tradiţii. Ele contribuie la schimbul de
experienţă şi activitatea culturală dintre cele două oraşe, Mangalia
şi Şabla. Mă bucur că bariera limbii a fost trecută cu uşurinţă, ceea
ce mă face să cred că prietenia dintre noi trece mai întâi prin
inimile noastre.”
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OMAGIU LUI MIHAI EMINESCU
Text: Vasilica Mitrea
15 Ianuarie 2014, declarată şi Ziua Culturii, a fost o zi plină de evenimente culturale, care n-au făcut decât
să mă bucure. Se împlinesc 164 de ani de la naşterea voievodului poeziei româneşti. Am să amintesc de cele câteva
manifestări la care am participat, împreună cu Filiala Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”,
Liga Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea,
Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi Bucovina”,
Constanţa.
Colegiul Naţional „Mihail Eminescu” a evoluat
pe scena Teatrului „Fanasio” cu un frumos spectacol
care a încântat auditoriul şi am realizat, cu această
ocazie, ce elevi talentaţi avem, ei participând cu un
număr diversificat de cântece, atât de muzică populară,
cât şi uşoară, gimnastică, dansuri moderne, balet,
scenete, recital de poezie – toate având ca tematică
„Viaţa şi opera marelui poet naţional, Mihail
Eminescu”.
La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”
Constanţa, a avut loc un eveniment muzical, susţinut
de Grupul „Mandolinata”, condus de prof. Ilie Belcin,
însoţit
de
un
film
documentar,
intitulat
„Metamosfozele imaginii eminesciene”.
Dl Mitschievici, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Constanţa, a ţinut, în acelaşi timp, şi o conferinţă în care
s-au expus, pe larg, impresiile contemporanilor marelui poet, sculptorii şi pictorii care l-au imortalizat, în viaţă şi după
trecerea sa în veşnicie.
Uniunea Democrată a Turco-Tătarilor din România, Filiala Constanţa a omagiat naşterea poetului cu un
spectacol şi o atmosferă emoţionantă de trăire sufletească. Întâlnirea a fost intitulată „DOR DE EMINESCU” şi a fost
organizată de Preşedinta Femeilor din această uniune, Turchean Bari. „Scena” femeilor îmbrăcate în bluziţe albe şi
aşezate pe scaune în formă de semicerc te captiva de la început. Cu talent de recitatoare (în turcă şi limba română), cu
voci de adevărate soprano, au reuşit, cu multe şi mari emoţii, să atragă şi să cucerească toată audienţa şi să cânte
împreună romanţele şi cântecele marelui poet. A fost ceva magic, unic, având impresia că toţi luceferii din cer
participă la acest cor !
La Muzeul de Istorie şi Arheologie, elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, sub iniţiativa domnului
profesor Doxan, au prezentat, de asemenea, un program cultural dedicat tot naşterii marelui poet.
Am să aduc în prim plan câteva considerente, făcute asupra operei eminesciene, de personalităţi remercabile ale
culturii române.
Mircea Eliade spunea, cu îndreptăţire: „neamul românesc simte că şi-a asigurat dreptul la nemurire” mai ales
prin creaţia lui Eminescu şi, cât timp va exista undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu,
identitatea neamului nostru este salvată”.
Tudor Vianu – „fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci!”
I.C. Noica – „omul deplin al culturii româneşti!”
George Călinescu – l-a numit poet naţional.
Nicolae Iorga – „expresia integrală a sufletului românesc!”
Şi exemplele ar putea continua. A mai fost denumit “Luceafărul poeziei româneşti”, “poetul nepereche”,
“voievodul poeziei româneşti”. A scris ca nimeni altul, dar a trăit în condiţii extrem de modeste şi a avut parte de o
iubire neîmplinită, care-l lega de Veronica Micle.
În anul 1866, îi apare prima poezie, „La mormântul lui Aron Pumnul”, iar, două luni mai târziu, revista
„Familia” publică poezia „De-aş avea”, considerată debutul său literar. Avea doar 16 ani. Iosif Vulcan îi schimbă
numele din Eminovici în Eminescu, nume pe care tânărul poet îl va adopta. Mihail Eminescu a fost nu numai un
creator de geniu, dar a fost, pe rând, şi în acelaşi timp, bibliotecar, dramaturg, traducător, publicist, actor. A publicat
mult, dar şi mai mult s-a publicat după moartea sa, aducând fiecare un omagiu pe deplin meritat. Viaţa, ca şi moartea
sa, sunt învăluite în mister. Sunt o serie de poeţi amatori care, prin „operele lor”, vor să-i cinstească memoria, fără
să-şi dea seama că mai mult îi pângăresc amintirea. Cu atât mai mult, ode închinate, uneori laude deşănţate, se
constituie în versuri fără acoperire. De aceea, este foarte riscant să scrii despre Eminescu, deoarece îi poţi bagateliza
nu numai viaţa, dar şi opera poetului nostru, a marelui creator de geniu.
Când îl omagiem sau îl comemorăm, este de ajuns şi din plin să-i recităm din opera sa vastă !
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UNIREA, ACT DE VOINŢĂ ŞI DE CONJUNTURĂ
Ziua Unirii este un moment important al României şi este
sărbătorit peste tot în ţară. La Comandamentul Flotei din Constanţa,
are loc omagierea actului Unirii din 24 ianuarie 1859.
Participanţii la eveniment, civili, ofiţeri activi și în rezervă ies
pe terasa palatului Comandamentului. E prima zi de iarnă, cu vânt,
temperatură scăzută şi fulguieli. Pe faleză, în sunetul fanfarei
marinei militare, defilează garda de onoare, cu drapelul garnizoanei.
Se intonează Imnul de Stat. Prof. Valentin Ciorbea vorbeşte despre
Unire ca un moment de referinţă în istoria ţării ce dorea să se
modernizeze. A fost un act istoric emanat din voinţa poporului în
frunte cu o elită intelectuală şi politică evoluată, dar şi un act
conjunctural. După înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei,
Convenţia de la Paris, din 1857, a lăsat cale liberă ţărilor române săşi conducă destinele, dar în anumite condiţii. Adunările ad-hoc
aveau menirea să lămurească masele cu privire la unirea văzută ca
un proiect naţional de o mare înţelepciune. Propunerile pentru
domnitori au fost numeroase, venite din partea liberalilor şi
conservatorilor. Tânărul pârcălab, colonelul Alexandru Ioan Cuza, e
considerat a fi o alegere bună pentru Moldova şi este votat, la 5
ianuarie, de cei 48 de deputaţi. Europa propusese o unire formală, cu
doi domnitori, cu două guverne în două capitale. La Bucureşti, avea
să vină marea surpriză. În camera nr. 5 din Hotelul Concordia, în
seara zilei de 23 ianuarie, după lungi discuţii, este propus ca
domnitor tot Cuza. A doua zi, Adunarea electivă, care-şi avea sediul
într-o clădire ce se afla pe locul unde azi este sediul Patriarhiei, urma
să voteze. Sub presiunea celor 30.000 de manifestanţi, a fost ales
acelaşi domnitor ca în Moldova. La 2 februarie. vine Cuza la
Bucureşti. Cei care-i cunoşteau viaţa aventuroasă au crezut că va fi
uşor de manevrat, dar. odată ajuns domn, s-a dedicat ţării pe care şi-a
dorit-o pornită pe drumul modernizării. Avea ca exemplu pe
Napoleon al III-lea şi pe Alexandru, ţarul Rusiei. Nu a fost sprijinit
de Parlament, proiectele lui nu erau votate de acesta, şi cele propuse
de Parlament nu erau aprobate de Cuza. Aşa stând situaţia, a trebuit
să devină un domn autoritar. Ieşenii şi-au înfrânt mândria şi au
acceptat să fie capitala administratitvă la Bucureşti, dar rămânând
pentru totdeauna o importantă capitală culturală în Iaşi. Au fost puse
în aplicare mai multe reforme: agrară, financiară, monetară,
culturală. Populaţia, analfabetă în majoritate, putea accede la carte,
prin instituirea învăţământului primar obligatoriu.
S-au înfiinţat primele universităţi, la Iaşi (1860) şi, apoi,
Bucureşti (1864). S-a organizat armata. Se pare că domnitorul s-a
mişcat prea repede, devenind incomod. Adversarii creează
“monstruoasa coaliţie” şi reuşesc să-i impună abdicarea. Ultimele
cuvinte la plecarea din ţară, la 11 februarie 1866, au fost: ”Să dea
Dumnezeu să-i fie ţării mai bine fără mine, decât cu mine !” Nu era
supărat, nu şi-a blestemat adversarii, şi Dumnezeu l-a ascultat.
Poporul nu l-a uitat, l-a păstrat în legende, i-a făcut o primire
triumfală trupului său neînsufleţit, când a fost adus în ţară, după decesul survenit în 16 mai 1873. Cuvintele sale
profetice au fost ascultate: Dumnezeu a trimis românilor pe Carol Întâi, care, timp de aproape o jumătate de veac, i-a
continuat reformele, idealurile ce nu erau numai ale lui, ci ale unui popor care se trezise şi trebuia să scape de
stăpânirea turcească şi să privească spre Occident, modernizându-se. Continuitatea se vede până şi în menţinerea
aceluiaşi Imn naţional ales în urma unui concurs, încă din 1862. A fost cântat până în 1947. Cuza a intrat în conştiinţa
românilor ca domn al Unirii, al marilor reforme, ca domn iubitor de popor, de ţară.
Activitatea de la Comandamentul Flotei s-a încheiat într-o atmosferă prietenească, de sărbătoare, ciocnind un
pahar de şampanie. Câteva panouri cu exponate aduse de la Muzeul Marinei Române, pe care sunt expuse săbii,
pumnale şi iatagane, au introdus oaspeţii în atmosfera de acum 155 de ani.
Prof. Ana Ruse
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UNIREA PRINCIPATELOR.
DOMNITORUL CUZA ŞI REFORMELE
MOTTO : Eventualele asemănări cu
situaţia actuală din România în perioada 1990 –
2013 nu sunt deloc întâmplătoare.

Pentru o bună înţelegere a istoricului act al Unirii Principatelor, este necesar să cunoaştem situaţia
economică şi socială a perioadei respective. În acest sens, am consultat o lucrare deosebit de valoroasă şi anume
“Mersul ideilor economice la români“, scrisă de Costin Murgescu (două volume), apărute în anul 1994.
Autorul s-a născut la 27 oct.1919 la Râmnicu Sărat şi a decedat la 30 august 1982 la Bucureşti. A fost
diplomat, economist, geopolitician, specialist în globalizare, membru corespondent al Academiei Române,
directorul institutului de Economie Mondială din Bucureşti. A luptat pe front în cel de-Al Doilea Război
Mondial, fiind grav rănit. În lucrarea mai sus amintită, autorul analizează marile evenimente istorice sub aspect
economic şi social, acordând un spaţiu larg Unirii Principatelor şi activităţii Domnitorului Ioan Cuza.
Începem prin a arăta lupta dusă pentru pregătirea Unirii, care era condiţionată şi de rezolvarea problemei
agrare,lichidarea “boerescului” şi împroprietărirea ţăranilor. După ce a votat cererea privind unirea Principatelor,
Adunarea ad-hoc a Moldovei a fost sesizată la 9 noiembrie 1857 de propunerea deputaţilor săteni privind
îmbunătăţirea soartei lor, în care 15 deputaţi în frunte cu Ion Roată şi-au exprimat dorinţele cu privire la “noul
aşezământ şi a noii rânduieli ce are a se pune pe ţară”. Ei au expus situaţia dramatică a clăcaşilor: “Până în ziua
de astăzi, toate sarcinile cele mai grele numai asupra noastră au fost puse şi noi mai de niciunele bunuri ale ţărei
nu ne-am îndulcit…, că noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai noi am dat, ispravnici,
judecători şi jandarmi numai noi am ţinut; drumuri, poduri şi şosele numai noi am lucrat… Ispravnicul ne-a
bătut, privighetorul ne-a bătut, jandarmul ne-a bătut, zapciul ne-a bătut, boerul de moşie ne-a bătut“. După
prezentarea condiţiei lor istorice, deputaţii ţărani cer “ca pe viitorime ţăranul să fie şi el pus în rândul oamenilor,
să nu mai fie ca până acum asămănăluit cu dobitoacele necuvântătoare… Să nu mai fim ai nimănui, să fim numai
ai ţării şi să avem şi noi o ţară“. Ţăranii luptau pentru desfiinţarea “boerescului” şi împroprietărire: “Lucrăm din
primăvară până în toamnă, şi până dă îngheţul tot la boeresc“.
Costache Negri, împreună cu Ion Roată şi alţi patru deputaţi, prezintă propunerea ca ţăranii să fie
împroprietăriţi, urmând ca proprietarii să vândă pământul. Propunerea a căzut. Cu acest prilej, Ion Bălăceanu,
aflat în Franţa, aflând despre propunerea lui Negri, scrie lui Vasile Alecsandri că demersul lui Negri nu poate
decât să-l onoreze, dar transformarea lui în lege nu este nici posibilă, nici necesară, deoarece o asemenea lege ar
păstra întotdeauna un caracter de spoliere şi de expropiere, ceea ce ar face ca niciun proprietar să nu-l
voteze vreodată. Că o astfel de lege ar fi periculoasă, chiar dacă n-ar fi pusă în practică, deoarece ar consacra un
pretins drept al ţăranului asupra pământului proprietarului său, drept pe care nu încetează să-l invoce comuniştii.
La Bucureşti, în Adunarea ad-hoc, deputatul ţăran Gh. Lupaşcu din Râmnicu Sărat, după ce aminteşte că
“Boierii, necunoscând îndestul dorinţele şi păsurile noastre, precum ni le cunoaştem noi care suferim, au făcut
legi împovărătoare nouă, care au adus mari şi multe nenorociri ţărei“, cere să se stabilească necesitatea unui
guvern constituţional, cu o singură Adunarea obştească largă, alcătuită de înfăţişători luaţi din toate stările de
oameni ai ţării, care să aibă dreptul să înfăţişeze toate păsurile şi trebuinţele a tot norodul român“. (După cum
ştim, de atunci şi până astăzi, acest deziderat nu s-a realizat. Chiar şi în regimul de democraţie de tip european,
parlamentele sunt înţestate de cine vrei şi cine nu vrei, politruci de meserie şi, în special, avocaţi, care sunt buni
şi pricepuţi la orice, capabili să ocupe chiar şi funcţia de mitropolit. Reprezentanţii ţăranilor şi muncitorilor
lipsesc cu desăvârşire, oamenii “de rând” având voie, din când în când, cu aprobarea stăpânirii, să facă vocalize
stradale şi să blocheze circulaţia sub supravegherea maternă a jandarmeriei.) “Amendamentul” lui Lupescu a
fost respins, Adunarea considerând să se pronunţe numai în legătură cu problema Unirii. Adunarea nu l-a putut
împiedeca pe Tănase Constantin să expună doleanţele clăcaşilor: “Acum dar, după ce noi am votat dorinţele
politiceşti fundamentale ale ţării … , credem de datoria noastră cea mai neapărată, potrivit poruncii ce ne-au dat
alegătorii noştri, să spunem asuprirea de moarte ce ne apasă, asuprire care este şi nenorocirea ţărei. Noi, ţăranii
plugari români, care suntem partea cea mai numeroasă, avem dreptul netăgăduit să luăm parte la viitoarele
adunari care vor alcătui Constituţia ţărei şi legiuirile ei lăuntrice ... Şi aducem la cunoştinţă prin acestea că toate
legile care se vor face fără de noi vor fi privite de ţară ca nedrepte şi asupritoare şi nu vor fi recunoscute de noi
decât ca un rod al silei”. Va trebui ca Vodă Cuza şi Mihail Kogălniceanu să facă “lovitura de stat”, pentru a se
realiza o parte din doleanţele ţărănimii. Putem afirma că majoritatea politicianiştilor şi parlamentariştilor de
astăzi nu se ridică la înălţimea celor trei ţărani citaţi mai sus, Ion Roată, Ghe. Lupaşcu şi Tănase Constantin, şi
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nici nu şi-ar dori să aibă asemenea colegi în parlament. Până şi istoricul şi omul politic D.A. Sturdza, atât de
rigid în concepţii şi zgârcit în aprecieri, nu s-a putut abţine să nu constate că “nimeni nu se aştepta în Adunare
la o cuvântare atât de patriotică şi liniştită, atât de cumpănită şi dreaptă, dar atât de energică “. Nu trebuie să ne
mire faptul că n-a trecut mult timp şi ţăranii au “cuvântat” altfel, în 1907 .
Până la alegerea sa, colonelul Cuza nu prevestise prin nimic pe marele bărbat de stat destinat să devină
ctitorul statului român modern, înfăptuind marile deziderate ale revoluţionarilor de la 1848, uneori chiar
împotriva vechilor săi tovarăşi de luptă, care, până la urmă, vor complota împotriva lui şi îl vor obliga să abdice.
Ales domnitor al Moldovei şi, apoi, al Ţării Româneşti, acest bărbat, pe care Bolintineanu îl descrie ca fiind
blond, de stat mijlociu, vessel, modest şi amabil, care nu bea decât apă la masă, dar bea multă cafea şi fuma
ţigară după ţigară, cunoscut până atunci ca iubitor de femei şi de un joc de cărţi cu prietenii, dar integru şi
generos, se transformă într-un mare voievod. Hotărât să-şi îndeplinească misiunea istorică ce-i fusese
încredinţată, el transformă în program politic cuvintele pe care fostul său coleg de şcoală şi viitorul său primministru, Mihail Kogălniceanu, le rostise la urcarea în scaunul Moldovei: “Prin înălţarea ta pre tronul lui Ștefan
cel Mare, s-a înălţat însăşi naţionalitatea română …. Alegându-te pre tine domn în ţara noastră, am vroit să
arătăm lumei ceea ce toată ţara doreşte: la legi nouă, om nou … Fă ca legea să înlocuiasca arbitrariul, fă ca legea
să fie tare … Fii bun mai ales cu acei pentru care mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi“.
Constatăm, astăzi, că preşedinţii, parlamentarii şi guvernanţii români de după 1990 s-au călăuzit şi aplicat
permanent aceste recomandări, ba le-au şi depăşit, motiv pentru care ne manifestăm permanent toată dragostea,
stima şi mândria.
Cuza Vodă a avut o domnie pe cât de glorios intrată în istorie, pe atât de grea şi de agitată, într-o ţară
care abia se forma şi era lipsită de experienţa vieţii politice constituţionale, între oameni politici pe care îi
dominau ambiţiile personale, ceea ce l-a făcut treptat reticent, adeseori aspru în relaţiile cu ai săi colaboratori,
neîncrezător în ei şi chiar în armata pe care el a creat-o şi de care a avut grijă, dar care îl va trăda. Când
generalul Balş a găzduit o întrunire separatistă, a fost apostrofat de Cuza printr-o scrisoare care oglindeşte lupta
care trebuia dusă chiar în cadrul armatei, avertizându-l că orice cetăţean, indiferent de rang şi de poziţie socială,
care găzduieşte reuniuni de uneltiri împotriva instituţiilor ţării, “se socoate rebel … Mai ales când o aşa
persoană poartă characterul public şi mai cu seamă se află oştean, atunci, pe lângă că eşti rebel, eşti totodată
trădător“.
Nu mai puţin dificilă era educarea în spiritul responsabilităţilor lor statale a magistraţilor, a clerului şi
chiar a propriilor miniştri. La întoarcerea din prima călătorie la Constantinopol, Cuza Vodă ţine o cuvântare care
constituie o adevărată demonstraţie a modului în care se forma stilul cuzist de conducere în lupta împotriva
mentalităţilor feudale şi a liberalismului anarhic. Adresându–se magistraţilor, le atrage atenţia că sunt cei dintâi
chemaţi să dea exemplu de respectarea legilor. Vine şi rândul clerului şi al mitropolitului Sofronie Miclescu:
“Ţara v-a încredinţat toiagul arhipăstoresc ca să conduceţi pe calea morală şi a mântuirii sufleteşti. Sunteți
înconjurat şi rău sfătuit. De un timp încoace, clerul înalt a părăsit cu totul misiunea sa.“ Se adresează şi
guvernului condus de Kogălniceanu: “Ne videm siliţi a vă arăta nemulţumirea noastră pentru molătatea şi
indulgenţa cu care aţi răbdat starea de insubordonare în care s-au pus unii din membrii clerului înalt“. Barbu
Catargiu a fost liderul de necontestat al conservatorilor români din epoca Unirii, cel mai intransigent, mai viguros
ideolog al marii proprietăţi şi al rolului claselor avute din întregul secol XIX . Pentru Catargiu societatea trebuia
să fie în mod natural o piramidă cu “oameni -capete care să gândească, oameni–braţe care să lucreze, oameni–
picior care să alerge“. De pe aceste poziţii ideologice, a combătut Catargiu ideea impozitului progresiv pe avere
şi proiectul de reformă agrară preconizat de Cuza şi Kogălniceanu. La întârzierea reformei agrare, a contribuit şi
faptul că liberalii “de stânga“, conduşi de Ion C. Bratianu, s-au retras din Adunare, eschivându-se astfel de la o
confruntare ce le-ar fi evidenţiat poziţia duplicitară în problema agrară. În asemenea împrejurări, greul luptei
cădea pe umerii lui Mihail Kogălniceanu şi pe micul grup liberal din jurul său. La 25 mai / 6 iunie 1862,
Kogălniceanu deschide dezbaterile cu o cuvântare care avea să intre în antologia parlamentară a României,
printr-o riguroasă fundamentare istorică a drepturilor ţărănimii, vervă politică şi eleganţă literară. (Celor doritori
să cunoască conţinutul acestei cuvântări, le recomandăm să citească, în volumul M. Kogălniceanu –
“Opere”, vol.III, partea a II–a, apărut în 1987, articolul intitulat “Îmbunătăţirea soartei ţăranilor“, care reproduce
discursul lui Kogălniceanu pe 33 de pagini. Ne limităm doar să-l amintim, fără a intra în detalii. Este suficient să
arătăm faptul că, în replică, Barbu Catargiu respinge propunerea de împroprietărire a ţăranilor.)
Este necesar să vedem şi reacţia forţelor din opoziţie, care n-au pregetat să apeleze la intervenţiile străine,
practică folosită în decurs de secole. Pentru înţelegerea mentalităţilor moşierimii, menţionăm scrisoarea trimisă
la Constantinopol de Constantin Şuţu, care denunţa pe acei “tâlhari de drumul mare care au drept plan şi bază
ruinarea societăţii şi răpirea marei şi micii averi a tuturor claselor“, cerând ca să fie trimise “biruitoarele oştiri
ale Semilunei ca să scape provinciile de lepra culotismului, al căruia şefi sunt prinţul şi adjutantul său, primul
ministru, visul dracului“. Nici mentalităţile burgheziei naţionale nu erau diferite. Spre deosebire de marii
latifundiari, care îşi îndreptau privirile spre Imperiul Otoman, Rusia sau Austria, burghezia uneltea în Franţa şi
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Anglia, unde îşi foloseau vechile relaţii politice Ion C.Bratianu, C.A.Rosetti, Ion Ghica, Eugen Carada şi alţi
paşoptişti cu fixaţii conspirative. În asemenea împrejurări, a încolţit în mintea Domnitorului Cuza, hărţuit de
veşnicele uneltiri ale opoziţiei, ideea de a pune capăt, printr-un act de autoritate, unor zbuciumări paralizante în
efortul de a se înfăptui progresul Principatelor. Cuza se lovea, în acţiunea de reformare a statului, de luptele
parlamentare şi de acţiunile menite să-l îndepărteze de la domnie. La Constantinopol, Costache Negri află de la
reprezentantul Franţei că, la Bucureşti, se pregăteşte “debarcarea prinţului“. Negri îi sugerează lui Cuza ideea
unei lovituri de stat, care să pună capăt uneltirilor opoziţiei.
Nicolae Kretzulescu, într-o scrisoare datată 14 mai 1863, cere Domnitorului “să se suspende adunarea
legiuitoare pe un timp oarecare şi să se decreteze formarea unui consiliu de stat, căruia să se pună însărcinarea de
a elabora, fără zăbavă, legile trebuincioase pentru organizarea ţării şi consolidarea instituţiilor celor noi“. Se
cunoaşte felul în care a decurs “lovitura de stat “.
Să reţinem că, în urma acesteia şi a vizitei lui Cuza la Constantinopol şi acceptării de către celelalte puteri
garante a faptului împlinit, se obţine consacrarea oficială că Principatele Unite vor putea pe viitor modifica şi
schimba legile care privesc ocârmuirea lor lăuntrică, cu concursul legal al tuturor puterilor statului şi fără nici o
intervenţie din afară, execeptându-se bineînţeles legăturile ce unesc Principatele cu Imperiul Otoman. Practic,
după doar cinci ani de la urcarea sa pe tron, Alexandru Ioan I nu mai avea de înfăptuit decât legea agrară, spre
a-şi încheia misiunea şi a lăsa urmaşilor numai sarcina de a proclama formal independenţa. Reforma agrară va
mai avea de întâmpinat serioase obstacole. Obstrucţia forţelor conservatoire, împletită cu atitudinea şovăielnică
şi manevrele grupării liberale conduse de Ion C. Brătianu din Adunare, a culminat cu votul de blam care
impunea demisia guvernului Kogălniceanu. Consiliul de Stat, în cadrul caruia s-a elaborat proiectul de lege
agrară, a reuşit să-l convingă pe Cuza ca aplicarea legii să fie amânată cu trei ani. Kogălniceanu reacţionează
imediat şi-i explică Domnitorului că va fi necesar ca, în spatele fiecărui clăcaş, va trebui să stea câte un
jandarm, dacă aceştia vor fi obligaţi să mai aştepte trei ani şi “dacă, Măria Ta, ai avea atâţi jandarmi câţi sunt
ţăranii, şi încă nu Te-aşi sfătui să faci cu ei asemenea întrebuinţare“. Domnitorul, convins, cere Consiliului de
Stat schimbarea hotărârii şi izbuteşte să fie adoptată Legea, care a fost difuzată imediat în toate satele, însoţită
de o proclamaţie a lui Cuza, “Către sătenii clăcaşi“. “Claca (boerescul) – vestea Domnitorul – este desfiinţată
pentru d-apururea şi de astăzi sunteți proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre…Voi sunteți stăpâni
pe braţele voastre …, voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat. Satele au fost cuprinse de un entuziasm de nedescris.
Trecerea lui Cuza sau Kogălniceanu prin ţară declanşa manifestări spontane de masă. Cu toate meritele ei
istorice, legea nu a fost lipsită de critici. Ca unul lovit prin reforma agrară şi care se aflase în fruntea complotului
împotriva lui Cuza, Ion Ghica scria, în 1876, că Domnitorul Cuza “n-a înţeles tendinţele şi aspiraţiile poporului
în capul căruia s-a găsit“. Prin înfăptuirea Unirii Principatelor, secularizarea averilor mânăstireşti şi realizarea
reformei agrare, misiunea istorică a lui Alexandru Ioan I era practic încheiată.
Toate acestea nu s-ar fi putut înfăptui sub un principe străin şi catholic, care n-ar fi fost recunoscut de
puteri, n-ar fi putut înfrunta agitaţiile clerului ortodox ce ar fi făcut din problema secularizării o chestiune de
persecuţie religioasă şi n-ar fi fost în stare să reziste opoziţiei înverşunate a marilor proprietari deţinători ai
puterii politice în Stat. Nici Constituţia de la 1866 nu s-ar fi putut alcătui fără recunoaşterea completei
autonomii a ţării – recunoaştere venită după lovitura de stat de la 2 mai 1864, pe care un principe străin n-ar fi
putut s-o facă. Bolnav şi epuizat de luptele pe care a fost nevoit să le ducă nu numai împotriva aristocraţiei
feudale, dar şi împotriva multora dintre tovarăşii lui de luptă de la 1848, Domnitorul a plecat, în iulie 1865,
pentru o cură balneară, la Ems, în Germania. Este nevoit să-şi întrerupă cura din cauza unei răzmeriţe a
precupeţilor din piaţă, amplificată de opoziţie şi de represiunea guvernului împotriva autorilor. Întors în ţară,
Cuza amnistiază pe fruntaşii liberali arestaţi şi-l schimbă pe prefectul capitalei.
Conştient că misiunea sa istorică s-a încheiat şi plictisit de neîncetatele agitaţii ale opoziţiei care au avut
ecou în cabinetele multor puteri europene, Domnitorul decide să abdice. Cuza trimisese deja o scrisoare prin
care, la 1 octombrie 1865, anunţa pe Napoleon III despre intenţia sa de a abdica. La 10 decembrie 1865, Rosetti
– Bălănescu, participant la alegerea lui Cuza la Iaşi, în ianuarie 1859, şi ministru de externe în patru guverne, se
referea la ultima discuţie avută cu Domnitorul, spre a-i atrage atenţia asupra lumii politice care îl înconjura: “Îmi
aduc aminte de planurile şi proiectele dv. Şi mă întreb dacă toată această lume vă înţelege, dacă nu vor fi atât de
mici încât să vă creadă instrumentul vreunei puteri străine şi nu a propriei voastre voinţe, a propriei voastre
generozităţi. Ei judecă pe toată lumea după măsura lor şi nu există nimic la ei, la noi toţi, nici credință, nici
sinceritate. Sunteţi, Alteţă, monarhul unui trist popor căruia trebuie să-i faceţi bine împotriva lui, fără speranţa
unei recunoştinţe în prezent. Numai viitorul vă va da dreptate.“ Cuvinte profetice ! La adăpostul nepăsarii
Domnitorului şi al incapacităţii celor care aveau obligaţia să-l apere, firele complotului se amplifică,
pretextându-se slăbiciunile lui Cuza (rolul camarilei şi înfierea celor doi fii naturali ai Mariei Obrenovici), spre
a masca motivele reale ale acţiunii: furia partidei liberale, căreia i se tăiaseră instrumentele zgomotoasei opoziţii
cu care se obişnuise şi indignarea marii moşierimi, lovită prin reforma agrara. Complotiştii reuşesc să corupă o
parte a corpului ofiţeresc , în frunte cu sperjurii colonel Nicolae Haralambie şi maior D. Lecca. Cuza, care
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dispreţuia pe aristocraţi şi nu avea nici o încredere în manifestaţiile populare (“Aceşti oameni te aclamă, îţi
oferă flori, mâine îţi vor arunca cu pietre !“) nu a crezut sau nu a dorit să creadă în avertismentele primite, cu atât
mai mult, cu cât, în ianuarie, îşi anunţase rudele despre hotărârea sa de a abdica, în martie.
Toata lumea cunoştea pe şefii conspiraţiunii. Lascăr Catargiu, Ion Brătianu, Dimitrie Ghica, C.A.Rosetti, Ion
Ghica, Petre Mavrogheni, Nicolae Golescu şi Dimitrie Sturdza hotărâseră detronarea lui Cuza prin orice mijloc.
Cu atât mai mult refuza să creadă că din complot puteau face parte ofiţerii pe care el îi promovase, cărora le
crescuse prestigiul social şi cărora le era încredinţată securitatea Domnitorului. La 10 februarie 1866, ora 7
seara, când a fost anunţat de un tânăr, care a reuşit să pătrundă în palat, că revoluţia va fi gata să izbucnească,
Cuza a ignorat informaţia. La 11,30 seara, într-o convorbire cu I.G.Valentineanu, care l-a informat de complot,
Cuza a răspuns nepăsator: “Nenorocită zi pentru revoluţionari, dacă vor ataca palatul în această noapte. Ei nu
ştiu, se vede, că sunt păzit de dragii mei vânători “. Or, tocmai aceşti ofiţeri aveau să-i înconjoare palatul cu
trupe şi aveau să-i pătrundă în dormitor, spre a-i cere, cu revolverul în mână, abdicarea.
Cuza a semnat, fără a schiţa nici un gest de opunere, în dimineaţa zilei de 11/23 februarie, actul de abdicare
prezentat de complotişti, după care a fost transportat, sub pază, la Cotroceni. Înainte de a se îndrepta spre Brasov,
el se adresa Locotenenţei Domneşti şi guvernului cu princiara ironie: “Să-i dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai
bine fără mine, decât cu mine !“ Complotiştii au avut grijă ca istoriografia bazată pe spusele lor să
prezinte abdicarea (mai corect spus, alungarea) lui Cuza ca salutată de popor sau privită cu nepăare. În realitate,
nu a fost vorba de indiferenţă. În numeroase comune ţăranii au refuzat să semneze plebiscitul organizat în
vederea numirii ca rege a lui Carol I.
Cuza a dorit să se întoarcă în ţară în aprilie 1867 , dar Carol I, sfătuit de complotiştii de la 11 februarie
1866, nu i-a acordat acest drept. Teama pe care o resimţeau complotiştii, ori de câte ori era vorba de numele lui
Cuza, nu era cu totul lipsită de temei, deoarece, cu cât trecea timpul, cu atât amintirea Domnitorului Unirii şi al
reformei agrare devenea mai puternică. Şi nu numai în rândurile ţărănimii. Generalii Ioan Florescu şi Gh.Manu,
în fruntea unui grup de 140 de ofiţeri, se adresaseră Domnitorului Carol , imediat după înscăunarea sa, pentru a-i
cere să ancheteze pe cei care, participând la complotul din 11 februarie, pătaseră onoarea armatei. În pofida
cererii lor, conspiratorii aveau să facă o remarcabila carieră militară şi politică în anii următori: col.Haralambie
a devenit ministru de război într-un guvern Ghica, după care a fost avansat general. Maiorul Lecca, ministru de
război în guvernul conspiraţiei, a mai ocupat această funcţie într-un guvern Ion C.Brătianu , după care a fost
avansat general. Col. Berindei a devenit general şi ministru de Război în două guverne prezidate de Aurelian şi
Sturdza. Coloneii Kretzulescu, Călinescu şi căpitanul Pilat au ajuns la gradul de general. Numai căpitanul
Mălinescu s-a sinucis, înainte de a primi rasplata trădării Domnitorului său. (Cu excepţia sinuciderii, asemenea
avansări au avut loc şi după anul 1990, drept răsplată pentru deosebite fapte de arme si realizări măreţe !) Mai
semnificative decât protestele ofiţerilor aveau să fie alegerile organizate în 1870, când Alexandru Ioan Cuza
este ales deputat în Mehedinţi şi senator la Turnu Severin. Memoriile lui Carol I consemnează: “Ziarele
opoziţiei se pronunţă lămurit şi pe faţă contra dinastiei.” Prinţului, jignit în mândria lui, îi dă întâia oară prin
gând să renunţe la misiunea lui şi să abdice. Popularitatea lui Cuza şi politica progermană a lui Carol I
determină Franţa, care, în 1865 – 1866, acceptase să facă jocul complotiştilor de la Bucureşti, să se gândească
la readucerea pe tron a Domnitorului Unirii. Ambasadorul Franţei în Austria a evocat această posibilitate într-o
convorbire avută cu fostul Domnitor la Viena, în ziua de 24 aprilie 1868. Cuza răspunde însă, plin de
demnitate: “Nu voi consimţi niciodată să reintru în ţară printr-o intervenţie străină, prin sprijinul Franţei, nu
mai mult decât prin acela al Rusiei. Nu aş dori niciodată să sosesc decât prin ţară .“
La 3/15 mai 1873, la ora 1,30 din noapte, după şapte ani de domnie urmaţi de şapte ani de exil,
Alexandru Ioan Cuza a murit în Germania, la hotelul “Europa“ din Heidelberg, vegheat de devotata Elena
Doamna. Cu ocazia pregătirilor de înmormântare, a luat naştere o polemică între Mitropolitul Moldovei Calinic
Miclescu şi Nifon, mitropolitul de la Bucureşti care, de teama de a nu indispune guvernul şi pe noul domnitor, a
refuzat invitaţia de a participa la înmormântarea lui Cuza. Trenul mortuar cu trupul fostului Domnitor a intrat în
ţară în ziua de 15/27 mai 1873 şi a fost întâmpinat de mulţimi îndurerate. La Ruginoasa, la înmormântare, au
asistat peste 30.000 de ţărani. Între cei care au luat cuvântul, glasul cel mai autorizat şi cel mai emoţionat a fost
cel al lui Mihail Kogălniceanu, care a evocat domnia lui Cuza pentru a sublinia meritele istorice ale celui care a
fost autorul Unirii Principatelor. Reţinem din spusele lui Kogălniceanu: “Nu greşelile lui l-au răsturnat, ci faptele
lui cele mari … şi, cât va mai avea ţara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru
Ioan I”.
Lt.col (rtr) MIHAI ISTRATI
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„CÂNTEC PENTRU ŢARĂ”
Ca orice fiinţă, o ţară are nevoie de cântec. Când istoria

e blîndă cu ea, iar asta se întâmplă rar, cântecul înseamnă
sărbătoare. Când ţara e sfâşiată de istorie, cântecul are alte
dimensiuni şi inflexiuni. Ca şi limba, cântecul e un mesaj. Cineva
a spus, cândva, că muzica este modul de exprimare a tăcerii. Nu
mai ştiu cine. Ca şi limba, muzica transportă naţiile prin istorie, cu
tot ce conţin ele, experienţă, frumuseţe, înţelepciune etc. Este o
inepuizabilă transmitere între generaţii (biologic), între epoci
(istoric), între idei în dezvoltare (filosofic) ... Are corifei, are iluştri
necunoscuţi în consolidarea sa (mă gândesc aici la folclor), are
bătrâni şi are copii, ca orice ţară, căci muzica este, ea însăşi, un
tărâm. Iar globalizarea ucide obiceiurile, tradiţiile, DATUL! şi ne
oferă DOBÂNDITUL! Încă nedobândit!
*
Într-o vreme în care se perindă gânduri imperiale, ambiţii
politico- economice, tensiuni , escaladări de tensiuni etc., nişte
oameni, acolo şi ei, au găsit de cuviinţă să ne amintească, de fapt, ...
istoria. Cântând!
Un compozitor şi profesor (Adrian Doxan) a sesizat că
lucrurile astea se înrudesc, în sensul că un profesor educă nişte
elevi, iar un compozitor ne educă (nu chiar pe toţi, că unii sunt
manelişti!!!) aproape pe toţi, a crezut de cuviinţă să ne facă o seară
remarcabilă, care să amintească şi de cei 96 de ani de când cu ...
Basarabia şi Bucovina! Sala Liceului de Artă a fost, cred, chiar
plină, invitaţii s-au îmbulzit, spectacolul a fost măiastru, conţinând
şi cele vesele şi cele triste, şi copii, remarcabili, de 4-5 ani, şi tinere
de la liceu, şi invitaţi, şi profesori, care au trudit, la pian, sau şi-au
rupt mâinile, de indicaţii pentru cei mici. A mai fost şi invitatul de onoare Ion Bodnăraş. Care a rupt inimi !
Studenţii basarabeni, pe care deja îi cunoşteam de mult, au performat şi ei grozav, deşi ”performat” mi se pare de
o sonoritate meschină, pe lângă hora pe care au încropit-o în chiar jurul scenei ! Una peste alta, a rezultat un gând mai
altfel decât acela care adoarme prin scaune sau fotolii de senatori sau alte jivine, rămânând cu ecouri „despre sora
Basarabie” şi cu latenţa cu care suntem căptuşiţi de dictările pe care le-au făcut cu noi, rând pe rând, ”profesorii
Musulmani ai Înaltei Porţi, cei Austro-Ungari, cei ruşi, cei americani etc.

Stimaţi, cei ce citiţi mesajul muzical pe care, personal, l-am perceput, precum şi răspunsul sălii au fost argumente
de susţinut indestructibilitatea ideii că un „cântec pentru ţară” nu poate fi niciodată prea mult !
Dan Nicolau
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27 MARTIE 2014 96 DE ANI DE LA UNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA
Text: Vasilica Mitrea
Foto: Pavel Oţelea

Zi de sărbătoare pe ambele maluri ale Prutului. Lumină pentru Basarabia.
Festivităţi ce au avut loc în peste 40 de oraşe ale României şi Basarabiei.
Dorin Chirtoacă, Mircea Drug, Mihai Cimpoi şi Alexandru Moşanu au
primit înalte distincţii cu această ocazie, din partea preşedinţiei României.
La Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa, a avut loc un
frumos spectacol organizat în colaborare cu Filiala Constanţa a Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Asociaţia Culturală “Pro Basarabia
şi Bucovina” şi, bineînţeles, de către conducerea liceului, prof. Adrian Doxan,
scriitor, poet şi compozitor, care a semnat majoritatea textelor şi compoziţiilor din spectacol. La acesta, au
participat şi studenţi basarabeni, cu melodii semnate de Grigore Vieru, Aldea Teodorovici, Adrian Doxan
ş.a.
Ca să înţelegem rostul acestei manifestări, trebuie să spunem
următoarele: la 27 martie 1918, Actul Unirii a fost votat de Sfatul Ţării, în
puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că
„popoarele să-şi hotărască singure soarta lor, de azi înainte şi pentru
totdeauna, se uneşte cu mama sa ROMÂNIA. S-a spus atunci:
„TRĂIASCĂ UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA DE-A PURURI
ŞI TOTDEAUNA!”
Primul ministru al României era Alexandru Marghiloman, care a
transmis un mesaj compatrioţilor săi: „În numele poporului Român şi al
Regelui Ferdinand, iau act de unirea Basarabiei cu România, de aici şi în
veci! „TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!” Sfatul Ţării devenea, astfel,
puterea de cârmuire care punea capăt anarhiei. Acesta avea fruntaşi din
toate stările sociale ale ţării, militari, profesori, jurişti, economişti – toţi
oameni competenţi.
La patria mamă revine în anul 1918, pentru a fi din nou luată în urma
pactului germano-sovietic din anul 1939, în anul 1940.
După cum se ştie, numele de Basarabia a fost primit de la neamul
Basarabilor, însă, din cauza războiului dintre Rusia şi Turcia, încheiat în
1812, şi, apoi, cel al Crimeii (1854-1856), Basarabia s-a confruntat cu urmări dramatice şi cu o situaţie
instabilă. Aceasta a fost ruptă de Moldova, deşi populaţia Basarabiei era, la acea dată, de 2.000.000 de
moldoveni.
Emoţionante au fost luările de cuvânt ale domnilor prof. Moiceanu
Ion, Cezar Pânzaru-preşedintele Asociaţiei Culturale “Pro Basarabia şi
Bucovina”, prof. conf. dr. C.Popescu, studentul basarabean Andrei
Roşca (care studiază la Iaşi) şi care au pătruns în inima fiecărui
participant la acest eveniment.
Cântecele domnului Ion Bodnăraş şi ale basarabeanului Andrei
Roşca au reuşit să ridice jumătate din sală la dans, astfel încât s-a încins
o horă a păcii şi dorinţei de unire a tuturor tinerilor prezenţi la
manifestare. Au fost murmure şi simţăminte de trăire românească.
Sensibilitatea noastră la unire rezidă şi din faptul că se întâmplă
lucruri neortodoxe pe scena politică a unor state, care nu mai ţin cont de tratatele semnate şi ocupă spaţii
geografice care nu le aparţin.
Noi vom rămâne veşnic recunoscători Generaţiei Unirii şi le vom celebra curajul şi generozitatea pe
„câmpurile” de bătălie politică şi militară.
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ANIVERSAREA A 105 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
REGIMENTULUI 36 INFANTERIE „VASILE LUPU”
La 1 aprilie 2014, într-o frumoasă zi de primăvară, peste 140 de cadre care şi-au desfăşurat activitatea
în Regimentul 36 Mecanizat „Vasile Lupu” s-au adunat la “Monumentul Eroilor Regimentului”, pentru a
aniversa 105 ani de la înfiinţarea acestei unităţi. Generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, activi, în
rezervă sau retragere, din Bucureşti, Ploieşti, Buzău, Mizil, Focşani, Piatra Neamţ, Galaţi, Brăila şi Călăraşi,
au ţinut neapărat să participe la acest eveniment. Ei reprezentau trei generaţii de cadre militare care şi-au
desfăşurat activitatea pe parcursul multor ani în garnizoana Mihail Kogălniceanu: genaraţia anilor ‘50-‘60,
generaţia anilor ‘70-’80 şi generaţia postrevoluţionară din 1989.
Ceremonialul militar şi religios a fost organizat de Filiala Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor „Regina Maria”, cu sprijinul primăriei Mihail Kogălniceanu, al Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti” şi
Aerodromului Mihail Kogălniceanu. Au fost prezenţi, ca invitaţi de onoare, reprezentanţi ai Brigăzii 9
Mecanizate „Mărăşeşti”, ai filialelor constănţene ale asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere
şi ai Aerodromului Mihail Kogălniceanu, însoţiţi de comandanţi ai unor structuri militare americane.
După intonarea Imnului României de către Fanfara Reprezentativă a SMFN, oficierea slujbei religioase
şi depunerea coroanelor de flori de către reprezentanţii administraţiei locale, ai unităţilor militare şi ai
asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, au urmat alocuţiunile susţinute de către primarul
localităţii - Ancuţa Daniela Belu, gl.(rz.) Nicolae Păştinică, gl.lt.(rtr.) Virgil Bălăceanu, col. (rz.) Remus
Macovei şi col.(rz.) Georgică Vornicescu.
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Doamna primar a subliniat următoarele: „Sărbătorirea Regimentului 36 Infanterie este un motiv de
bucurie pentru localitatea noastră. Sosirea cadrelor militare în rezervă într-un număr atât de mare, din toate
colţurile ţării, arată devotamentul dumneavoastră faţă de această unitate, unde v-aţi desfăşurat activitatea şi
unde sunt convinsă că aţi obţinut cele mai bune rezultate. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră are
o istorie şi că aţi legat, aici, puternice prietenii. Existenţa dumneavoastră, timp de cinci decenii, în localitatea
noastră a lăsat o puternică amprentă asupra localităţii şi, de ce nu, asupra dezvoltării ei.
În continuare, col.(rz.) Remus Macovei, ultimul comandant al Regimentului 36 Mecanizat „Vasile
Lupu”, şi gl.bg.(rz.) Spiridon Huchiu, primul comandant al Brigăzii 36 Infanterie Moto „Vasile Lupu”, au
înmânat tuturor celor prezenţi câte o medalie aniversară.
Ansamblurile de dansuri tradiţionale dobrogene, aromâneşti şi turco-tătare au prezentat un moment
artistic deosebit.
După defilarea gărzii de onoare, participanţii au vizitat fosta cazarmă, unde, în perioada 1951 -2005, a
funcţionat Regimentul 36 Mecanizat „Vasile Lupu”. Astăzi, în acest loc, după o investiţie de milioane de
dolari, funcţioneză Baza NATO.
Un moment emoţionant a avut loc în biroul comandantului, unde ultimii cinci comandanţi, gl. Nicolae
Păştinică, col. Marin Voicu, col. Vasile Ursache, col. Remus Macovei, gl.bg. Spiridon Huchiu şi gl.lt. Virgil
Bălăceanu, s-au întreţinut cordial câteva minute.
Col.(rz.) Remus Macovei
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SĂRBĂTORIREA ZILEI LUPTĂTORULUI
ANTICOMUNIST LA CONSTANŢA
Vineri, 7 martie 2014, Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor “Regina Maria” Filiala Constanţa, în colaborare cu
Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, a organizat un
simpozion ştiinţific
cu ocazia “Zilei deţinuţilor
anticomunişti din perioada 1944-1989”. Activitatea s-a
desfăşurat în sala “Adrian Rădulescu”, moderator fiind
doamna dr. Lavinia Gheorghe.
Au susţinut cuvântări I.P.S. Teodosie-Arhiepiscopul
Tomisului („Preoţi condamnaţi la detenţie în închisorile
comuniste”), Paul Andreescu-Preşedinte al Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Constanţa (“Culorile
suferinţei”), Cuşa Gheorghe, fost deţinut politic (“Calvarul
închisorilor comuniste”), cdor. (r) Ioan Damaschin (“Cazul
Horia Măcellariu. Studiu de caz”), Adrian Cârlescu,
jurnalist (“Canalul Dunăre-Marea Neagră, 1849-1953”),
col. (r) Remus Macovei, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Constanţa
(“Distrugerea elitei militare româneşti”).
În intervenţiile lor, aceştia au prezentat modalităţile prin care a
fost distrusă vechea clasă politică şi elita intelectuală, ştiinţifică,
culturală şi militară a României. S-au prezentat condiţiile nedemne de
detenţie din închisorile : Aiud, Gherla, Sighet,Piteşti, Râmnicul Sărat,
Jilava, unde lipsa hranei, a medicamentelor şi torturile sistematice
erau la ordinea zilei. Au fost prezentate aspecte legate de programul de
muncă epuizant, dublat de înfometare şi condiţiile de viaţă precare din
lagărele de muncă de la Canalul Dunăre - Marea Neagră.
Toţi vorbitorii au insistat asupra necesităţii ca un număr cât mai
mare de români să cunoscă aceste aspecte din istoria relativ recentă a
României dar şi asupra necesităţii acţiunii civice a acestora, pentr a
împiedica pe viitor repetarea unor astfel de drame.
Audienţa a fost formată din elevi de la: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”, Liceul teoretic „Decebal”, Liceul teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, studenţi de la
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, cadre în rezervă şi în retragere.

Col.(r) Tudoran Gheorghe
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ÎNCĂ O AMINTIRE DE LA DOBRICI
În momentele tensionate ale istoriei (şi se pot menţiona,
aici, deopotrivă, conflictele ideologice sau cele militare, ca
o continuare a celor dintâi), s-au creat vecinilor (indivizi,
grupuri sau naţii) fie stări de satisfacţie (alianţe, sprijin
reciproc etc.), fie conflicte (surde sau manifeste).
Prin prisma acestei idei, aveam a evoca o recentă
manifestare a vecinătăţii cu Bulgaria, de care suntem
majoritar despărţiţi de Dunăre şi de amintiri despre
Războaie Balcanice şi Turtucaia/Tutrakan, dar, spre
confirmarea celor spuse la început, ne leagă şi amintirile
înălţătoarelor momente ale Plevnei şi Griviţei lui 1877 şi
Marele Război, când am luptat cot la cot împotriva
Germaniei.
Povestea noastră comună este mai veche. Şi parte din ea
este îngropată în cimitire comune din Dobrogea
bulgărească. Sau mai trăieşte prin puţinii veterani care au
suprevieţuit. În 2013, căutând printre martirii noştri, am
revăzut cimitirul din Dobrici (Bulgaria, fost Bazargic),
îngrijit şi de Filiala Constanţa a Asociaţiei Cultului Eroilor,
cu nume săpate în piatră, în limba română, ale eroilor
români, bulgari şi musulmani care au luptat împreună sub
un steag ridicat pentru crâncene victorii.
Chiar în numărul trecut al revistei noastre, povesteam
momentul de la 25 octombrie din cimitirul militar al
Constanţei, când, emoţionant, vechi camarazi bulgari ai
românilor de la 1944-‘45, au venit să depună coroane de
flori. Şi când am spus “vechi”, gândiţi-vă să număraţi până
la 90 de ani şi peste ...
Următoarea emoţie a venit în urma unei invitaţii a
Asociaţiei Cadrelor în Rezervă, Asociaţiei Veteranilor de
Război şi Asociaţiei Invalizilor şi Răniţilor în Război pentru
ziua de 3 martie, Ziua Naţională a Bulgariei, decisă acum
136 de ani, în menţionatul 1877.
Grupul român, reprezentanţi ai filialelor constănţene ale
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” şi ale
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor în Rezervă şi în Retragere, a
fost prezent, astfel, la ora stabilită (deh! foşti militari) în faţa
monumentului eroului naţional al Bulgariei, Vasil Levski.
(Notă: V. Levski, n. 1837, m. 1873, se ascundea de furia
turcilor ocupanţi, împreună cu Hristo Botev, la Bucureşti,
unde, în 1863, organiza un Comitet Revoluţionar Bulgar, cu
ajutorul fraţilor români).
N-aş putea spicui din conţinutul vorbitorilor decât
emoţia pe care o degajau reprezentaţii mai mult sau mai
puţin oficiali bulgari, pentru că, în bezna neştiiţei, din limba
bulgară nu am reţinut decât menţiunea repetată, şi aceea
aproximativă, „slava rumânski”.
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Pot însă menţiona o observaţie personală: toţi veteranii
bulgari vorbeau româneşte, rezerviştii, mai de vârstă
mijlocie, controlau şi ei frânturi de vocabular român, iar
juniorii ... pace ! Era mai la îndemână engleza. Pe străzile
orăşelului, sărbătoare cu copii cântând pe estrade sub
soarele de primăvară, marea de mărţişoare purtate
deopotrivă şi de bărbaşi (credeam că doar la noi, în
Moldova...), exuberanţă şi mult, mult soare, copacii
desfrunziţi după iarnă ... Aproape căutam să ne-ascundem
sub streşini, de atâta soare. Sau, poate, sub streşini, căutam,
înarmaţi cu aparate de fotografiat, urme ale istoriei noastre
pe aici?
După ce am fost, din nou, la cimitirul nostru, la
adăpostul ospitalită,ii bulgare, care debutează, la fel ca
pretutindeni, cu pâine caldă şi cu sare, decoraţi cu şnurul
mărţişorului obligatoriu, aninat la încheietură, am evocat,
împreună, întortocheatele amintiri comune (mai ales pe
cele ce ne-au unit!) ale vecinilor de la începutul acestor
rânduri. Am făcut fotografii şi ne-am rugat cu toţii ca
ororile istoriei trecute să nu se mai întâmple. Iar, mai apoi,
le-am întors, cum era firesc, invitaţia, pentru 29 aprilie –
Ziua Veteranilor de război.
Iar, când am trecut graniţa, sărbătoarea şi soarele, ei au
rămas în urma noastră, căci la noi ploua ...
Dan Nicolau

ÎN MEMORIA CELOR CARE NU MAI SUNT
Anul acesta, a avut loc cea de-a XIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional – “Experimentul Piteşti - Reeducarea
prin tortură”, unde s-a adus un modest omagiu celor care au avut puterea şi curajul de a lupta împotriva comunismului.
„Să nu ne răzbunaţi, dar să nu ne uitaţi!” a spus Petre Vulcănescu.
Prof. univ. dr.ing. Ilie Popa (Univ. Piteşti), preşedinte al Fundaţiei Culturale MEMORIA – Filiala Argeş, a spus
că: „drepturile omului sunt distruse, iar omului îi este distrusă demnitatea. Să spunem adevărul, să nu-l ascundem”. Şi
am mai reţinut încă o pildă rostită tot de domnia sa: „În relaţiile dintre noi, să vedem ce ne apropie, nu ce ne desparte.
Să vedem calităţile, nu defectele!”
Viceprimarul, Zidaru Laurenţiu, Primăria Piteşti: „Simpozionul are ca scop rememorarea celor care s-au jertfit,
iar noi avem datoria de a-i cinsti cum se cuvine pentru dreptate şi adevăr. Asistăm, după atâţia ani, la un proces de
demascare a torţionarilor”.
Dr. Ştefan Urîtu, Vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale, Republica Moldova, la Helsinky, pentru
drepturile omului: „Avem un întreg teritoriu, Transnistria, ocupat de Federaţia Rusă, care are de suferit. Am observat
că, dacă nu lupţi pentru drepturile omului, nu câştigi! Este prezent aici, Profesor Iovcev Ion, director la singurul liceu
de limba română, care ştie mai bine cum stau lucrurile. Dacă nu vom studia istoria, aşa cum a fost ea, riscăm să se
repete. Drepturile omului sunt distruse, iar omului îi este distrusă demnitatea. Să spunem adevărul, să nu-l ascundem!”
Ing. Octav Bjoza, preşedinte AFDPR. „Scopul acestui simpozion este cunoscut. Una este să înveţi istoria din cărţi
şi alta este să asculţi din gura făuritorilor de istorie. Aşa că, mă bucur că, anul acesta, participă foarte mult tineret la
acest simpozion. Este foarte trist să constat că au existat persoane pentru care nici jertfa umană nu înseamnă
nicidecum salvarea demnităţii umane. La plecarea trupelor ruseşti, au luat cu ei şi o „halcă” din trupul ţării. Dacă mai
există puţină morală omenească, atunci există numai în sediile AFDPR. România este singura ţară comunistă care nu a
păstrat nici măcar un lagăr de exterminare, din cele zece, pentru a fi transformat în muzeu. Inadmisibil ce s-a întâmplat
în ţara noastră. S-au tras brazde peste cimitire şi biserici. Constatăm, foştii supravieţuitori, că, în aceste zile, nu ne-am
simţit niciodată mai umiliţi ca în ultimii 3-4 ani. Nu a primit nimeni vreo decoraţie, în timp ce cei care ne-au trimis la
moarte beneficiază de multe facilităţi. Doar Regele Mihai a decorat pe câţiva”, printre care m-am numărat şi eu.”
Valentina Sturza, preşedinta AFDPR Basarabia: “În iunie 1940, a avut loc genocidul asupra poporului băştinaş.
Am fost deportaţi, chinuiţi, arestaţi, condamnaţi la 25 de ani de detenţie. Ne-au plimbat din închisoare în închisoare.
La întoarcere, am fost din nou batjocoriţi şi persecutaţi. În toate satele noastre, oamenii au început să se trezească
acum şi economisesc bani pentru monumente, ca să nu uităm niciodată prin ce am trecut”.
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Sergiu Rizescu: “Am primit o decoraţie, „Crucea comemorativă împotriva totalitarismului”. Vă reamintesc că
avem de revendicat o istorie a acelei perioade. Deşi am solicitat în nenumărate rânduri să fim primiţi de către
preşedinţii săi, nu au considerat că victimele temniţelor comuniste necesită o asemenea onoare. Noi, piteştenii, trecem
pe lângă locurile în care am fost chinuiţi. Îmi aduc aminte că eram înfometat, aveam doar saliva pe care o înghiţeam şi
ne gândeam cu jind la mamele noastre care dădeau o bucată de mămăligă câinelui. Să vă amintiţi de noi, tinerilor,
prezenţi aici în sală !”
Prof.univ.dr. Victor Grecu (Univ.Sibiu): „L-am însoţit pe unchiul meu la canal, când aveam 8 ani. În numele
limbii române, am învins, ne-am revoltat, ne-am bucurat. Prin creativitate, vom rămâne veşnici. În Piteşti, s-au realizat
cele mai multe teze de doctorat despre închisorile comuniste. Să luptăm în continuare pentru adevăr, deoarece acest
regim s-a instaurat prin violenţă. De aceea, se impune deschiderea unui muzeu al Rezistenţei anticomuniste.” Un
mesaj prin care se face remarcat dl. Victor Grecu este acesta: „Vă las moştenire dragostea mea !”
Cuşa George: ”Mulţumim organizatorilor acestui unic simpozion, care ne păstrează memoria.”
Simona Popa, fiica omului de cultură, poetului, scriitorului Radu Gyr, deţinutului politic, pe numele său adevărat
Radu Ştefan Demetrescu, aduce mulţumiri dlui prof.univ. dr.ing. Ilie Popa, pentru organizarea acestui simpozion şi
invitaţiei făcute, şi dă citire vastei creaţii a tatălui său din închisoare şi din afara ei. Sunt bine cunoscute publicului larg
poeziile sale. Dau citire câtorva versuri reprezentative: „Nu pentru o lopată de rumenă pâine, /Nu pentru pătule, nu
pentru pogoane, /Ci pentru văzduhul tău liber de mâine/ Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! /Pentru sângele
neamului tău curs prin şanţuri, /Pentru cântecul tău, ţintuit în piroane, /Pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
/Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”
Fundaţia ICAR, reprezentată prin dr. Camelia Doru: „Vrem să facem cunoscută poziţia în legătură cu evoluţia
acestui moment de reaşezare a adevărului istoric în matca sa. Considerăm că nu este niciodată prea târziu să se
clarifice un accident istoric, comunismul, care a durat o jumătate de secol şi care a creat prejudicii incomensurabile în
România. Milităm ferm pentru ca torţionarii, indiferent de vârstă, să fie cunoscuţi, expuşi oprobiului public, anchetaţi,
interogaţi şi condamnaţi pentru infracţiunile comise. Cerem ca Justiţia să-şi facă datoria, indiferent de sentimentele
nevindicative ale victimelor sau scuzele de orice fel ale torţionarilor. Statul de drept funcţionează pe bază de legi care
nu se negociază, ci se aplică. Suntem o ţară cu sute de mii de victime şi o recunoaştem prin Legea 118/1990, dar care
nu suntem în stare să aducem un singur vinovat în faţa justiţiei. Acest lucru trebuie făcut acum, fără întârziere.
Protestăm vehement împotriva diversiunii cinice privind compensaţiile cuvenite victimelor care să provină din pensiile
torţionarilor.
Cerem Parlamentului României să revadă Legea 221/2009 astfel încât statul român să poată ieşi din ambiguitatea
în care se află şi acordă compensaţii celor pe care i-a persecutat în trecut.
Refuzăm ca noi şi copii noştri să devenim părtaşi la perpetuarea nedreptăţilor din perioada comunistă. Sunt
datorii care nu vor fi plătite niciodată, aşa cum sunt datorii care se pot şi trebuie plătite acum.
Simpozionul
a
continuat,
pe
două
secţiuni, cu lucrările celor
cuprinşi în program. Nu
poţi să nu te întrebi: Pentru
ce
atâta
suferinţă,
deznădejde, revoltă?
De la Constanţa au
prezentat materiale: col.
(r)
Remus
Macovei
(„Distrugerea
elitei
militare
româneşti”),
Vasilica Mitrea („O dramă
a închisorilor comuniste”),
Ghiuner
Akmolla
(„Revista EMEL/IDEAL
la 10 sau 84 de ani”),
George Cuşa („Gherla,
Văcăreşti
şi
retur”),
Liliana
Vasiliev
(„O
lacrimă
pe
istoria
Basarabiei”).

La slujba de comemorare la Monumentul Eroilor din Piteşti
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Vasilica MITREA

PRIETENIA ROMÂNO-BULGARĂ
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN
RETRAGERE
de cdor (r) Alexandru MACAVEI, preşedintele ANCMRR Mangalia
Motto: „Prietenia sfârşeşte acolo unde
începe neîncrederea.” (Seneca)
Deschiderea frontierelor, după aderarea ţării noastre la
Uniunea Europeană, a permis, în special celor care se aflau în
apropierea acestora, să-şi cunoască mai uşor şi mai bine
vecinii. În aceasta situație s-au aflat filiala Asociaţiei Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din Mangalia şi, respectiv,
Organizaţia Ofiţerilor şi Sergenţilor din Şabla.
Relaţiile de prietenie dintre rezerviştii români şi bulgari au
debutat la sfârşitul anului 2010, când o delegaţie a colegilor
bulgari din orașul Şabla a vizitat municipiul Mangalia. Cu
această ocazie, a avut loc prima întâlnire dintre reprezentanţii
celor două asociaţii şi s-au pus bazele primului plan de
colaborare.
Obiectivele vizate în principal au fost cele de cunoaştere reciprocă, de participare la sărbătorirea evenimentelor
importante din istoria celor două ţări şi de desfăşurare a unor simpozioane, activităţi cultural-artistice şi sportive în
comun.
Organizarea tuturor acestor activităţi a fost posibilă
datorită efortului membrilor biroului filialei ANCMRR,
a sprijinului oferit de Cercul Militar Mangalia, în special
dna plt. adj. Liana Naum si dna Emilia Dabu,
reprezentanţilor primăriei Mangalia, dnii Sorin Andrei şi
Ctin Filimon, dar şi a unor sponsori locali.
O importanţă deosebită s-a acordat angrenării
elevilor din oraş în aceste activităţi, pentru a crea punţi
de prietenie şi la acest nivel.
În decembrie 2010, a avut loc prima vizită în
Bulgaria a unei delegaţii a filialei Asociaţiei Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din Mangalia. Din
delegaţia care a fost condusă de preşedintele filialei,
contraamiral de flotilă Mircea Neacşu, au făcut parte cdor Valeriu Dogaru, cdor Gheorghe Ciucu şi slt A. Irimia.
Aceştia au fost primiţi cu multă simpatie şi au
participat la o serie de activităţi cultural-artistice organizate
de primăria din Şabla.
Relaţia de prietenie dintre cele două asociaţii de
rezervişti a continuat să se dezvolte de-a lungul anilor,
astfel că, anul trecut, de Ziua Rezervistului Militar, o
delegaţie a colegilor din Bulgaria a participat la activităţile
cultural–artistice organizate la Cercul Militar şi la dineul
oferit de dl primar Radu Cristian.
În incheiere, doresc să remarc eforturile deosebite
depuse de omologii noştri bulgari, care au pus umărul în
mod voluntar, cu dăruire şi abnegaţie la dezvoltarea acestei
frumoase relaţii de prietenie transfrontaliere: preşedintele
asociaţiei, lt. col.(r) Atanas Lubenov, şi membrii: lt. mj. (r )
Iordanka Stoeva, mr. Emil Todorov şi lt. mj. Slavi Slavov.
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REVOLUTIE SAU NU, LA MANGALIA? (IV)
de E.C. Ninu
Motto: “A lăsa iarăşi nescris este
inimii durere...” (Miron Costin)
În după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, când apăreau germenii revoluţiei de la „Baricada” din Bucureşti, un
grup de elevi şi de profesori se afla în trenul de Constanţa, de unde urma să se îndrepte spre una din taberele de la
munte. Ca diriginte al unei clase dintr-un an terminal, mă încumetasem, cu vreo 15 elevi, să alegem tihna şi
imacularea muntelui albit de ninsoare, spre a ne reveni, după un trimestru mai mult „agricol”, decât şcolar, într-una
din cabanele prahovene.
Eram deja în priză cu ceea ce se întâmplase la Timişoara, cu câteva zile mai înainte, căci, oficial, ni se ceruse,
indiscutabil, să luăm poziţie, atât în adunarea de partid, cât şi-n consiliul profesoral, împotriva infiltrării
„agenturilor străine” în demersul mutării lui Laszlo Tökes într-o parohie din Sălaj.
Numai că, acolo, în gara năpădită de întunericul din jurul peroanelor, am stat cam multişor, nerăbdători să aflăm
dacă mai plecăm sau nu şi, abia după miezul nopţii, am făcut calea-întoarsă spre staţia terminus, Mangalia.
Înfriguraţi, odată ajunşi acasă, în întunericul dimineţii de iarnă, ne-am aşternut somnului. Nu mult, căci amiaza
„fierbinte” ne-a marcat definitiv. Cei din familie urmăreau cu sufletul la gură evenimentele mitingului popular din
Piaţa Palatului, unde, după aruncarea steagurilor şi a pancartelor, pe fundalul huiduielilor mulţimii, dictatorul îşi
căuta refugiul în elicopterul ce avea să-l ducă spre minutele dramatice ale unei urmăriri ca-n filme. „Ceauşescu a
fugit!”, „Ceauşescu a fugit!” erau cuvintele transmise cu beţia unei libertăţi pe care mulţi dintre români nu o mai
încercaseră, până atunci.
La puţin timp după fuga dictatorului, către orele 14,00, cu câţiva dintre colegii dintre ce predau în prestigiosul
„Liceu de la Pod” eram deja în sălile de curs, pentru a da jos tablourile cu Ceauşescu. A trebuit ca unul dintre
profesorii Liceului Industrial Nr. 1 Mangalia să fie temperat, atunci când a trântit un portret, spărgându-i geamul,
pentru a călca în picioare chipul celui care, aproape un sfert de veac, a impus o dictatură neobişnuită, după un
model asiatic.
Câteva aspecte pot fi reţinute, în încercarea de a reînvia clipa de istorie trăită în acele prime zile ce aveau să
marcheze definitiv calendarul nostru istoric.
Primul dintre ele dezvăluie ceva din emoţiile unuia dintre locuitori, prins în angrenajul gărzilor patriotice, iar,
celălalt, constatările unor membri ai Consiliului Orăşenesc de Salvare Mangalia, în a doua zi de „libertate”, când
spectrul „teroriştilor”, mai mult sau mai puţin inventaţi, provoca adevărate coşmaruri românilor, umbrindu-le
bucuria.
I.
Dumitru Petrache: „Ceea ce am făcut a fost ceva absolut normal !”
În perioada 16 noiembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, a fost inclus, în numele sindicatului Fabricii de Construcţii şi
Reparaţii Nave „2 Mai Mangalia (F.C.R.N. „2 Mai”), în subunitatea de gărzi patriotice, care cuprindea, deopotrivă,
reprezentanţi ai Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.) şi ai Partidului Comunist Român. (P.C.R.), fiecare secţie a
şantierului desemnând, în acest sens, câte 1-2 persoane. A nu se uita, în acest sens, că serviciul în şantier se derula atât
ziua, cât şi noaptea. Patrula includea, din partea Miliţiei, pe Dragomir Adrian. Încă din luna noiembrie, aşadar,
sectorul centru, pe care fuseseră repartizaţi, îngloba faleza, str. V. Pârvan, şoseaua Constanţei, până la Căminul de
Nefamilişti. De la sfârşitul lui noiembrie, patrula împreună cu Mitică Ghiauşu, însoţiţi şi de un câine-lup, pe partea
dinspre Saturn şi, după cum mărturiseşte, „l-au încolţit gloanţele, fără însă a-l răni”. „-Făceam noapte de noapte,
fără odihnă.”
Se vorbea, în timpul patrulării, intens, de evenimentele din 16-17 decembrie, de la Timişoara.
După 22 decembrie 1989, în grup a mai fost numit şi un locotenent de miliţie, supărat că trebuia să salute un
simplu militar, din gardă. Procesul-verbal se făcea acum nu la sediul de miliţie, ci la garizoana militară.
Patrula se compunea dintr-un ofiţer de marină, doi soldaţi (apoi, un soldat), un civil şi un organ al miliţiei.
Parolele se stabileau între noi: pentru nordul oraşului (zona 30 Decembrie 1947, azi 1 Decembrie 1918), dacă cei
din patrulă strigau „Lună!”, răspunsul era „Lună plină!”. Pentru partea de sud, noi spuneam „Lună!”, iar ceilalţi
răspundeau „Lună goală!” . Unii dintre componenţii patrulelor aveau chiar puşti de vânătoare.
În dimineaţa zilei de 23 decembrie, pe la 6 dimineaţa, s-a văzut un avion pe cer, artileria antiaeriană declanşând
focul cu obuze de calibru 120 mm, care au explodat chiar în coada avionului, acesta find preluat apoi de bateria de la
Mangalia, de lângă Turnul de Apă. Sursa informaţiei au constituit-o declaraţiile ofiţerului şi ale militarului de la
Bateria 2 Mai. În acea dimineaţă, se vedeau şi maşinile cu salariaţi, la 7,00 dimineaţa, ce duceau personalul angajat
spre şantier.
22 DECEMBRIE 1989
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Mitică Petrache: „-Cu vecinul şi Ion Ichim („-Eram la o bere la Cazinou, cu Gică Boşcodeală!”), am plecat la
librărie, unde se primise ordin să arunce afară cărţile cu Ceauşescu. Mergând spre primărie, ne-am întâlnit cu două
tinere, dintre care una una înaltă, dezvoltată, şi un băiat de la Liceul Industrial Nr. 2 (actualul Colegiu Economic).
Altcineva nu mai era pe stradă. Se aştepta, în faţa televizoarelor, de către întreaga lume, desfăşurarea evenimentelor,
de după întrunirea cerută de Ceauşescu, cu aruncarea steagurilor şi haosul creat, transformat în cererea abdicării lui
Ceauşescu, cu fuga sa, de pe acoperişul Comitetului Central, cu elicopterul ridicat în huiduielile mulţimii etc., etc.
Am venit la dv. acasă (la Ichim Ion, n.n.) şi am scris pe un cearceaf rupt în două şi pe o pancartă de melamină, cu
grund, „Jos Ceauşescu!”, „Jos P.C.R.!”. După ce ne-am adunat la Consiliul Popular, au început să vină de la I.H.R.,
din Sectorul 1 (Costel Panchici era pe acoperişul de la intrarea în Primărie. Nea Sobaru (fost ofiţer de miliţie) era
copleşit!”
Ion Ichim: „-Spre seară am fost cooptat în grupele de patrulare, pe oraş. Grupele erau formate din 4 persoane
(un cadru militar sau de miliţie plus 3 civili).”
Mitică Petrache „-Iniţial, s-a dat armament celor cu ţinută de gărzi patriotice, apoi şi celorlalţi.
Pe 23 decembrie sau 24, s-a tras la Miliţie. Eu eram în maşina miliţiei, cu Mitică Ghiauru. S-a tras în zona
Tribunalului de astăzi, la Palatul Copiilor, de pe 30 Decembrie.”
Ion Ichim: „-Au verificat scările, acoperişul blocului, trăgând după ... fluturi. Aveam prieteni la Marină, care
spuneau că trăgeau în prostie ... ”
Mitică Petrache: „S-a tras asupra Spitalului, de către vedetele militare, crezându-se că sunt terorişti. Făceam
pacheţele cu mâncare şi dădeam soldaţilor (copii
înrolaţi!), care primiseră ordin să nu bea apă, că era
otrăvită. Făceam, de asemenea, controale în locuinţele
ţiganilor, în locuinţele din capătul străzii Delfinului, în
urma unor telefoane. La blocul A60, era o orgă de
lumini, care te determina să crezi că se emitea în
alfabetul Morse, dar nicidecum nu s-a confirmat
sesizarea făcută.
... Un amănunt interesant a fost în legătură cu
obuzele tunurilor de la 2 Mai, care trebuiau scoase,
nefiind explodate. Am făcut un dispozitiv de extras
obuzul de pe ţeava tunului: un hexagon pe o flanşă şi o
bară de 6 metri, dându-i în cap cu un baros.
... Ulterior, am fost racolat de mai multe ori pentru
acordarea de carnete de revoluţionari, dar am refuzat
acest lucru, considerând că ceea ce am făcut a fost ceva
absolut normal ! ”
II. „Consiliul Orăşenesc de Salvare Mangalia
Situaţie
„La 23.XII.1989. Informăm că în zona Spitatlului
Mangalia şi Rest Mangalia au fost semnalaţi trăgători,
astfel au intervenit UM 02196 cu un pluton şi UM
02146 cu un pluton cît şi navele UM 02091 Mangalia.
În urma deschiderii focului au rezultat următoarele:
Hotel Mangalia - camera 915 geamuri sparte iar la
camera 914 dulap deteriorat acestea valorînd 1.500 lei.
- Spitalul Teritorial Mangalia – sala de
pansament iar ţeava dela apă potabilă a inundat
următoarele: sala 7, sala 8, sala 4, sala 3, sala pansat,
Valoare 3.500 lei..
În concluzie total deprecieri între 5.000-6.000 lei.”
„Situaţia la 24.XII.1989, informăm că la ora 8,30, împreună cu director Spital Orăşenesc Mangalia,
director farmaceutic C-ţa, reprezentanţi MAN şi ai Consiliului orăşenesc de salvare Mangalia alături de
reprezentanţi Ambasadei Belgiene ne-am prezentat la punctul de frontieră Vama Veche pentru a ridica 17 tone de
medicamente trimise în ajutor de Franţa. Din motive speciale acestea au intrat în ţară prin alte zone de frontieră.
La ora 13,30 pînă la ora 16,30 s-au luat măsuri de evacuare a persoanelor străine din Hotelul Mangalia în
vederea securităţii oraşului. Acestea au fost ajutate şi conduse spre ambasadele specifice ţărilor.
De la ora 16,30 la ora 19,00 s-a efectuat transportul unui ajutor în haine, alimente şi medicamente din partea
R.P. Bulgaria.
Consiliul Orăşenesc de Salvare Mangalia”
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“VIVE L’AMOUR,VIVE LA MER”
(LA 95 DE ANI)
La 18 ianuarie 2014, contraamiralul(rtg.) Mircea Caragea a împlinit
95 de ani, ocazie potrivită să fie omagiat de mai multe instituţii de
profil. În aula mare a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, a avut loc
fericitul evenimement la care nonagenarul a fost cel mai activ.
Pe un ecran, s-a prezentat un montaj despre cel sărbătorit. Pe tot
parcursul festivităţii, ecranul ne-a făcut cunoştinţă cu domnia sa, prin
multe momente personale sau oficiale.
Activitatea a debutat cu înălţarea drapelului pe catargul de pe
scenă, adus de garda de onoare, însoţit de intonarea Imnului Naţional.
Au urmat cuvintele personalităţilor participante la acest eveniment.
Amiralul Dorin Dănilă, preşedintele Clubului Amiralilor, consideră
că este unul dintre cei care au dat viaţă activităţii instituţiilor, o felie de
istorie a marinei române.
D-na dr. Mariana Păvăloiu face o incursiune în biografia c.am.
Mircea Caragea. A urmat cursurile Liceului Militar din Craiova între
1930-1938, apoi Şcoala Navală, în Constanţa. La 17 mai 1939, Nava
Şcoală “Mircea” vedea prima dată portul Constanţa. Porneşte în primul
său marş pe Mediterana, în acelaşi an, având la bord, la “zburători”, pe
tânărul Mircea Caragea. În prezent, este ultimul supravieţuitor al acelui
prim echipaj. Contribuţia sa în Al Doilea Război Mondial, este considerabilă, ca ofiţer pe distrugătoarele
“Mărăşeşti” şi “Regina Maria”. De mare importanţă a fost activitatea de dragare a Dunării, începând cu
portul Giurgiu. În 1990, este avansat contraamiral, iar, în 2012, contraamiral de flotilă.
D-na Marina Samoilă, nepoata celui omagiat, are un discurs emoţionant, vorbind şi despre preocupările
sale literare, artistice, muzicale, susţinând că a trecut toate examenele vieţii, în mod exemplar.
După ce primeşte Emblema de onoare a Statului Major General, c.am. Mircea Caragea simte nevoia să
mulţumeacă pentru onoarea ce i de acordă şi face un recurs la memorie.
Şi ce memorie!
Povesteşte cursiv, coerent, evenimentele trecute, de parcă s-ar fi petrecut cu o zi în urmă. Istoriseşte cu
mândrie anii de război, urmările luptelor de la Sevastopol şi aducerea multor soldaţi în ţară, cu distrugătorul
“Regina Maria”. Cu puţin sarcasm, aminteşte perioada ce a urmat epurărilor din armată. Aşa, ca o “răsplată”
a faptelor de vitejie ale multor ofiţeri români! A ajuns să lucreze ca ipsosar la Casa Scânteii. În şcoală,
directorul Deveselu îi spunea”amiralul”. Văzându-se ipsosar, i se adresa în gând: ”Unde eşti, dle Deveselu,
să-ţi vezi “amiralul” ce-a ajuns !” Cu umor, ironie, speranţă a trecut prin viaţă şi a ajuns să fie cu adevărat
amiral, pentru că deviza sa a fost:”Vive l’amour, vive la mer!”
I-au fost înmânate diplome şi plachete de către
rectorul Academiei navale, dl c.am.Virgil Chiţac,
preşedintele Clubului Amiralilor, amiralul Dorin
Dănăilă și președintele Ligii Navale Române, v.am.
Ilie Ştefan.
Festivitatea se încheie cu mai multe cântece
interpretate de corul marinei, dirijat de dl Cornel
Ignat. Din reprtoriul cântecelor marinăreşti au făcut
parte şi unele auzite, poate chiar cântate de cel
omagiat. În final, corul şi sala întreagă îi cântă “La
mulţi ani!”, iar domnia sa mulţumeşte, încă o dată,
pentru onoarea ce i s-a făcut.
Este aplaudat cu dragoste şi preţuire.
Prof. Ana Ruse
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BÂZU ŞI BIBI

Constantin (Bâzu) Cantacuzino şi Constantin (Bibi) Costăchescu. Doi eroi. Unul al aerului, celălalt al
Mării Negre. Cu care am fost mulţi dintre noi contemporani, chiar dacă nu atât de contemporani, încât să-i
cunoaştem personal. Mi-au plăcut grozav supranumele lor familiare, calde prieteneşti şi istoriile lor, de
asemenea, mai ales cele mai puţin ştiute, căci internetul contemporan poate oferi oricând ... 6 rânduri
despre o luptă aeriană sau despre luptele de la Sevastopol. Mi-ar plăcea să cred că avem şi aveţi nevoie de
ceea ce însemnau acei oameni, şi nu de înşiruiri de cifre sau ani de marcare a naşşerii, sau ...
*
Constantin Cantacuzino (1905-1958), a fost întotdeuna Bâzu, departe de a fi vreun „Costică”. Mama
sa, Maria (Maruca) din familia Rosetti, prinţesă moldavă, prin urmare, a devenit Cantacuzino prin căsătorie,
iar ,mai târziu, după ce soţul a murit, a devenit soţia lui George Enescu. Iar familia sa a continuat lista de
nume notabile prin fiica sa Oana Orlea, cunoscută scriitoare, cândva (pe când avea 16 ani, arestată pentru
„activităţi subversive împotriva regimului” şi condamnată la 2 ani de umilinţe, prin închisorile comuniste).
Prima ispravă datează de prin 1930, când a parcurs cu automobilul, distanţa Bucureşti-Paris, în doar 44
de ore, performanţă care a aruncat în aer presa vremii. Recomandat de talentul său deosebit, câştigător de
concursuri aeriene prin 1939, Bâzu a fost numit pilot-şef al companiei aeriene române, care a precedat
Tarom-ul, numită LARES (Liniile Aeriene Române Exploatate
de Stat). A mai fost şi pilotul personal al prinţului George
Valentin Bibescu, el însuşi un as al aviaţiei. Odată cu fatalitatea
declanşării războiului, pilotul, locotenent în rezervă, deşi
atribuţiunile din cadrul firmei l-ar fi scutit de înrolare, cere să
fie trimis în luptă. A devenit luptător pilotând avioane de
vânătoare în escadrila 53. Primul a fost un Hawkey Hurricane,
avioane trimise de Marea Britanie (vreo 50). Poate cel mai bun
pilot al vremii, de vreme ce a pilotat o diversitate foarte largă
de tipuri de avioane, germane, româneşti, chiar şi MIG-ul 3
rusesc, capturat de la Armata Roşie, un avion foarte performant
şi, totodată, solicitant.
A urmat o seamă de victorii în luptele aeriene cu
bombardiere,
avioane
de
vânătoare,
cu
escortele
bombardierelor sovietice. Prin 1941, fost retrimis la LARES,
unde era indispensabil. A insistat să se întoarcă pe front. Până a
reuşit. În 1943. Până la 23 August, zeci de lupte aeriene, zeci
de inamici doborâţi, zboruri de zi şi mai ales de noapte. Zeci de
piloţi americani au ratat aterizări, distrugând avioane din
pricina condiţiilor nule de vizibilitate. Bâzu a insistat şi a făcut
28 de aterizări impecabile, pe aerodromuri luminate doar de
câteva butoaie cu păcură, până când americanii au interzis
misiunile de noapte.
În 1943, o misiune cu totul aparte îl aduce pe Bâzu din nou pe primele pagini ale ziarelor. Cu un avion
german Messerschmitt, atacat de antiaeriana americană, care nu ştia cine este, extrem de riscant, aterizează,
spre stupoarea aliaţilor (aliatul lor, Bâzu!), la baza Aeriană de la Foggia (Italia), aducându-l pe lt. col. James
Gunn, cel mai înalt în rang ofiţer, prizonier american în România, căruia i-au urmat, aduşi pe calea aerului,
alţi 1.200 de prizonieri. Iar Bâzu s-a-ntors să apere capitala de foştii aliaţi, germanii, care o bombardau !
Cifre? 608 misiuni de luptă, din care 210 lupte aeriene angajate şi 68 de avioane doborâte. Până şi asul
aviaţiei sovietice, la acea vreme, Kojedub, n-a avut decât 62 de victorii.
Urmează enumerări de decoraţii: Ordinul Mihai Viteazul, Ordinul Virtutea Aeronautică, Ordinul Crucea
de Fier. Şi, după venirea ruşilor, … vânarea Cantacuzinului, după regulile cunoscute de toţi aceia care au
luptat contra lor. Astfel hăituit, a ales să plece din ţară.
În memoriile sale, mama eroului, Maria Cantacuzino-Enescu, spunea cu tristeţe:
”Atunci când, în
1947, Constantin Cantacuzino rătăcea prin Europa, fără bani, fără meserie, fără naţionalitate, sub
ameninţarea permanentă a unui atentat comunist – fugise din Bucureşti, alesese aşa cum trebuie,
libertatea – americanii au refuzat cu obstinaţie să-i dea viza pentru Statele Unite, luându-se după intrigi
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care ţineau de invidie şi ură personale; uitaseră fapta lui îndrăzneaţă de la Foggia? Aşa sunt lucrurile
din lumea aceasta şi aşa este cu recunoştinţa din partea celor mari. Ducă-se cu vântul, nu merită nici
comentarii, nici ranchiună.”
Iar, prin 1958, Bâzu s-a stins în Spania.
Dar nu s-a stins în inimile noastre !
*
Constantin Costăchescu (1909-1980) era Bibi, departe şi el de orice „Costică”. La vremea cînd
submarinele erau deja „vedete, în conflictul din Atlantic al Celui de-Al Doilea Război, pentru Forţele Navale
ale României se comanadaseră trei asemenea maşini de luptă, prin anii '30, la şantierele din Fiume, Italia.
Deşi nu chiar cele mai performante realizări ale timpului, submarinele (Delfinul, Rechinul şi Marsuinul) au
intrat în serviciu, în Marea Neagră, Delfinul, fiind, prin prisma misiunilor şi a succeselor, vedeta
incontestabilă, eroul submarinelor. Era comandat de căpitanul, la vremea aceea, Constantin (Bibi)
Costăchescu.
În calitate de comandant a condus trei cruciere (acţiune de luptă pe timp îndelungat, la mare distanţă,
executată de echipaje ale marinei, de multe ori în dispozitivul inamic - n.n.) din cele nouă, pe care
submarinul le-a efectuat în timpul războiului.
Contraamiralul (rtg.) Petre Zamfir (92 ani),
la vremea aceea aspirant
la bordul
submarinului, ne-a povestit, absolut cuceritor,
viaţa de la bord, în vreme de război. Mucegai
pe salopete, datorat aerului recirculat în exces,
în cadrul submersiilor prelungite, panica
instalată de vânătoarele de submarine, liniştea
sinistră la oprirea motoarelor şi figura fermă a
comandantului Costăchescu, venit la careul
ofiţerilor din fundul mării, cu pantofi de lac şi
cămaşa scrobită impecabil, de adevărat Ofiţer al
Marinei Regale.
În cea de-a cincea crucieră (2-7 noiembrie
1941), Delfinul trebuia să taie comunicarea şi
aprovizionarea pe mare a Sevastopolului. Bibi a
refuzat să lanseze torpile spre o navă care avea
refugiaţi, femei şi copii la bord, observaţi prin
periscop. Care cu greu putea fi înălţat pentru
observare, din pricina cadavrelor plutind, ne-a
mai spus dl Zamfir.
Condus cu dibăcie, submarinul a scufundat
un cargo de 2000 t. După care a început vânarea sa: peste 20 de grenadări, 80-90 de explozii de grenade
antisubmarin. Costăchescu a decis să guverneze nava la mare adâncime, unde să aştepte. Ore. Interminabile,
sufocante ore ! Uleiul pierdut la o avarie s-a ridicat la suprafaţă inducând ruşilor ideea distrugerii
submarinului. Singura soluţie era navigarea în siguranţă spre sud, spre Turcia. Vreme în care ruşii au
declarat în presă submarinul distrus, ştire propagată şi în presa română, zdrobind inimile familiilor
marinarilor. S-au făcut slujbe de înmormântare, „mama, săraca, a dat chiar hainele mele ca pomană la
nevoiaşi” ne mai spune dl Zamfir. Greu, foarte greu, nava a ajuns la Constanţa, comandantul şi echipajul
fiind îndelung aclamaţi. Costăchescu a primit Ordinul Mihai Viteazu,l cl.a III-a. Au urmat alte misiuni şi
aşteptatul sfârşit al războiului. Reuşitele eroului au fost potrivnice URSS, deci nu i s-au amintit măcar
meritele, în România socialistă.
În „anii puterii populare” Bibi Costăchescu a fost instructor pentru submarine şi profesor de geometrie
(unul deosebit de apreciat!). În cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanţa. S-a stins după un
accident stupid în anii '80, lăsând în urmă gloria unui comandant „ de dat pildă nepoţilor”.
*
Cuvintele sunt puţine şi sărace. Spaţiul revistei nu îngăduie prea mult demersului jurnalistic.
Dar, fie şi atât de „pe scurt”, ne mândrimi cu Bâzu şi Bibi!
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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ
CULTUL EROILOR „REGINA
MARIA”
Subfiliala MANGALIA
ORGANIZEAZĂ EDIŢIA A II-A CONCURSULUI

,

I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

OCAZIONAT DE SĂRBĂTORIREA
„ZILEI ÎNĂLŢĂRII ŞI A EROILOR” (JOI 29 MAI 2014)
Scopul concursului:
Cunoaşterea, preţuirea şi mediatizarea faptelor eroice legate de marile momente istorice ale Dobrogei, ţinutul românesc
dintre Dunăre şi mare: Războiul de Independenţă, Războaiele Balcanice, Primul şi Al Doilea Război Mondial,
Revoluţia din Decembrie 1989, teatrele de operaţiuni Kossovo, Irak, Afganistan
- Aprecierea justă şi recunoştinţa faţă de eroii neamului, mai mult sau mai puţin cunoscuţi
- Publicarea lucrărilor cu un conţinut interesant, bogat şi semnificativ, în paginile revistei „ARMA PONTICĂ”, precum
şi într-o antologie, „Eroul din familia mea”
-

Organizatori: ASOCIAŢIA NAŢIONALA CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”, SUBFILIALA MANGALIA
(preşedinte, prof. Emil-Corneliu Ninu)
Colaboratori: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA (primar Radu Cristian), ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
VETERANILOR DE RĂZBOI DIN ROMÂNIA-FILIALA MANGALIA (preşedinte, colonel-rtg. Alecu Crudu),
FILIALA MANGALIA A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE
(preşedinte, comandor-rez. Alexandru Macavei), FILIALA MANGALIA A „LIGII NAVALE ROMÂNE” (preşedinte,
contraamiral de flotilă-rez. Petrică Stoica), COMPLEXUL CULTURAL „CALLATIS” (director, dr. Tatiana Odobescu)
Participanţi: locuitori ai municipiului Mangalia
Condiţii de participare:
a. – prezentarea unei lucrări de 2 – 5 pagini, în Word, font de 12, cu interval de 1 1/2 rânduri, fie compunerea artistică
(amintire, evocare, portret, povestire, versuri etc.), publicistică (interviu, medalion, reportaj etc.) sau ştiinţifică (schiţă
biografică, eseu vizând contribuţia acestuia la derularea unui fapt istoric contemporan etc.);
b. - ilustraţii diverse, ca anexe, având la bază copii de pe documente ale epocii: portrete, fotografii de grup, fotografii din
timpul celor două războaie mondiale, fotografii de la diverse ceremonii militare, inclusiv de decorare a unor militari,
acte militare (brevete, ordine de serviciu, foi de drum, scrisori din timpul războiului, cărţi poştale, legitimaţii, acte
doveditoare ale deţinerii unor medalii, decoraţii, ordine, comunicate privind decesul eroului respectiv primite de la
autorităţile militare), extrase din presă etc.
Premii.

a.

Se vor acorda sume în bani pentru primele trei lucrări şi următoarele trei menţiuni;

c.

Participanţii la concurs vor putea participa la una din excursiile din Bulgaria (Balcic, Caliacra, Dobrici,
Turtucaia)

b. Diplome eliberate de către A.N.C.E. „Regina Maria”, Filiala Constanţa

VII. Juriul va fi coordonat de preşedinta Cenaclului „SOLTERIS”, doamna Emilia Dabu
VIII. Activitatea de premiere va avea loc cu o zi înaintea sărbătoririi Zilei Înălţării şi a Eroilor, respectiv în după-amiaza zilei
IX.

de miercuri, 28 mai 2014, orele 18,00, la Cercul Militar Mangalia, în cadrul unui program artistic adecvat, precedat de o
scurtă sesiune de comunicări ştiinţifice ale unor personalităţi locale şi străine.
Înscrierile vor avea loc în perioada 19 mai – 23 mai 2013, astfel:
a. Prin poştă, cu data ştampilei în intervalul amintit, pe adresa:
Profesor E.C.Ninu, A.N.C.E. - „Regina Maria”, str. Oituz, nr. 3, Mangalia, judeţul Constanţa
b. Prin e-mail: emil_corneliu@yahoo.fr

Pentru detalii suplimentare, apelaţi la nr. de telefon:
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0755076667

AFIRMAREA LIGII NAVALE ROMÂNE
PE PLAN INTERNAŢIONAL
de m.m.pr. Constantintin Anica
Anul acesta se împlinesc 86 de ani de la înfiinţarea Ligii Navale Române, la iniţiativa unor inimoşi ofiţeri
de marină militară şi comercială. Aceasta a obţinut numeroase succese în perioada interbelică şi, în special,
în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial.
De-a lungul anilor, Liga Navală Română a fost condusă de mari personalităţi ale marinei militare, cum
au fost: amiral Ion Coandă, viceamiral Ş. Codrea, viceamiral Nicolae Păiş, comandor Eugen Botez
(scriitorul Jean Bart).
Un
rol
determinant
în
conducerea
şi
afirmarea pe plan
internaţional l-a
avut amiralul Ion
Coandă, care a
fost delegat al
statului român la
Congresul
Internaţional de la
Philadelphia
(1912),
la
Conferinţa
de
Pace de la Paris
(1919),
la
Congresul
Internaţional de la
Cairo (1924) şi
reprezentant
al
guvernului român
la
Conferinţa
Maritimă de la
Geneva
(1929).
Dorind ca Liga să se bucure de un mare prestigiu în societate, amiralul Ion Coandă a atras, ca membri activi,
cei mai mari savanţi din epocă, precum Nicolae Iorga, Simion Mehedinţu, Nicolae Daicoviciu şi alţii.
Pentru a asigura continuitatea prestigiului intern şi internaţional de care s-au bucurat conducătorii Ligii
Navale Române, după reluarea activităţii, în 1990, la conducerea acesteia s-au aflat, ca preşedinţi, amiralul
Gheorghe Sandu, viceamiralul Victor Bogdan, viceamiralul Ilie Ştefan. Atât domniile lor, cât şi următorii
preşedinţi al Ligii Navale au avut şi au legături strânse cu ambele componente ale marinei militare şi civile.
Este şi firesc, deoarece, de la începuturi până în prezent, Liga este continuatoarea tradiţilor marinăreşti.
Liga Navală este cea mai veche organizaţie nonguvernamentală din România.
Ea se înscrie în trendul generat de majoritatea ligilor navale din lume, decane de vârstă în ţările lor de
origine, cum este cazul marilor puteri navale, ca: S.U.A., Marea Britanie, Rusia, Franţa, Grecia, Italia.
Deviza ligilor navale este: „Odată marinar, mereu marinar !”
Şi, ca o demonstraţie a prestigiului de care se bucură Liga Navală Română pe plan internaţional, redau
aprecierea făcută, cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a fondării Ligii Navale Române, de către amiralul
italian Enzo Tanga, care spunea: „Îmi face deosebită plăcere să vă prezint, domnule amiral Ioan Chiril, cele
mai sincere felicitări şi urări, împreună cu laudele izvorâte din inimă, pentru activitatea dinamică pe care o
desfăşoară Liga Navală Română, cu mare competenţă, având rezultate şi apreciere peste tot în lume. ”
Vă rog să-mi permiteţi să urez Ligii noastre Navale prosperitate şi afirmarea tot mai pregnantă în
rezolvarea obiectivelor propuse !
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LEV TROŢKI
„FAŢĂ ÎN FAŢĂ” CU „SIMEONE UNIVERSUL”,
EX-PRIMARUL MANGALIEI
de Emil-Corneliu Ninu
Din excelenta monografie a soţilor Aurelia şi Ştefan Lăpuşan,
„Mangalia în paginile vremii” (ed. Dobrogea, Constanţa, 2007), aflăm
că, printre vechii primari de după colonizarea Dobrogei cu români, se
află, pentru scurt timp, este adevărat, şi Simion Petrescu.
Mandatul său începea în vara anului 1905, (08 august), după ce, la
20 iunie/3 iulie 1905, crucişătorul „Potiomkin” solicitase azil politic. În
acelaşi an, în Mangalia, se derula un proiect al ing. Anghel Saligny,
vizând construirea a două diguri, pentru protejarea unui port necesar
comerţului maritim. Cum noul ales va rezista numai până la sfârşitul
anului următor, nu s-au păstrat mărturii ale vreunui demers personal
referitor la administrarea “comunei urbane” Mangalia.
Însă ceea ce şochează cititorul este periplul surprinzător întreprins
de căte acesta prin America de Nord, probabil, presupun autorii lucrării
mai sus-citate, însoţindu-l, pe mentorul său, Gheorghe Moceanu,
fondatorul unei Şcoli de Gimnastică, iniţiator al unor proiecte uriaşe de
mediatizare a dansurilor noastre naţionale, duse de el chiar şi în India.
Cum a ajuns acest aventurier, născut la Bucureşti (1854), ulterior,
absolvent al liceului „Sf. Sava” (în 1876), primar în Mangalia ?
Gh. Moceanu, ardelean de obârşie (1835-1909, născut la Iclod,
judeţul Cluj), obişnuia să ia cu el foşti elevi de-ai săi (astfel, în India, în 1888, a fost însoţit de Nicolae Velescu) şi, ca
atare, nu-i de mirare că, iată, cu zece ani mai devreme, în 1878, anul încheierii Războiului de Independenţă, este
posibil să-i fi făcut această ofertă, mai întâi, tânărului de 24 de ani, însetat de glorie şi de necunoscut. Ulterior, acolo,
va colinda multe dintre oraşele americane, cu spectacole de circ, cu numele de „Simeone Universul”. Fapt este că,
după întoarcerea sa în ţară, cu o carte de vizită impresionantă, în domeniul cunoaşterii unor ţinuturi exotice, se va
aventura, cu succes, în lumea conservatoare a moşierilor, fiind admirator şi susţinător al conservatorilor, respectiv al
lui Take Ionescu, pe care chiar nenea Iancu, marele dramaturg I.L. Caragiale stabilit la Berlin, îl va susţine în
campania electorală din 1908.
Ne place să credem că, dat fiind statutul său de profesor de gimnastică, trebuie să-i fi cucerit pe mangalieni nu
numai cu pământurile deţinute aici, ci şi cu farmecul său personal, evidenţiat, mai ales, de aventurile din ţinuturile
exotice.
Faţă de femei a avut întotdeauna o slăbiciune, ce trecea uşor de la veneraţie la viziunea sumbră a culpabilizării lor
pentru posibila distrugere politică a României, datorită cheltuielilor mari, peste limita veniturilor legale, ale
admiratorilor. Nu era misogonism, ci, mai degrabă, acea resemnare acuzatoare din comediile lui Molière, prin care
protagonistul gelos îşi clama statutul său de posibil „tradus”: „o, femme, femme, créature faible et impitoyable!”
Nici la Mangalia nu s-a aşezat definitiv, după călătoria întreprinsă în lume, uluindu-i pe interlocutorii săi cu
detaliile legate de periplurile sale:
„-Doamne, pe unde n-am umblat! Am fost în toate capitalele europene, am fost în America de Nord: la New-York,
Chicago, Boston; am fost în Rusia, la Varşovia şi Viena. Da, da, am reuşit să văd ceva în viaţa mea. Quand je quittais
mon professorat ...”
După cum menţionează Lev Troţki, în reportajele sale trimise, la sfârşitul lui august şi începutul lui septembrie
1913, revistei „Gândirea kieveană”, pe acest „om politic local, o figură foarte interesantă, un politician în stil
autentic românesc”, după cum i-a fost prezentat de către însoţitorul său de călătorie, medic în împrejurimile
Mangaliei, l-a cunoscut la ... Constanţa:
„-Simeone, Simeone! cheamă tăvarăşul meu de drum în direcţia monumentului lui Ovidiu ... ”
Portretul fizic este bine creionat astfel:
„<<Simeone>> se apropie de măsuţa noastră. Cu toată statura sa scundă, arată foarte impunător. Până să facem
cunoştinţă, reuşesc să-i examinez ţinuta elegantă de vară, mustăţile cărunte, ochii veseli şi vicleni de meridional,
aşezaţi deasupra unui nas cărnos, lanţul de aur prea gros aşezat pe pântece, un briliant prea mare pe degetul mâinii
stângi. Simeone ridică pălăria şi îi văd părul cărunt şi creţ. Un excelent exemplar de meridional! După înfăţişare are
patruzeci şi cinci de ani.
-M. Simeon N., président du conseil général.
-M. N.N., journaliste russe.
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-Enchanté, spune Simeone şi face cu mâna gestul de bunăvoinţă al unui mare senior.
„Le président du conseil général” e ceva în genul unui preşedinte al direcţiei gubernatoriale de zemstvă. Ca
direcţie politică, Simeone e „takist”, adică conservator-democrat, partizan al actualului ministru de interne (1913),
Take Ionescu ..
-De ce nu ne povesteşti, în definitiv, ce fel de artist ai fost, nu se lasă doctorul. A ? Pare că ai învârtit opt scaune
pe nas, păcătos bătrân, înainte de a ajunge politician ? Sau o duzină ? A ?
Da, a fost profesor la Constanţa, adică profesor de gimanstică la liceu. La expoziţia universală de la Paris a
participat cu o trupă aleasă pentru a demonstra frumuseţea dansurilor naţionale. A comparat forţele sale cu forţele
altor artişti şi soarta sa a fost hotărâtă. Sub numele de „Simeone Universul” a hălăduit prin întreaga lume în calitate
de artist de circ, pretutindeni a avut mare succes: a primit până la o mie de dolari pe apariţie ... Luaţi seama, vă rog,
la acest inel, el este principala valoare a prietenului nostru şi costă în jur de 6.000 de franci.
-Sacré nom de nom ! exclamă fostul profesor, rămânând, totuşi, de data aceasta în limitele blândeţii. Şi acum
încearcă să mă înjosească: inelul nu valorează şase, ci cincisprezece mii de franci, da, cincisprezece. E un dar al
clubului comercial din Chicago ...
La patruzeci de ani s-a lăsat de cariera artistică, s-a stabilit în Dobrogea, s-a implicat în viaţa locală, a fost
primar al Mangaliei, apoi şi-a pus în faţă sarcini politice mai largi, a aderat la partidul care ia apărarea talentului şi
meritului ...”
Agasat de întrebarea medicului, în legătură cu afacerea sa cu ... felinarele, acesta se descarcă surprinzător:
„-Cum merg treburile, Simeone ? ...
-Eu sunt takist, dar vă spun: noi nu existăm.
-O, dar ai devenit pesimist cu totul, nu te recunosc, Simeone ! Spune-mi, à propos, îţi cumpără administraţia
judeţeană felinarele?
Simeone lasă întrebarea, pe care nu o înţelege, fără răspuns.
-Nu, nu, treburile merg prost. Liberalii au în mână băncile, preoţii, profesorii, au totul, fac ce vor fără să fie
pedepsiţi. Iar nouă, takiştilor, nu ne rămâne decât să închidem prăvălia. Asta-i ! ...
-Şi bugetul, Simeone?
-Bugetul? Fireşte ! Que diable ! De ce trebie să se bucure de buget numai vechile clici ? Nu, şi bugetul trebuie să
recunoască două noi principii: talentul şi meritul.
-Şi, totuşi, cum merge treaba cu lămpile tale, Simeone ?
-M-ai înnebunit cu lămpile mele ! Lasă-le, te rog, în pace, acum vorbim de politică ...”
Portretul moral se compune, progresiv, pe măsura derulării dialogului, întrucât gazetarul rus (viitor comisar al
poporului, în Războiul Civil din Rusia, ucis, târziu, în Mexic, din ordinul lui Stalin) suprapune imaginea acestuia peste
cea a naţiei noastre, creionată deja, anterior, de Caragiale, în scrierile sale, precum „Boborul”, „Rromânul”, „O
scrisoare pierdută”.
Verva, aplecarea spre aspectele materialiste ale vieţii, plăcerea speculaţiilor politice, implicarea în „treburile
cetăţii”, simţul bravurii şi dorinţa de a eclata pe cei din jur cu faptele sale, gândul parvenirii sunt numai câteva din
atributele sale, pe care Lev Troţki le ridică la nivelul unei întregi naţiuni.
„Simeone ne conduce, fără rezultat, de la o cafenea la alta. Toate sunt închise din dispoziţia prefectului, din cauza
holerei.
-Iată politica prefectului nostru ! spune iritat Simeone. Nu pot niciodată să lucrez cu acest om.
Nu ne rămâne nimic de făcut decât să ne despărţim. Îl conducem pe domnul „prezident” până acasă ...
Nu-i nimic că Simeone a înghiţit săbii şi a purtat scaune pe nas. Simeone e om politic. Simeone e stâlpul politicii
locale. Simeone a făcut o gazetă takiştilor din Constanţa. Simeone e publicist. Învârte peniţa aproape la fel de liber ca
mai înainte duzina de scaune. „O direcţie sănătoasă şi niţică fineţe !” explică el cu modestă demnitate ... Dar
Simeone e şi un orator înflăcărat ...
Simeone e ciudat şi în timp calm, şi în furtună, şi, principalul, e naţional în cel mai înalt grad, „prezidentul”
consiliului general dorind să devină prefect ... ”
Pe fondul înghiţitorilor de săbii politici şi al echilibriştilor în vorbe, fostul gimnast de circ Simeone Universul, în
calitate de politician de provincie, apare, cu briliantul său de la Chicago pe degetul inelar, nu ca o figură
întâmplătoare, ci ca una simbolică. După seara atât de plăcută petrecută în societatea „prezidentului”, moravurile
politice româneşti şi pictorul lor, Caragiale, mi-au devenit deodată mai apropiate şi mai comprehensibile: „Quand je
quittais mon profesorat ... ” îmi zic şi trec la citirea articolului de fond pe care l-a scris Farfuridi.
Şi, în inima mea, îi păstrez recunoştinţă lui Simeone, care mi-a oferit cheia politicii româneşti.”
Mai târziu cu nouă ani, pe 12 iulie 1922, acelaşi autor, sovietic de data aceasta, nota: „P.S. Simeone Universul de
atunci a murit. Să-i fie ţărâna uşoară ! Dar Simeone cel colectiv – politicienii români oficiali – este viu ... ”
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AM PRIMIT LA REDACTIE
Brǎeşti,07.03.2014
Domnule Redactor,
Mǎ numesc Stanciu Stelian şi sunt profesor de matematicǎ (pensionar). Locuiesc în satul Brǎeşti,
comuna Brǎeşti, judeţul Buzǎu (telefon 0238 525012). Am scris câteva versuri dedicate eroilor şi am
îndrǎznit a vǎ rǎpi câteva clipe pentru a le citi.
Dacǎ aceastǎ poezie are ,,miez” şi se încadreazǎ în tematica revistei, m-aş bucura nespus sǎ o vǎd
publicatǎ. Mi-am fǎcut curaj sǎ vǎ propun aceastǎ colaborare, deoarece, în iulie 2012, mi-aţi publicat câteva
gânduri, In memoriam (profesorului Petre M. Marica).
Vǎ mulţumesc anticipat pentru timpul acordat şi urez revistei multe apariţii şi cât mai mulţi cititori!
Cu mult respect,
Stanciu Stelian

La monumentul eroilor
Noi ne-nchinǎm la lespedea de piatrǎ rece
Ca sǎ ne vadǎ cǎlǎtorul care trece,
Cǎ, deşi, destul de rar venim aici, la voi,
Sunteţi strǎmoşii noştri, eroii din rǎzboi.
De-acasǎ aţi plecat cu-avânt şi cu credinţa
Cǎ-n lupta cu duşmanul a voastrǎ-i biruinţa.
N-aţi mai putut veni, aşa a fost sǎ fie,
Neînfricaţi în luptǎ şi morţi la datorie.
Ce zile triste-au fost şi câte lacrimi,
Pe cei ce aţi lǎsat acasǎ, câte patimi!
Copii orfani, vǎdane fǎrǎ un ajutor,
Bǎtrâni în deznǎdejde, sǎ plângi de mila lor !
Blestem de mame pe dușman, inimi zdrobite,
Pǎrinţi de dor cuprinşi rǎmaşi fǎrǎ cuvinte
Cǎ-n ultimele clipe ei nu au mai putut
Un bun rǎmas sǎ-şi ia cu ultimul sǎrut.
Durerea din suflet nu s-a stins niciodatǎ:
Cu voi s-a dus, li se pǎrea, averea toatǎ.
Îşi oblojeau tristeţea lor doar cu mândria
Cǎ fiul a murit fǎcându-şi datoria.
O datǎ-n an, mǎcar, venim sǎ dǎm onorul,
C-aţi apǎrat în luptǎ şi ţara, şi poporul.
Atâtea nume duse, la monument citim…
Vǎ mulţumim din suflet cǎ astǎzi noi trǎim,
Cǎ avem pace şi linişte deplinǎ la hotar,
De vremuri de restrişte noi nu avem habar.
Avem o datorie: copiii sǎ-nvǎţǎm
Pe toţi eroii ţǎrii, în veci, sǎ nu-i uitǎm !
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RĂSCOALA ŢĂRANILOR 1907

În luna martie 1907, a izbucnit răscoala ţăranilor, eveniment care a marcat viaţa politică şi socială a României,
prin consecinţele sale. Ne propunem ca să abordăm acest subiect într-un mod diferit de felul în care este tratat de
manualele de istorie, folosind cartea “Pentru ce s-au răsculat ţăranii“, apărută în anul 1907, autorul fiind Radu
Rosetti.
Ne limităm la o mică parte din această lucrare, pe care o recomandăm tuturor celor care vor să cunoască istoria
framântată a ţărănimii române în perioada 1848 – 1907 şi atitudinea statului, a guvernelor faţă de manifestările de
protest al acestei clase atât de obidite în România. Renunţăm la analizele şi studiile istoricilor şi lăsăm să–şi spună
părerea fiii ţăranilor.
C.Banu, profesor la Seminarul “Nichifor Mitropolitul“ din Bucureşti, a dorit să afle ce gândesc elevii din clasele
V–VII ale acestui seminar despre desfăşurarea răscoalei, fără să semneze lucrările, menţionând doar judeţul şi starea
părinţilor. Rezumatul anchetei a fost publicat de profesor în “Revista generală a învăţământului, nr.10, din luna mai
1907.
Să vedem care a fost părerea acestor elevi.
“În această ţară trăiesc două clase sociale, a boierilor şi a poporului.
Boierii, ciocoii, au toate drepturile, toate bunurile şi nicio sarcină; poporul
are toate sarcinile şi nici un drept. Boierii trăiesc fără nici o grijă şi-n
desfătări, pe când ţăranii duc amarul unei vieţi istovitoare şi de mizerie
cumplită. Ţăranul face munca ciocoiului şi trebuie să-l ţină ca pe un trântor.
Ţăranul mănâncă mămăligă cu ceapă, boierul bea şampanie“.
“Ce a făcut statul pentru ţăranul nostru? răspunsul este nimic“.
“Cei de sus au ştiut să cuprindă cât mai mult pământ pentru ei, ba încă
să ia ţăranului bucăţica de la gură. Auzi dreptate: ţăranul să plătească la
primărie 3 lei de pogon şi proprietarul 80 de bani !“
“Guvernele sunt compuse din oameni necinstiţi, tot aşa precum întreaga
administraţie din ţară. De sus până jos necinstea domneşte netulburată. De la
vătăşelul cel mai din urmă şi până la ministru, toţi sunt hoţi, în adevăratul
sens al cuvântului“.
“Cutare ministru, cât a stat la putere, a făcut milioane. De unde aceşti
bani? Cutare are atâtea moşii, de unde? Din mizeria ţăranului partidele
politice îşi fac platformă de lupta electorală, până când ajung să smulgă
voturile îşi apoi îşi văd de interesele partizanilor, în paguba bietului ţăran. Aşa e cu conservatorii, aşa e cu liberalii“.
Profesorul a constatat că doar un singur elev, fiu de orăşan fiind, a dat vina asupra unuia dintre aceste două
partide istorice. Toţi ceilalţi elevi, proveniţi de la ţară, n-au făcut nicio deosebire între liberali şi conservatori.
Să continuăm cu părerea elevilor.
“Cârmuitorii n-au niciun control din partea suveranului, de aceea ţăranul nu se încrede în nimeni, nici în rege,
nici în boier, nici în guvern. Deputaţii sunt buni numai să stea să moţăie în Cameră şi să primească leafa din spinarea
aceluia pentru care n-a făcut nimic decât să-l robească“.
“Noi ne-am vărsat sângele în războiul pentru apărarea ţării şi a neamului nostru şi tot noi suntem asupriţi. Este
lesne să dai poruncă, dar să vedem cine o împlineşte şi cu ce greutăţi. Noi, ţăranii, plătim pe toţi slujbaşii şi ei stau şi
dau porunci, că, fără cap, ne pierdem. Dar capul ce trebuie sa facă? Trebuie să se îngrijească de trupul care îl poartă.
Capul este statul care trebuie să potolească durerile de care suferă trupul care este poporul“.
Un elev dâmboviţean din clasa V-a a scris: “Sunt şase ani de zile de când am priceput viaţa sătenilor mei, şi de
atunci până în prezent n-am auzit pe unul să–mi spună de bine. Totdeauna îi văd necăjiţi şi amărâţi şi mă mir că nu
s-au răsculat şi ei“.
Un fiu de preot a scris că “înainte, tata zicea că aveam islaz la vite şi fiecare avea vaci cu lapte. Dar, de când sunt
ciocoii, nu mai avem nimic. Acum, lucrurile s-au schimbat, acum ţăranul munceşte toată vara şi, când vine iarna, n-are
mălai nici de o mămăliga“.
“Ţăranul e nevoit să verse sudori pe lanul boieresc pentru ca boierul să-şi facă bogăţii, să facă petreceri luxoase,
trăsuri fără cai care sperie lumea şi o fac praf pe unde trec. Iar în schimb cu ce s-a ales ţăranul? L-a încărcat cu
pogoane de seceră, l-a înjurat, l-a prostit, l-a bătut“.
“Ţăranul nu are parte de o administraţie dreaptă şi pricepută. Administraţia satelor care se schimbă odată cu
partidele este putredă. Primar nu se alege omul mai cult, ci cel mai prost, care face pe placul ciocoiului“.
Credem că am menţionat suficiente exemple. Profesorul Banu a constatat, din analiza părerilor celor 59 de elevi,
că toţi au fost de acord cu răscoala şi cu acţiunile răsculaţilor. Au apărut păreri divergente doar asupra felului în care
s-a procedat. Un elev a scris că “răscoala trebuia făcută într-un mod mai frumos, nu cu atâta barbarie“ . Altul: “Lucru
rău pe care l-au făcut ţăranii este uciderea şi schingiuirea, dar nu puteau face altfel“. Alte păreri: “Toţi proprietarii şi
arendaşii mari trebuiau să fie omorâţi fără nici o milă“. Unul singur şi-a adus aminte că e creştin şi a afirmat că
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răsculaţii“ au făcut fapte pentru care nu mai sunt vrednici a se numi creştini“ şi a mai adăugat că “eu unul aş fi pus să
tragă cu tunul, ca nici unul să nu mai rămână“.
Împotriva ţăranilor răsculaţi, guvernul a trimis armata. Cu excepţia celor care au aprobat represiunea în Muntenia,
ceilalţi elevi s-au arătat miraţi şi indignaţi că“ soldatul, care e ţăran şi ştie ce suferă ţăranul, loveşte în părinţii lui“. Un
elev oltean socoteşte că ostaşii ar trebui să se întoarcă toţi în contra comandanţilor şi să împuşte pe toţi boierii. Alt
elev ilfovean a redat cuvintele unui consătean al său: “Ştiu cei mari că noi trăim ca vitele, dar ei nu caută la aceasta.
Le trebuie bani. Ei bine, va veni timpul, ca la ‘77, când o să facă
chemare la război şi atunci noi n-avem decât să punem armele jos.
Ne va cuprinde negreşit străinul, dar, decât să suferim jugul fraţilor
noştri, mai bine să-l suferim pe al străinului, sub care ţăranul va trăi
mai omeneşte“.
Deosebit de interesante şi importante sunt concluziile la care au
ajuns elevii, acestea exprimând desigur dorinţele părinţilor:
“Fiecare ţăran cap de familie, să aibă cel puţin 15 pogoane. Să se
dea moşiile ţăranilor. Să se micşoreze preţul pământului pe care
ţăranii îl vor lua de la moşier sau arendaş, să se formeze
sindicate agricole, să se dezvolte băncile populare, să se acorde
votul universal, să se aleagă deputaţi şi dintre ţărani, să se formeze un partid ţăranesc, primarii şi consilierii să fie aleşi
numai dintre cei cu şcoală, să se micşoreze birurile, să se mărească salariile preoţilor şi învăţătorilor.”
Doi elevi olteni s-au rostit pentru republică în care, după părerea unuia, “legile să se voteze de tot poporul“.
Regretăm că, din lipsă de spaţiu, trebuie să ne oprim aici, nu înainte de a ne exprima admiraţia pentru felul în care
elevii au gândit şi şi-au exprimat ideile, încurajaţi şi de faptul că, după răscoală, se simţeau mai siguri şi mai curajoşi.
Ne întrebăm ce părere ar avea elevii de astăzi, dacă li s-ar cere să-şi spună părerea despre problemele lor şi ale
părinţilor lor. Până când se va lua o astfel de iniţiativă, constatăm cu regret că din anumite puncte de vedere, nu s-au
schimbat unele lucruri nici până astăzi.
Poate că, în numărul viitor, revista “Arma Pontica“ va publica aspectele şi consecinţele acţiunilor militare
analizate de Rosetti în extraordinara şi documentata sa carte.
Lt.col .( rtr) MIHAI ISTRATI

ÎNDEMN
Nu răscoliţi viesparul mândriilor ce muşcă !
Rugaţi-vă voi, oameni, la pronia supremă,
Să vă rezolve paşnic, de este vreo dilemă,
Nu căutaţi în aer miros de praf de puşcă !
Mânaţi de interese, nu vă-nsoţească graba,
Să nu păşiţi pe stradă în ritm de şenilate,
Priviţi, doar la parade, mărşăluind armate,
Iar munca lor cazonă plătiţi-o pe degeaba !
Nu retezaţi cu tancuri gingaşul ghiocel,
El vă aduce pacea în cânt de primăvară,
Simbolica speranţă lăsaţi-o să răsară,
N-o aruncaţi din faşă în groaznicul măcel !
Văzând încrâncenarea, natura toată plânge.
Cerşind îngăduinţă, cu clopoţei de floare,
Ce-au răsărit în parcuri, în semn de împăcare,
În dalba-i puritate, să n-o stropiţi cu sânge. !

Când gânduri de războaie vă-ntunecă privirea
Ori belicosul Marte vă bate pe la porţi,
Îndepărtaţi decorul cu schilodiţi şi morţi,
Schimbaţi-vă scenariul, reinventaţi iubirea !

Pe neputinţi frustrate ori ură ne-mpăcată,
Aduceţi doar iubire şi procreaţi speranţă,
Lăsaţi setea de sânge uitată la distanţă
Sau priponiţi-o-n lanţuri, să şadă ferecată !

Dorinţele nebune de-acumulări de bunuri,
Cu patimă şi ură, frizează doar grotescu’.
Mai bine,-n compensare, urmaţi pe Păunescu
Şi-ndemnul său celebru: „Iubiţi-vă pe tunuri !”

(Duminică 2 martie. Îngrijorătoare escaladare a forţei în vecina noastră peninsulă, Crimeea)
Comandor în rezervă, Iorgu Paraschiv - Constanţa
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Am scris acest volumul de poezii ca o
provocare adresată eului meu, în încercarea de a-i
descoperi şi scoate la suprafaţă latura poetică, din
marea de pragmatism care mi-a marcat existenţa.
În acest volum am încercat să exprim în mod
poetic simţirile mele în raport cu lumea, încercând să
îmi fac auzit cuvântul într-o lume nedreaptă, care însă
poate ﬁ schimbată prin prin însăşi schimbarea noastră
şi atitudinea noastră faţă de tot ce ne înconjoară.
Am scris vreo sută de poezii, în tot cam atâtea
zile, în perioada 25 octombrie 2013 – 1 februarie
2014. Nu mi-am impus un barem de timp sau de
cantitate. Pur şi simplu aşa s-a întâmplat.
Am învăţat şi am practicat multe profesii; cadru
militar, scafandru de luptă, submarinist, cadru
didactic, într-un mediu pragmatic, dur şi plin de
poezie în acelaşi timp. Probabil că această poezie s-a
acumulat şi la un moment dat a simţit nevoia să erupă.
Încercările mele poetice cuprind în mod
deosebit subiecte din sfera socială, evidenţiind astfel
caracterul meu de justiţiar revoltat care erupe năvalnic
atunci când întânleşte nedreptatea şi care critică cu
vehemenţă defectele oamenilor în încercarea de
trezire sau stimulare a conştiinţei colective.
Marea şi profesia de marinar sunt şi vor rămâne
însă, marile mele iubiri. De câte ori privesc marea
către orizonturi, am acelaşi sentiment neschimbat de
respect şi sﬁală faţă de nemărginirea, imensitatea şi
grandoarea creaţiei. Sentimentul despre care vă
vorbeam de imensitate, nemărginire şi grandoare a
creaţiei, m-a copleşit la 14 ani când am văzut marea
pentru prima dată cu ocazia susţinerii examenului
pentru admitere în Liceul Militar “Alexandru Ioan
Cuza”. Prin comparaţia pe care am îndrăznit să o
realizez, m-am văzut întotdeuna pe mine un ﬂuture
efemer, mai mic decât un ﬁr de nisip în măreaţa
lucrare a lui Dumnezeu.

Comandor(r) Iorgu Paraschiv
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