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Apelul Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria” 2018

Biroul executiv central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor «Regina Maria» mulţumeşte tuturor celor 
care doresc să sprijine �nanciar activităţile de cinstire a memoriei eroilor noştri. Susţinerea �nanciară 
constă în depunerea a cel puţin 100 de lei la sediul central al asociaţiei noastre (Bulevardul Ion Mihalache 
nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal: 011203), pe bază de chitanţier sau mandat poştal sau în Contul 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”: 

RO45RNCB0082004534620001, BCR, Sucursala Unirea, Bucureşti
Toţi cei care vor răspunde apelului nostru vor primi câte un exemplar din �ecare număr al revistei 

«România eroică». La sfârşitul anului, conducerea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” va 
acorda �ecărui susţinător �nanciar o Diplomă de Excelenţă.

În anul  2018 au răspuns apelului nostru:

1. Fundaţia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, București = 1000 lei
2. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, București = 500 lei
3. Col. (r) ing. Marin Alniţei, București = 500 lei
4. Col. (r) Vasile S. Popa, București = 300 lei
5. Gl. de Brigadă (r) Vasile Săvoiu, Buzău = 200 lei
6. Gl. bg. (r) Achim Alstani, Buzău = 200 lei
7. Gl. (r) Ioan Hurdubaie, București = 200 lei
8. Gl. mr. (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe, București = 200 lei
9. Col. (r) Gheorghe Mateescu, București = 200 lei 
10. Col. (r) Dumitru Roman, București = 200 lei
11.  Col. (r) Dumitru Stratanov, Brașov = 200 lei
12.  Col. (r) Gică Valerian Constantin, Islaz  = 200 lei 
13.  prof. Marcel Ţena, București = 200 lei
14.  Col. (r) Ioachim Grigorescu, Miercurea Ciuc = 150 lei
15.  Moșoiu Bogdan, Ștefănești, Pitești, Argeș = 150 lei
16.  Col. (r) Ioan Todericiu, București = 100 lei
17.  Col. (r) Anișoara Satnoianu, București = 100 lei
18.  Col. (r) Constantin Chiper, Ploiești = 300 lei
19.  Georgeta Bălan, Brăila = 200 lei
20.  Floarea Dimian, Buzău = 100 lei
21.  dr. Luminiţa Zugravu, București = 100 lei
22.  ing. Gheorghe-Dan Ungureanu, Băicoi = 100 lei
23.  Col. (r) Eugen Lazăr, București = 100 lei
24.  Nicolae Sanda, București = 100 lei
25.  Florica Ciorobea, București = 100 lei
26.  Rareș Alexandru, București = 100 lei
27.  Col. (r) Ioan Scutaru, Brașov = 200 lei
28.  Preot Vasile Bani, Bistriţa Năsăud = 200 lei.
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EDITORIAL

General de brigadă (r) Grigore BUCIU

Centenarul la Alba Iulia

Mă aşteptam să �e pace după o sută de ani de când toate forţele româneşti s-au ridicat din cenuşa 
caldă a războiului, să se unească într-un singur stat al naţiunii lor.

Cu sentimentul de siguranţă şi stabilitate pe care ţi-l dă apartenenţa la o entitate europeană, ce stă pe 
valori, pe dreptate şi democraţie, mă aşteptam să �e pace. Şi nu este!

Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia ne-a unit pe straturi de interese care se freacă între ele, mânate 
de ambiţie şi ură, exact la antipodul a ceea ce s-a întâmplat în anul 1918. În tot acel an, deoarece Unirea 
nu s-a făcut numai la Alba Iulia, ci şi la Chişinău şi la Cernăuţi.

Basarabia pe care nu speram să o aducem acasă, din motivele bine ştiute, a fost prima care s-a unit, 
lărgind spre răsărit statul român, sufocat într-o Moldovă prea strâmtă.

Când opozanţii unirii au invocat faptul că nu e bine să se unească Basarabia cu o ţară mică şi nesigură, 
li s-a răspuns: noi nu ne unim cu o ţară mare sau mică, noi ne unim cu ţara-mamă!

Ţara-mamă a devenit România întreagă şi am început s-o gestionăm în limba română, limba cea 
veche în care întregul popor locuia.

Am crezut, şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” a pledat ani mulţi pentru aceasta, că la 
Alba Iulia se va ridica un mare monument laic al Unirii. Un monument care să facă un tandem echilibrat 
şi armonios cu Catedrala Încoronării, monumentul arhitectural ridicat special ca simbol al îngemănării 
credinţei creştine şi al puterii lumeşti în care se aşază coroana de responsabilitate supremă pe capul 
unsului lui Dumnezeu, ca rege vrednic al naţiunii române. Al tuturor cetăţenilor acestei ţări.

La Alba Iulia, dincolo de şanţuri s-a dezvelit într-adevăr monumentul. Un proiect mai vechi, polisemantic, 
care poate însemna orice, care poate � adaptat şi rebotezat ca simbol pentru orice. Ca dovadă că este 
aşa, chiar în preajma dezvelirii, primarul liberal al urbei a vrut să se scrie pe el cifra 303, vechimea Albei 
Carolina, cetatea puterii crăieşti, anul inaugurării monumentului cică, ni se spune, ca şi când Ardealul a 
început să �e şi ar � numai sub stăpânire străină.  

Cele patru cruci îndreptate spre punctele cardinale vor să reprezinte Banatul, Crişana, Maramureşul şi 
Transilvania unite între ele. 

Curios este că înţelegem că s-au unit doar între ele şi atât. Ţara-mamă cu care s-au unit de fapt lipseşte 
din imaginea sculptată.

Dacă citim bine, mai înţelegem ceva. Între monumentul celor patru provincii unite, cvadrupla cruce 
latină, şi monumentul creştin al unirii şi încoronării este şanţul cel mare şi adânc al cetăţii. Catedrala e în 
cetate, monumentul centenar e în afara cetăţii. Poate că printr-o gândire subconştientă reprezentăm prin 
acest monument doar situaţia românească de azi, a facţiunilor politice ce se duelează între ele pe zidurile 
cetăţii, iar dedesubt poporul român nu se vede niciunde.
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fost asigurată de Petrea Cujbă, de la Ploieşti. Din ce bani? Din banii lor şi ai prietenilor lor, deoarece Asociaţia, 
deşi are statut de utilitate publică, nu primeşte o�cial nimic.

Statul Major al Apărării ne-a ajutat cu transportul delegaţiilor şi urnei până la Alba Iulia...
Pe 17 noiembrie 2018, în faţa catedralei din Alba Iulia a avut loc ceremonialul militar şi religios de predare a 

acestei ofrande de pământ românesc s�nţit cu sângele eroilor arhiepiscopului de Alba Iulia, pentru a-l păstra 
pentru totdeauna în biserică şi a-l sluji de Ziua Eroilor, Ziua Armatei Române şi Ziua Marii Uniri.

O pereche de elevi, un băiat şi o fată, de la Colegiul Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a preluat ofrandele 
aduse de delegaţi şi le-a pus în urna special pregătită, în prezenţa arhiepiscopului şi prefectului, în faţa gărzii 
militare şi a drapelului de luptă.

Petre Cujbă a avut dreptate. Nici nu se putea un omagiu mai semni�cativ, mai decent şi autentic adus la 
centenarul Marii Uniri.

După război, ţărână din toate judeţele României întregite a fost adusă la Bucureşti şi pusă peste osemintele 
Ostaşului Necunoscut.

Acum, după o sută de ani, s-a făcut drumul invers. Ţărână de pe mormintele soldaţilor necunoscuţi s-a 
ridicat de peste tot, unde ei au murit pentru ţară, şi a fost dusă cu pioşenie la Alba Iulia, acolo unde s-a împlinit 
visul.

Spiritul eroilor imprimat în ţărâna sfântă a patriei s-a dus în Catedrala Unirii şi a Încoronării Marii Uniri, 
pentru a şti că Unirea s-a făcut, dar şi că mai luptăm zilnic pentru ea.

Urna cu ţărâna lor întrunită e darul nostru, al celor care am vrut ca Eroii Neamului să �e s�nţii  pământului 
străbun şi să asculte de acum înainte liturghia poporului român, slujită pe ruinele, �e ele şi renovate, ale Albei 
Carolina - cetatea stăpânirilor străine. n

EDITORIAL
La o adunare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, domnul Petrea Cujbă, vicepreşedinte 

al �lialei judeţene Prahova, a propus să ridicăm noi, la Alba Iulia, un monument de pământ al Unirii. Ideea 
ciudată a fost primită cu reticenţă, cu obiecţii, ca treptat să devină familiară şi un obiectiv la care merită să 
te gândeşti. Desigur, este meritul preşedintelui asociaţiei noastre, generalul Visarion Neagoe, care a susţinut 
această propunere, intuindu-i simbolistica şi ecoul pe care le poate avea în rândurile generaţiilor de azi şi de 
mâine. După cum, laude se cuvin şi domnilor Visarion Neagoe, Radu Şerban Dan, Gh. Mateescu şi Nicolae 
Sanda, din Biroul executiv central, care au pus su�et şi râvnă în pregătirea şi desfăşurarea întregului ceremonial 
de la Alba Iulia.

Nu era vorba desigur de un monument �gurativ, ci de unul simbolic, cu o mare încărcătură emoţională şi 
de pioşenie faţă de toţi cei care s-au jert�t pentru împlinirea în fapt a Marii Uniri. Astfel a fost prelevat pământ 
din locurile marilor bătălii ale Primului Război Mondial, de pe mormintele soldaţilor români căzuţi pentru 
ideea de Neam şi de Unire într-o singură Ţară, de apărare a Unirii.

Pământul s�nţit de sângele eroilor din multe locuri ale zidirii prin sânge, situate în toate provinciile 
româneşti istorice (Muntenia, Banat, Crişana, Transilvania, Maramureş, Moldova, Dobrogea (Turtucaia-
Cadrilater), Basarabia şi Bucovina) a fost dus la Alba Iulia şi depus într-o urnă, în Catedrala Întregirii.

A fost ridicat de pe morminte cu ceremonial religios şi militar (în unele cazuri) de delegaţiile conduse de 
preşedinţii �lialelor judeţene şi cel al �lialei municipiului Bucureşti, pus în săculeţi de mătase imprimată cu 
tricolorul românesc, emblema Cultului Eroilor şi numele localităţilor de unde provenea. Localităţi în care au 
avut loc lupte grele, cu jertfe enorme, cu durere şi speranţă, locuri din care s-a ridicat suportul, temelia Unirii. 
Săculeţii au fost pregătiţi prin grija profesorului Eugen Petrescu, preşedintele �lialei judeţului Vâlcea, iar urna a 

“Urna cu ţărâna lor întrunită e darul nostru, al celor 
care am vrut ca Eroii Neamului să fie sfinţii  pământului 
străbun şi să asculte de acum înainte liturghia poporului 

român, slujită pe ruinele, fie ele şi renovate, ale Albei 
Carolina - cetatea stăpânirilor străine.”
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RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria” a 
organizat, în ziua de 13 
noiembrie 2018, adunarea 
omagială dedicată împlinirii a 
100 de ani de la Marea Unire.

Desfășurat în fastuoasa sală 
de marmură a Palatului Cercului 
Militar Naţional din București, 
evenimentul a încununat, am 
putea spune, lungul șir de 
manifestări pe care �lialele 
din toată ţara ale Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” le-au închinat 
Centenarului Marii Uniri. 

Adunarea a fost deschisă în 
acordurile Imnului de Stat al 
României și ale Imnului Eroilor, 
momente care au imprimat 
festivităţii, așa cum era și de 
așteptat, un caracter solemn 
și emoţionant. Generalul 
maior (r) prof. univ. dr. Visarion 
Neagoe, președintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, a adresat un călduros 
„Bun venit!” o�cialităţilor care au 
răspuns invitaţiei de a sărbători 
împreună cu membrii asociaţiei 
noastre Centenarul Marii Uniri 
și a mulţumit tuturor celor 

EVENIMENT

Adunarea festivă a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria” 

consacrată  Centenarului Marii Uniri

prezenţi. „Adunarea omagială 
de astăzi - a ţinut să precizeze 
generalul Neagoe - este cel mai 
important eveniment al anului 
pentru Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
organizaţie neguvernamentală, 
cu statut de utilitate publică 
și cu �liale la nivelul tuturor 
judeţelor ţării și al municipiului 
București. Suntem cea mai 
importantă și cea mai puternică 
organizaţie din societatea civilă 
care are ca obiectiv central 
cinstirea memoriei Eroilor căzuţi 
pe câmpurile de luptă, pentru 

apărarea Neamului românesc!”
Invitat să ia cuvântul, 

reputatul istoric, profesorul 
universitar dr. Ioan Scurtu 
a  evocat personalităţile, 
împrejurările și momentele 
esenţiale de acum o sută de 
ani care au dus la întregirea 
României. Unirea s-a făcut prin 
voinţa și prin jertfa a mii și mii 
de români. Iată un adevăr istoric 
pe care, noi, românii, n-ar trebui 
să-l uităm niciodată!

În onoarea evenimentului 
sărbătorit, Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor «Regina Maria» 

General maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe. Cuvânt de “Bun venit!” 
la adunarea omagială dedicată Centenarului Marii Uniri!
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RETROSPECTIVĂ CENTENAR
a emis medalia aniversară 
«Centenarul Marii Uniri». Cu 
acest prilej, au fost acordate 
Medalia «Centenarul Marii 
Uniri» și diploma aniversară 
înalților reprezentanți ai 
Președinției și Guvernului 
României, Academiei Oamenilor 
de Știință din România, Casei 
Regale a României, Ministerului 
Apărării Naționale, Statului 
Major al Apărării, președinților 
asociațiilor veteranilor de 
război, președinţilor asociaţiilor 
și fundațiilor cadrelor militare 
în rezervă și în retragere din 

M.Ap.N., M.A.I., M.A.E., S.R.I., 
S.I.E., primarului Sectorului 5, 
București, președinţilor �lialelor 
judeţene ale ANCERM, precum 
și sponsorilor care au fost, de-a 
lungul anilor, alături de Cultul 
Eroilor.

Un moment special al 
festivităţii l-a constituit 
transmiterea mesajelor de 
felicitare ale Președintelui 
României, instituțiilor 
guvernamentale și ale 
Asociațiilor și Fundațiilor cu 
care ANCERM are protocoale de 
colaborare. n

Profesor univ. dr. Ioan Scurtu. Cuvânt 
despre semni�caţia Centenarului Marii 

Uniri.

O Diplomă de Excelenţă pentru Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” 
acordată de generalul în retragere Ioan 

Hurdubaie, preşedintele ANCMRR din 
M.A.I.

Din cei şapte primari ai Bucureştilor, 
ne-a onorat cu prezenţa Daniel Florea, 

primarul Sectorului 5 al Capitalei. 
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O urnă
cu pământ 

adus
de pe 

câmpurile 
de jertfă 

ale Primului 
Război 

Mondial 
a fost 

depusă în 
Catedrala 
Întregirii

ALBA IULIA

În faţa Catedralei Întregirii, “foto family” cu Dănuţ Hălălai, Prefectul Judeţului Alba.

Momentul acordării medaliei „100 de ani de la Marea Unire”

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale și al 
Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a organizat sâmbătă, 

17 noiembrie 2018, o ceremonie militară 
și religioasă consacrată împlinirii a 100 de ani 

de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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Activitatea s-a desfășurat pe platoul 
din fața Catedralei Încoronării din Alba 
Iulia.

Cu această ocazie, reprezentanţii 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” au depus, în Catedrala 
Marii Uniri, o urnă specială cu pământ 
adus din toate provinciile istorice 
românești, locuri de jertfă supremă ale 
ostașilor români care au căzut pentru 
România Întregită.

Urna a fost depusă în Sala de 
Onoare a Catedralei Încoronării.

Evenimentul a debutat cu intonarea 
Imnului Național al României. Au 
urmat un Tedeum de mulțumire și 
cuvântul de deschidere al domnului 
general-maior (r) prof. univ. dr.  Visarion 
NEAGOE, președintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Evenimentul s-a încheiat cu o 
festivitate  de acordare a Medaliei 
”100 de ani de la Marea Unire” unor 
personalități care s-au distins în 
promovarea valorilor naționale 
românești pentru cinstirea eroilor 
României.

Detașamente militare au prezentat 
onorul distinșilor participanți.

Pentru sprijinul important asigurat 
desfășurării evenimentului, domnul 
general-maior (r)  Visarion NEAGOE, 
președintele Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, a adus 
mulțumiri domnului general Nicolae-
Ionel CIUCĂ, șeful Statului Major al 
Apărării, domnului general-maior 
Ovidiu-Liviu UIFĂLEANU, șeful Statului 
Major al Forțelor Terestre, domnului 
general de �otilă aeriană Viorel PANĂ, 
șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, 
și domnului general-locotenent Cătălin 
ZISU, comandantul Comandamentului 
Logistic Întrunit. n

Colonel (r) Nicolae IVAN
Transportarea urnei cu pământ în Catedrala Întregirii, în prezenţa 

Înaltpreas�nţitului Părinte Arhiepiscop al Alba Iuliei, Irineu Pop. 

Încheierea ceremoniei de depunere în urnă 
a pământului adus din provinciile istorice românești. 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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Nicolae Tiripan, fost director 
la Arhivele Statului Călărași, și 
profesorul Ionel Budu, doctor 
în istorie, prim-vicepreședinte 
al Filialei Călărași a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”.

Un fapt deosebit este că la 
res�nţirea mormântului eroului 
Ioan Pârloagă au fost prezenţi 
sora eroului și strănepoţii 
acestuia. n

Colonel (r) Nicolae DRAGU
preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul 

Eroilor “Regina Maria”,
 �liala judeţului Călăraşi

În memoria eroilor călărăşeni
În cadrul activităţilor dedicate 

Centenarului Marii Uniri, �liala 
judeţului Călăraşi a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor «Regina 
Maria» a reuşit să ridice o 
nouă troiţă pentru pomenirea 
eroilor şi veteranilor de război 
călărăşeni care s-au jert�t 
pentru făurirea României Mari.

Operă a sculptorului Chiriac 
Gelu, troiţa se a�ă în parcul 
Cărămidari din municipiul 
Călăraşi. 

La slujba de s�nţire, o�ciată 
în chiar ziua 1 decembrie, au 
participat membrii Consiliului 
Director al asociaţiei noastre, 
veterani de război, cadre 
militare în rezervă şi în retragere, 
membri ai cercurilor Cultul 
Eroilor din liceele călărăşene. 
De asemenea, au fost prezenţi  
consilieri locali municipali şi 
judeţeni şi executivul primăriei.

Slujba de s�nţire a troiţei 
a fost o�ciată de un sobor de 
preoţi, în frunte cu Protoereul de 
Călăraşi - Ramon Eugen Ilie.

Prin grija Filialei judeţului 
Călărași a ANCERM au fost 
amenajate și restaurate 
mormintele și monumentele 
funerare ale eroilor locotenent 
Gheorghe Haneș și locotenent 
post-mortem Ioan Pârloagă. 
Rămăşiţele pământeşti ale 
locotenentului Gheorghe Haneș, 
căzut în luptele de la Turtucaia, 
la sud de Dunăre, în anul 1916, 
au fost aduse și reînhumate 

CĂLĂRAŞI 

- Noua 
troiţă din parcul 

Cărămidari, 
Călărași

- Sora lui 
Ioan Pârloagă, 

însoţită de 
nepoţi, la s�nţirea 

mormântului 
eroului 

în cimitirul orașului Călărași. 
Locotenentul post-mortem 
Ioan Pârloagă, rănit de două 
ori în luptele purtate în anul 
1916 în Dobrogea și în luptele 
de la Mărășești, în anul 1917, a 
decedat în anul 1965 și a fost 
înmormântat în cimitirul central 
din Călărași.

Ceremonia de s�nţire a 
mormintelor reabilitate a fost 
o�ciată, cu prilejul Zilei Armatei 
Române, de un sobor de preoţi 
în frunte cu Protoiereul Ramon 
Eugen. Despre faptele de curaj 
și bărbăţie ale acestor eroi au 
prezentat scurte evocări istoricul 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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În ziua de 12 decembrie 2018, Consiliul local 
și Primarul orașului Petrila, în parteneriat cu 
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, au 
organizat o festivitate dedicată Centenarului 
Marii Uniri. Un moment distinct în cadrul acestui 
eveniment l-a constituit lansarea - în parteneriat 
cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, �liala Petrila, și Asociaţia Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Valea Jiului” Petroșani - 
a volumului „Cartea de Aur a eroilor petrileni”. Este 
prima lucrare dedicată eroilor din această parte 
a ţării, realizată de doi pasionaţi cercetători ai 
arhivelor. Este vorba de istoricul Ioachim Lazăr și 
colonelul (r) Adrian Iuliu Ronai. 

Aşa cum se arată în prefaţă, lucrarea se vrea 
o “reparaţie morală faţă de o bună  parte dintre 
petrilenii căzuţi pe câmpurile de luptă ale 
Marelui Război pentru Întregirea  Neamului şi 
înfăptuirea Unirii Celei Mari de la 1 Decembrie 
1918, precum şi în Al Doilea Război Mondial 
purtat  pentru reîntregirea  hotarelor, aşa cum 
fuseseră ele stabilite prin Conferinţa Păcii de la 
Versailles (18 ianuarie 1919 - noiembrie 1920). 

PETRILA
Lansarea Cărţii de Aur a eroilor

Reparaţie pentru că cei mai mulţi dintre oamenii 
locului, care, luptând în armata austro-ungară, 
nu au trecut drept eroi, considerându-se că au 
slujit interese contrare României. Ei nu aveau însă 
nici o vină că Primul Război Mondial începuse în 
1914, Transilvania făcând parte la acea vreme din 
Imperiul Austro-Ungar. “n

Autografe pentru cititori, oferite de colonelul (r) Adrian Iuliu 
Ronai, coautor al lucrării „Cartea de Aur a eroilor petrileni”.

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

MARAMUREŞ

Adunare festivă 
dedicată Zilei Armatei 

României
În 20 octombrie 2018, Filiala Maramureş a 

ANCE “Regina Maria” a organizat  o adunare 
festivă dedicată Zilei Armatei României, la care 
au fost prezenţi, ca invitaţi de onoare, prefectul 
judeţului Maramureş, primarul municipiului Baia 
Mare, comandanţii şi şe�i instituţiilor de ordine 
publică şi siguranţă naţională din localitate şi din 

judeţ, veterani de război maramureşeni, dascăli 
şi elevi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, 
militari activi, în rezervă şi în retragere.

Colonelul (r) dr. Mircea Fechete a prezentat 
evocarea “74 de ani de la eliberarea Ardealului de 
Nord”, care a cuprins amintiri de pe front, acolo 
unde a luptat, scriind, alături de alte mii de ostaşi 
români, o pagină eroică în istoria neamului. La 
manifestare a fost prezent generalul de brigadă în 
retragere Haralambie Cacină, veteran de război, 
preşedintele Filialei Maramureş “Bogdan Vodă” 
a A.N.V.R. La rândul său, preşedintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” a evocat 
fapte de arme ale ostaşilor români din epopeea 
eliberării Ardealului de Nord. n

Colonel (r) Ioan BOTA
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Asociația Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” a fost 
prezentă cu un stand propriu la a XIV-a ediţie a Salonului de 
carte “POLEMOS – istorie, științe politice, securitate și apărare”, 
care s-a desfășurat în perioada 17-20 octombrie 2018 la 
Galeria Artelor din Palatul Cercului Militar Național, București. 
Organizat de Editura Militară, în colaborare cu Societatea 
Scriitorilor Militari, evenimentul a fost dedicat Zilei Armatei 
României  şi Centenarului Marii Uniri.

Sub deviza “Neamul 
este etern prin cultul 
eroilor”, asociaţia noastră 
a expus cele mai recente 
publicaţii editate în acest 
an: revista “România 
eroică”, “Buletinul 
informativ”, precum 
şi revistele �lialelor 
judeţene. n

ILFOV

În ziua de 14 noiembrie 2018, 
în localitatea Chitila, s-a desfășurat 
adunarea de reactivare a Filialei 
Ilfov a Asociației Naţionale Cultul 
Eroilor ”Regina Maria”. Este un 
eveniment important pentru 
asociaţia noastră, întrucât Ilfovul 
era printre puţinele judeţe (alături 
de judeţul Teleorman) care nu 
aveau o �lială, legal constituită, 
care să-și consacre activitatea 
Cultului Eroilor. 

La adunarea de constituire a 
�lialei a participat general-maior 
(r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, 
președintele Asociației Naţionale 
Cultul Eroilor ”Regina Maria”. 
În urma voturilor exprimate de 
membrii participanţi, domnul 
profesor Dragoș GHINEA a fost 
ales președinte al Filialei Ilfov. Îi 
dorim succes! n

 O nouă �lială judeţeană Cultul Eroilor

Asociația 
Naţională 

Cultul Eroilor 
“Regina Maria”
 la Salonul de 

carte POLEMOS

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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Primăria Municipiului Iaşi 
acordă Medalia de Argint 
Centenarul Marii Uniri 1918-
2018 Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”, cu prilejul 
aniversării împlinirii a 100 de 
ani de la actul istoric înfăptuit 
la data de 1 decembrie 1918 şi 
în memoria membrilor Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia, făuritori 
ai României Mari.

Am transcris întocmai textul de 
pe Diploma pe care domnul Mihai 
Chirica, Primarul municipiului Iaşi, 
a înmânat-o domnului colonel 
(r) ing. Ioan Timofte, preşedintele 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria”, Filiala judeţului 
Iaşi, pentru a rămâne mărturie 
peste timp a aprecierii de care 
se bucură această organizaţie 
non-guvernamentală, cu statut 
de utilitate publică, ai cărei 
membri se dăruiesc, în spiritul 
voluntariatului, activităţii de 
cinstire a memoriei eroilor noştri. 

Felicitări camarazilor ieşeni! n

Medalia de Argint “Centenarul Marii Uniri” 
a fost acordată  Filialei judeţului Iaşi a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor «ReginaMaria»

IAŞI

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Colonelul (r) ing. Ioan 
Timofte: Sper ca această 
medalie, prin care ni se 
recunoaşte activitatea 
în judeţ, să fie de bun 

augur şi să ne deschidă noi 
perspective de colaborare cu 

organele locale.

Colonelul 
(r) ing. Ioan 

Timofte, 
președintele 

Filialei judeţului 
IAȘI a Asociaţiei 

Naţionale 
Cultul Eroilor 

„Regina Maria”



13România Eroică nr. 2 (57) - Serie nouă 2018

La 24 octombrie 2018 a 
avut loc simpozionul pe tema 
“Bacăul, capitala rezistenţei şi 
victoriilor întregirii naţionale”, o 
manifestare ştiinţi�că organizată 
de Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor “Regina Maria”, Filiala 
Bacău, în colaborare cu Arhivele 
judeţene Bacău şi Consiliul 
judeţean Bacău.

Au participat profesorii 
universitari Ioan Agrigoroaiei, 
Alexandru Porţeanu, Dan 
Prisăcaru, cercetători şi profesori 
de la Universitatea Naţională de 
Apărare, de la �lialele Muzeului 
Militar Naţional şi Arhivele 
Militare, experţi de pe plan local.

Din partea Biroului executiv 
central al Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria” au 
susţinut comunicări dr. Luminiţa 
Giurgiu şi Grigore Buciu.

Cu acest prilej au fost 
deschise o expoziţie cu imagini 
foto din timpul războiului şi o 
expoziţie de numismatică pe 

BACĂU O veritabilă lecţie de istorie

tema Marii Uniri. Muzica militară 
de garnizoană a susţinut un mic 
concert.

De asemenea, participanţii la 
simpozion s-au deplasat în: Piaţa 
Catedralei din municipiu, unde 
a avut loc ceremonia de s�nţire 
a Crucii Eroilor - pe locul unde 
se va ridica Monumentul Eroilor 
băcăuani. 

Pe piatra de marmură a 

crucii a fost aşezată următoarea 
inscripţie: “La iniţiativa Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina 
Maria”, Filiala judeţeană Bacău 
“Col. Corneliu Chirieş”, cu 
sprijinul primăriei municipiului 
Bacău, al Consiliului Judeţean 
Bacău şi al parohiilor ortodoxe 
şi romano-catolice din judeţul 
Bacău, pe acest loc se va ridica 
“Monumentul Eroilor Băcăuani”, 
s�nţit la 25 octombrie 2018 - 
Ziua Armatei României”.

Au fost prezenţi reprezentanţi 
ai autorităţilor judeţului 
şi municipiului Bacău, ai 
garnizoanei şi ai principalelor 
instituţii de cultură din localitate.

Evenimentul de la Bacău a 
depăşit tematica restrictivă, 
din titlu, devenind o veritabilă 
şi de foarte bună calitate lecţie 
de istorie, despre eroismul şi 
greutăţile surmontate de armată 
şi politicieni în realizarea Marii 
Uniri. n

General de brigadă (r) 
Grigore BUCIU

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Deschiderea simpozionului știinţi�c „Bacăul, 
capitala rezistenţei și victoriilor întregirii naţionale”

Vernisajul expoziţiei de fotogra�e „Mărturii ale Marelui Război”
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Din iniţiativa Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina 
Maria”, �liala Harghita, în ziua de 
8 noiembrie 2018 a fost s�nţită 
troiţa de lemn ridicată în munţii 
Călimani în memoria celor 771 
de eroi români căzuţi pe aceste 
locuri, în Primul Război Mondial, 
pentru întregirea României.

Ceremonia a fost anunţată în 
sunete de tulnic. Când ecourile 
acestui instrument arhaic s-au 
pierdut în depărtări, românii 
care s-au învrednicit să urce în 
inima munţilor, îmbrăcaţi în 
tradiţionalele costume populare, 
au aprins câte o lumânare 
pentru �ecare erou, iar părintele 
Ghenadie, stareţul schitului 
Gura Izvorului, a adus în glasul 
său slujba de s�nţire a troiţei şi 
de pomenire a su�etelor eroilor 
români. Rămăşiţele pământeşti 
ale celor 771 de soldaţi căzuţi 

În organizarea Filialei 
judeţene Vâlcea “Matei Basarab” 
a ANCE “Regina Maria”, în 
ziua de 9 iulie 2018 a avut loc 
Memorialul “Vasile Militaru”, 
ediţia a IX-a, Ocnele Mari, 
manifestare culturală-religioasă 
dedicată acestui poet martir al 
neamului românesc, pe nedrept 
dat uitării. Vasile Militaru a 
fost un colaborator apropiat 
al revistei “România eroică”. 
Desfăşurată la Monumentul 
Martirilor Anticomunişti - 
Ocniţa, la Cimitirul Bozeasca - 

în luptele din munţii Călimani 
se a�ă la Mausoleul Eroilor de 
la Secu-Topliţa. “Am socotit, 
însă, că este un gest �resc din 
partea noastră, pentru că jos, 
la Gura-Secului, la mausoleu, 
toată lumea vine şi îi onorează 
pe cei căzuţi, dar, aici, la faţa 
locului, unde au murit, nu 
vine nimeni şi probabil că 
su�etele lor mai bântuie văile şi 
pădurile - a declarat reporterului 
Agerpres colonelul în rezervă 
Ştefan Teslovan, cel care a iniţat 
construirea acestei troiţe.  Locul 
l-am a�at de la bătrânii munţilor, 
care au spus că în aceste văi s-au 

HARGHITA

VÂLCEA

Troiţă în Munţii Călimani, 
în memoria eroilor căzuţi 

pentru întregirea României

Memorialul «Vasile Militaru»

dat bătăliile, iar trupurile eroilor 
căzuţi aici au fost adunate şi 
aşezate la mausoleu. Troiţa am 
pus-o lângă un izvoraş şi am zis 
că cei care se vor opri aici să bea 
apă se vor uita şi la troiţă şi îşi 
vor aduce aminte de cei care au 
murit pentru un ideal, pentru 
România Mare. Pentru că aici au 
fost soldaţi români care au căzut 
pentru făurirea României Mari, în 
Primul Război Mondial...”

În încheiere trebuie amintit că 
troiţa din munţii Călimani a fost 
ridicată cu sprijinul �nanciar al 
unor români iubitori de neam şi 
de ţară. Laudă şi cinstire tuturor! n

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Ocnele Mari şi la Casa de Cultuă 
“Mircea Demetriade” - Ocnele 
Mari, activitatea s-a bucurat de 
un larg interes. Au fost prezenţi 
reprezentanţii administraţiei 
şi instituţiilor locale şi un 
numeros public, iubitor al 
poeziei şi adevărului istoric. 
De asemenea, au participat 
membri ai Asociaţiei Foştilor 
deţinuţi Politici din România 
- Filiala Vâlcea, ai Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina 
Maria”, Filiala Judeţeană Vâlcea 
“Matei Basarab”, ai Forumului 

Cultural al Râmnicului, ai 
Fundaţiei Culturale “Sfântul 
Antim Ivireanul”, ai Cercului de 
la Râmnic “România-Grădina 
Maicii Domnului”, redactori de 
la revistele “Cultura vâlceană” 
şi “Povestea vorbii”, Râmnicu 
Vâlcea. n

Profesor Eugen PETRESCU
preşedintele Filialei Judeţene 

“Matei Basarab” Vâlcea a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 

“Regina Maria“
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BRĂILA

OLT

Eveniment 
omagial 

„Marea unire 
de su�et 

brăileană”, 
dedicat 

veteranilor de 
război

Pelerinaj la 
mormintele 

eroilor

Un eveniment omagial, 
intitulat  ”Marea Unire de su�et 
brăileană”, dedicat celor care 
au slujit și slujesc România sub 
drapelul tricolor, a avut loc 

În zilele de 17 - 19 octombrie 2018, membri ai Filialei judeţene 
Olt a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” au organizat, 
în colaborare cu Filiala judeţului Satu Mare, un pelerinaj în locali-
ta tea Socond, la mormintele celor 28 de eroi din Regimentul 3 
Dorobanţi Olt şi Regimentul 19 Infanterie Romanaţi, căzuţi în 
luptele din 19 octombrie 1944 pentru eliberarea ultimelor brazde 
de pământ românesc. La această activitate au participat şi cadre 
didactice, cadre militare în rezervă şi preoţi din judeţul Olt, care, 
dincolo de cinstirea memoriei celor căzuţi, au dus şi mesajul de 
unitate naţională pe care românii din Oltenia îl transmit fraţilor lor 
din partea de nor-vest a ţării. n

Locotenent-colonel (r) Victor EPURE

judeţul Brăila, realizată de 
colonelul (r) Constantin Giurgea; 
o colecţie de numismatică, 
medalii și brevete militare, 
prezentată de colonelul (r) Ionel 
Teodorescu.

Au participat veterani ai 
ultimei con�agraţii mondiale, 
veterani din teatrele de operaţii 
care au activat în zonele unde a 
participat armata română după 
anul 1990, cadre militare active 
și în rezervă și în retragere, 
autorităţi publice locale, elevi și 
cercetași din judeţ. n

Colonel (r)
Ionel TEODORESCU

în ziua de 6 noiembrie 2018, 
la Teatrul ”Maria Filotti”  din 
localitate. 

Manifestarea, organizată de 
Asociația Națională Cultul Eroilor 
”Regina Maria”, �liala Brăila 
”General Stan Poetaș” și Primăria 
Municipiului Brăila, a cuprins: un 
spectacol de muzică și poezie, 
precum și o expoziţie de arme 
și echipamente militare din 
perioada 1848-1945, exponate 
din Muzeul de Tradiţii Militare 
al Flotilei de Dunăre „Mihail 
Kogălniceanu”; o expoziţie 
de fotogra�i ale operelor 
comemorative de război din 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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Din dulcea Bucovină 
am primit o știre despre 
manifestările desfășurate în 
localitatea Cornu Luncii, în 
ziua de 6 noiembrie 2018, 
în organizarea primăriei în 
parteneriat cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuţilor, Parohia 
Sf. Dumitru din localitate și 
Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala 
judeţeană „Plăieșii” Suceava. 
Sute de localnici și invitaţi au 
participat la un eveniment 
inedit: reconstituirea 
momentului intrării triumfale a 
trupelor române, comandate de 
generalul Constantin Neculcea, 
în Bucovina, prin Vama Cornu 
Luncii, în urmă cu o sută de 
ani. Acest episod înălţător a 
fost reconstituit cu ajutorul 
unor subunităţi de militari, 
care au format detașamentul 
de onoare, intrând în comună 

în ritmul muzicii de fanfară. 
În locul în care se a�ă vechiul 
pichet grăniceresc a fost 
o�ciată o slujbă religioasă de 
însuși arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuţilor, IPS Pimen. 

Pe zidul fostului pichet 
grăniceresc, care în prezent 
găzduiește Muzeul Unirii, a fost 
dezvelită o placă comemorativă. 
De asemenea, a fost s�nţit 
și dezvelit Panteonul Eroilor 
- pentru cei 346 de eroi ai 
comunei - și Monumentul 

închinat eroului martir 
sublocotenent post-mortem 
Constantin Puiu Mihalovici, 
căzut în Revoluţia din 
decembrie 1989.

Sărbătoarea de pe aceste 
plaiuri ale Bucovinei are o 
semni�caţie cu totul aparte, 
Cornu Luncii �ind, așa cum avea 
să remarce primarul Gheorghe 
Fron, „prima comună care s-a 
unit cu Ţara!”. n

Colonel (r) Neculai NIGA

SUCEAVA La Cornu Luncii a fost 
reconstituit momentul 

intrării Armatei Române în 
Bucovina, acum o sută de ani

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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În localitatea Jirov, din 
judeţul Mehedinţi, a avut loc, 
în ziua de 30 octombrie 2018, 
dezvelirea monumentului înălţat 
în memoria eroilor români 
din Primul Război Mondial, 
monument care poartă numele 
de „Cartea Jertfei 1918-2018”.

La invitaţia președintelui 
Filialei judeţului Mehedinţi 
a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, la 
eveniment au luat parte 
autorităţile locale, șe� ai 
unor instituţii de cultură și 
învăţământ, numeroși cetăţeni.

Amplasat în curtea bisericii 
din localitate, monumentul este 

realizat din marmură. La baza 
postamentului principal se a�ă 
un basorelief reprezentând 
o carte deschisă, în spatele 
căreia se înalţă un obelisc cu o 
cruce în vârf. Pe paginile cărţii 
sunt încrustate numele eroilor 
din Jirov care au căzut pe 
câmpurile de luptă ale Primului 
Război Mondial. Pe latura din 
spate a monumentului se a�ă 
o inscripţie care amintește 
de toţi eroii din „Jirovu, plai 
de statornicie românească 
binecuvântată de Sfântul 
Nicodim de la Tismana, ce a fost 
prin �ii săi mereu prezent în 
tumultoasa istorie a neamului”. 

De la strămoșul Bîrta Petru și 
până la credinciosul apropiat 
al lui Mihai Viteazul, marele 
paharnic Lupu Mehedinţeanu 
din Jirov, de la pandurii lui 
Tudor Vladimirescu și până la 
regimentele, batalioanele și 
diviziile de dorobanţi și călărași, 
�ii Jirovului cu preţul vieţii au 
apărat pământul sfânt al Patriei.

Proiectat de Ionică Gologan, 
�u al satului, monumentul a 
fost ridicat din donaţiile altor �i 
ai satului, ale Primăriei Jirov și 
ale Primăriei din Drobeta-Turnu 
Severin. n

Comandor (r) Virgil CUREA

MEHEDINŢI Cartea Jertfei 1918-2018

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
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Un eveniment mai puţin 
obişnuit s-a consumat la Şcoala 
Gimnazială “Vasile Goldiş” 
din Alba Iulia, cetatea Marii 
Uniri. În ziua de 2 octombrie 
2018, în cadrul unei ceremonii 
emoţionante, elevul Lupşan Ioan 
Mihai a primit Medalia Centenarul 
Marii Uniri cu legământul de 
a o transmite, peste 50 de ani, 
generaţiei anului 2068!

Ideea acestei ştafete 
semicentenare a pornit de 
la distinsul diplomat militar, 
colonelul în retragere Ioan 
Todericiu, care a activat mulţi 
ani în conducerea centrală 
a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”. Născut pe 
meleagurile judeţului Alba, Ioan 
Todericiu, după mai multe căutări 
şi documentări, a ales pentru 
transmiterea acestui mesaj în 
viitor Şcoala Gimnazială “Vasile 
Goldiş” din Alba Iulia. 

Doamna directoare Ramona 
Popa mărturiseşte că a primit cu 
entuziasm propunerea venită 
din partea Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”, 
respectiv a domnului colonel în 
retragere Ioan Todericiu, “de a 
organiza împreună şi de a găzdui 
un eveniment de importanţă 
naţională”. 

“Am ales pe acest tânăr 
din comuna Cricău pentru că 
străbunicii lui au fost cei care 
au pregătit grupul de săteni din 
comunca Cricău, Tibru şi din altă 
localitate pentru a participa la 
adunarea de la 1 Decembrie. 
I-a pregătit şi i-a sfătuit ce să 
facă şi cum să se comporte... 
Bunicii şi părinţii lui sunt oameni 
de nădejde în comuna Cricău. 
Unchiul său, Lupşan Emil, este la 
al patrulea mandat de primar în 
comuna Cricău. Tatăl copilului, 
Lupşan Ioan, este un bun 

gospodar şi fondator al Asociaţiei 
“Cetăţile Dacice”. Iată care au 
fost elementele pe care asociaţia 
noastră le-a avut în considerare 
atunci când a apreciat că merită 
tot respectul această familie şi 
încrederea pe care o acordăm 
pentru a duce mai departe 
mesajul nostru: cine suntem, 
cum am sărbătorit Centenarul 
şi cât de bucuroşi am fost că am 
trăit acest eveniment... Această 
medalie - “Centenarul Marii Uniri” 
- simbolizeată toate eforturile 
României de la 1918 până în 
prezent, şi mai bune, şi mai rele, 
dar am trecut prin toate şi am 
ajuns aşa cum suntem astăzi” - a 
spus Ioan Todericiu, de 88 de 
ani, care l-a îmbrăţişat pe elevul 
Lupşan Mihai, în vârstă de 12 ani, 
şi a remarcat că suma vârstelor lor 
este de 100 de ani! n

Colonel (r) 
Gheorghe MATEESCU

 INEDIT

Mesaj pentru Generaţia anului 2068!

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Colonelul în retragere Ioan 
Todericiu înmânând medalia 
“Centenarul Marii Uniri” şi Mesajul 
pentru Generaţia anului 2068 
elevului Lupşan Ioan Mihai!.
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Recviem pentru Mihai Viteazul, 
Ecaterina Teodoriu, căpitanul aviator Vasile Craiu, 

generalul Ioan Dragalina, aviatorul Dumitru Greavu

La apelul „O sută de stejari 
în �ecare localitate!”, lansat 
în toamna anului 2018, Anul 
Centenarului Marii Uniri, de 
Filiala „Mihai Viteazul” Dâmboviţa 
a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, au 
răspuns a�rmativ următoarele 
unităţi administrativ-teritoriale 
din judeţ: Aninoasa, Doicești, 
Cândești, Dragomirești, 
Vișinești, Valea Lungă, Vârfuri, 
Glodeni, Dragodana, Pucheni, 
Raciu, Răzvad, Costești Vale. 
Inspirată după modelul Parcul 
Memoriei Naţionale „Stejarii 
României - 100 de ani de istorie 

DÂMBOVIŢA

GORJ

O iniţiativă prinde rădăcini
de stejar în tot judeţul!

și demnitate”, care a prins viaţă 
în preajma Mausoleului de 
la Mărășești, prin plantarea a 
335 000 de stejari, câte unul, 
simbolic, pentru �ecare ostaș 
român căzut pe câmpul de 
luptă în Primul Război Mondial, 
acţiunea noastră - a precizat 
colonelul (r) Gheorghe Șerban, 
președintele �lialei judeţene -  își 
propune plantarea a câte o sută 
de puieţi de stejar într-un loc 
simbolic din �ecare localitate 
din judeţ, de regulă în preajma 
unui monument al eroilor 
sau a unui monument istoric, 
cultural etc. Dorim să iniţiem un 

parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, cu Direcţia Silvică 
Dâmboviţa și Inspectoratul 
Școlar Judeţean Dâmboviţa, 
pentru a ne sprijini logistic.”

Din acest proiect educativ și 
patriotic face parte și apariţia, 
în acest an, a volumului 
„Monumentele eroilor 
dâmboviţeni - memorii eterne 
ale istoriei neamului românesc”, 
o adevărată enciclopedie a 
operelor comemorative de 
război din această parte a ţării, 
la realizarea căreia și-au dat 
concursul: colonel (r) Gheorghe 
Șerban, prof. univ. dr. George 
Coandă, prof. dr. Marian 
Curculescu, ing. Nicolae Posta, 
prof. Constantin Voica, precum și 
fotoreporterul Adrian Robu, care 
a asigurat ilustraţia, sprijinit de 
locotenent-colonelul (r) Dumitru 
Iov și ing. Nicolae Posta. n

Colonel (r) Gheorghe ȘERBAN

• 11-12 august. Poiana lui 
Mihai, comuna Schela, judeţul 
Gorj. Pomenirea domnitorului 
Mihai Viteazul.

• 22 august. Târgu Jiu. 101 
ani de la moartea eroică a 
sublocotenentului  Ecaterina 
Teodoroiu.

• 24 august. 100 de ani de la 
ultimul zbor al eroului căpitan 
Vasile Craiu.

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

• 25 august. Pasul Vâlcan, 
Ansamblul sculptural 
„Memorialul Eroilor”. Ceremonii 
militare și religioase în amintirea 
luptelor purtate de Armata 
Română pe fronturile Primului 
Război Mondial.

• 12 octombrie. Recviem 
la podul de peste Jiu, din 
apropierea Mănăstirii Lainici, 
la 102 ani de la rănirea gravă a 

generalului Ioan Dragalina. 
• 14 noiembrie. Cimitirul 

din Șișești (Tg. Jiu). Recviem la 
102 ani de la moartea eroică 
a pilotului Dumitru Greavu, 
doborât de artileria antiaeriană 
germană, la Mărășești, în ziua de 
14 noiembrie 1916. n

Colonel (r) dr. ing. 
Walter LOGA
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La 5 iulie 2018, prin hotărârea 
nr. 496 a administraţiei locale, 
a fost aprobată stema comunei 
Dragalina, din judeţul Călăraşi.

Între elementele 
reprezentate pe scut se a�ă 
bustul generalului erou Ioan 
Dragalina, aşa cum este acesta 
întruchipat pe monumentul 
ridicat în localitate. Este o 
noutate absolută în materie 
de heraldică, generalul Ioan 
Dragalina �ind singurul erou 
al Primului Război Mondial 
reprezentat în heraldica unei 
localităţi. Cităm din hotărârea 
respectivă: "Stema comunei 
Dragalina se compune dintr-un 
scut triunghiular cu marginile 
rotunjite, tăiat și despicat în 
partea superioară. În partea 
superioară, în partea dreaptă, 
în câmp roșu, pe un soclu 
dreptunghiular, se a�ă bustul 
unui bărbat, văzut din față, 
purtând mustață, chipiu cu 
panaș pe cap, îmbrăcat cu 
o tunică cu epoleți, încheiată 
cu doi nasturi, având la gât 
Crucea de Fier, iar pe piept, în 
partea stângă, poziționate 2:1, 
Ordinul „Mihai Viteazul“, Ordinul 
„Coroana României“ și Ordinul 
„Steaua României“, totul de 
argint. În partea superioară, în 

partea stângă, în câmp verde, 
se a�ă trei spice de grâu de aur, 
încrucișate. În vârful scutului, 
pe culoare albastră, se a�ă un 
soldat roman, cu un coif pe 
cap, încins la mijloc, în partea 
stângă, cu o sabie, ținând cu 

crenelat.  Bustul face trimitere la 
generalul Ioan Dragalina, erou 
al Primului Război Mondial, 
cel de la care provine numele 
comunei. Cele trei spice de grâu 
fac referire la ocupația de bază 
a locuitorilor, agricultura, iar 
numărul lor indică numărul 
satelor ce alcătuiesc comuna. 
Soldatul roman călare este 
preluat din blazonul lui 
Constantin Brâncoveanu, 
domnul Țării Românești, pe 
ale cărui moșii s-a format 
comuna. Coroana murală cu un 
turn crenelat semni�că faptul 
că localitatea are rangul de 
comună."

Istoria comunei Dragalina 
începe în anul 1924, când, 
în baza legii de colonizare, a 
fost în�inţat satul General 
Dragalina, aparţinător de 
comuna Ciulniţa de Sus, 
fostă moşie brâncovenească. 
Denumirea satului este legată 
de numele generalului Ioan 

Dragalina, erou al Marelui 
Război, care s-a remarcat în 
strategia şi tactica militară 
folosite în luptele de pe Valea 
Jiului purtate împotriva trupelor 
germane. n

D. ROMAN

UN ACT MEMORABIL

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Bustul generalului Ioan Dragalina  pe 
stema comunei care îi poartă numele

mâna dreaptă o sabie cu un 
cap de turc în�pt în ea, totul de 
argint. Soldatul stă călare pe un 
cal alb, a�at în salt, cu valtrap și 
harnașament auriu, ținând cu 
mâna stângă frâul animalului. 
Scutul este timbrat de o coroană 
murală de argint cu un turn 
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“Părinţii tăi au avut moşie, ai? 
Sunteţi moşieri!” L-am privit cu 
nedumerire pe tânărul securist 
care mă interoga. Cuvântul 
moşier nu era numai o acuzare. 
Era o insultă. Aveam 22 de ani 
şi frica mă amuţise! “Te faci că 
nu ştii... în Ialomiţa... Dragalina...
fostă moşie a familiei tale!” Dacă 
inima nu mi-ar � fost îngheţată 
de teamă, aş � râs în hohote. 
Evident, sărmanul nu ştia istorie. 
Nu ştia că după Primul Război 
Mondial, locuitorii unui sat din 
Ialomiţa au cerut ca locul unde 
fuseseră împroprietăriţi să �e 
numit DRAGALINA, cinstind 
astfel memoria generalului erou 
de la Jiu. Nu ştia că bunicul meu, 
generalul Ioan Dragalina, s-a 
jert�t pentru idealul României 
Mari, că a trăit şi a murit demn, 
cinstit şi... sărac.

În Testamentul lui plin de 
dragoste pentru familie, Tata 
Mare Ioani scria: 

“Băieţilor, iubiţilor mei �i 
Corneliu şi Virgiliu, pe lângă 
binecuvântarea mea, le las 
biblioteca şi armele mele şi îi rog 
a se mulţumi cu atât, căci nu 
mi-a fost dat, cu toată munca ce 
am desfăşurat, să agonisesc mai 
mult. În schimb, îi rog să �e în 
ajutorul mamei şi surorilor lor. 

...Le las un nume cinstit şi 
nepătat, căci toată viaţa mea 
am jert�t-o pentru a-mi îndeplini 
serviciul conştiincios şi pe cât 
omeneşte mi-a fost posibil. N-am 
căutat să mă abat cu nimic de 
la calea binelui şi a dreptăţii. 
Niciodată nu am avut altceva în 
vedere decât îndeplinirea cinstită 
a datoriei. Sărac am intrat 
în armată şi sărac părăsesc 

această lume. (subl. mea, 
Opritsa Dragalina-Popa). Doresc 
din toată inima ca şi ei să urmeze 
calea pe care am mers. Şi să nu 
se abată niciodată de la datorie, 
iar cinstea să le �e mai presus de 
toate.

Astfel am căutat să �u, astfel 
doresc să �e şi ei.

În schimb îl rog pe 
Dumnezeu să le dea puterea să 
�e aşa şi binecuvântarea mea îi 
va însoţi pretutindeni.»

Pentru bunicul meu 
importantă nu era averea, 
agonisirea de bunuri materiale, 
de moşii. Importante erau 
datoria faţă de Ţară şi Neam, 
cinstea, familia şi credinţa în 
Dumnezeu. 

În 1916, într-o zi de toamnă, 
în de�leul sălbatic al Jiului, 
răpăiala unei mitraliere germane 
i-a curmat viaţa. Dumnezeu 
însă l-a răsplătit dându-i darul 

nemuririi eroilor, recunoştinţa şi 
dragostea întregului neam.

De aceea, în anul 
1931 veteranii de război 
împământeniţi în Ialomiţa au 
cerut ca satul lor să-i poarte 
numele. Astăzi peste opt 
mii de români pot spune cu 
mândrie: “Sunt din Dragalina!”, 
sunt din acel loc cu soare şi 
pământ roditor binecuvântat de 
Dumnezeu.

Aş dori să cred că a�rmaţia 
“Sunt din Dragalina!” nu este 
numai un reper geogra�c. 
Aş dori să cred că o scânteie 
din inima în�ăcărată şi plină 
de dragoste a bunicului meu 
sălăşuieşte azi - şi va sălăşui 
de-a pururi - în su�etul �ecărui 
locuitor din comuna Dragalina. n

Opritsa Dragalina -Popa
August 2017

Elk Grove, California, SUA

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

“Sunt din Dragalina!”
Opritsa Dragalina-Popa
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În Anul Centenarului Marii 
Uniri, am dorit să cunoaştem la 
faţa locului starea cimitirelor de 
război de pe pământul Basarabiei 
şi să ne reculegem la mormintele 
eroilor noştri. Iniţiativa acestui 
pelerinaj a apărut în cadrul 

Proiectului «Maluri de Prut 
– Basarabia necunoscută», 
organizat de Biblioteca 
judeţeană „G. T. Kirileanu”, Piatra-
Neamţ, şi Radio Chişinău. În 
întâlnirile dintre reporterul Ina 
Guţu, de la Radio Moldova, şi 

prof Gh. Amaicei, preşedintele 
de onoare al Asociaţiei Generale 
a Învăţătorilor, �liala Neamţ, 
membru al Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria”, 
Filiala Neamţ, dar şi membru al 
Filialei Neamţ „Ştefan cel Mare” a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alex. I. Cuza”, s-a schiţat 
programul pelerinajului pentru 
Ziua EROILOR din intervalul 16-
18 mai 2018.

Grupul care a participat 
la această manifestare 
comemorativă a fost format din: 
colonel Cristin Hâra, preşedintele 
Filialei Neamţ „Ştefan cel Mare” a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alex. I. Cuza”, colonel Gh. 
Popescu, maiştrii militari Baston 
Ion şi Dan Molie, maior Gh. 
Amaicei, membru al Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina 

NEAMŢ
Pe urmele ostaşilor români

căzuţi pe pământul Basarabiei

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

Peste 120.000 de români, care au căzut la datorie pe câmpul de luptă, se a�ă înhumaţi în afara graniţelor ţării. Republica 
Moldova reprezintă un caz special, întrucât pe teritoriul acesteia au fost în�inţate, în anii celui de-al Doilea Război Mondial, 
peste 240 de cimitire de război româneşti. Mare parte din aceste necropole de război au fost distruse după 1945, astfel că, în 
prezent, eroilor de război români nu li se pot aduce onorurile cuvenite.

Dincolo de aceasta, este cunoscut că orice acţiuni de identi�cări, reconstrucţii şi amenajări ale acestor locuri de înhumare 
- pentru păstrarea vie a memoriei celor care au făcut sacri�ciul suprem - se pot desfăşura numai în condiţiile existenţei unui 
cadru legal care să reglementeze regimul juridic al mormintelor eroilor români de pe teritoriul Republicii Moldova. În 2012 
a fost semnat un Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind regimul juridic al mormintelor de 
război româneşti situate pe teritoriul R. Moldova. 

Activitatea de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din Republica Moldova se desfăşoară 
în baza Legii 57/2013 pentru rati�carea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul 
juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi, la 3 martie 2012.

Echipajul jud. Neamţ, de la stânga la dreapta: maistru militar Ion Baston, 
colonel Gheorghe Popescu, colonel Cristin Hâra, maior Gheorghe Amaicei,  

prof. Mihail Apăvăloae, maistru militar Dan Molie.
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Maria”, Filiala Neamţ, Mihail 
Apăvăloae, membru simpatizant 
al Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”, �liala 
Neamţ.

Cimitirul Eroilor
din Vărzăreşti

Am început pelerinajul în 
ziua de 16 mai 2018, când ne-
am deplasat la Mănăstirea şi 
Cimitirul Eroilor din comuna 
Vărzăreşti (raion Nisporeni). 
Amplasat în partea de est a 
comunei, pe Dealul Mândrului, 
la încrucişarea drumurilor ce 
duc la Chişinău şi Nisporeni 
şi la aproape 500 m de 
Mânăstirea Vărzăreşti (ctitorie 
a domnitorului Alexandru cel 
Bun), cimitirul a fost în�inţat 
în luna august 1941. Aici sunt 
înhumaţi – în 93 de morminte 
individuale şi 5 gropi comune 
– 178 de militari români (100 
identi�caţi şi 78 neidenti�caţi) 
care au luptat în diferite 
regimente de Artilerie (nr. 2, 
3, 5, 13, 53, 63, 67), Infanterie           

(nr. 27, 50, 67), Roşiori (nr. 8, 10), 
Grăniceri (nr. 4), Vânători (nr. 7); 
Dorobanţi (nr. 8); Artilerie Grea 
(nr. 5).

La 28 mai 1998, Societatea 
culturală „Ginta Latină“ (�liala 
judeţeană Sângeorz-Băi), cu 
mijloace proprii şi cu sprijinul 
deosebit al primarilor de atunci 
-  ing. Vasile Arteni (Nisporeni) 
şi prof. Ştefan Guţu (Vărzăreşti) 
- şi al românilor din aceste 
localităţi, a reamenajat cimitirul 
de la Vărzăreşti, însă nu la 
nivelul exigenţelor unui cimitir 
de onoare, din cauza lipsei 
mijloacelor materiale.

Cimitirul are forma unui 
dreptunghi de 50 m X 40 m, 
împrejmuit cu gard metalic, 
în care sunt amenajate două 
parcele a câte 50 de morminte. 
Dacă în trecut �ecare mormânt 
avea însemne de căpătâi, acum 
se mai păstrează doar 20 de 
cruci de campanie. 

În cimitir se mai găsesc o 
troiţă („Răstignirea“), o cruce 
mare din lemn şi un monument 
comemorativ din cărămidă (de 
formă tronconică, cu o cruce 

de inox la partea superioară). 
Pe faţada acestuia din urmă 
se găseşte inscripţia: „Omagiul 
nostru şi veşnica pomenire 
ostaşilor români căzuţi 
pentru apărarea pământului 
strămoşesc“.

De remarcat că în �ecare an, 
de Ziua Eroilor (Ispas), Ginta 
Latină (�lialele Nisporeni-
Vărzăreşti şi Sângeorz-Băi) 
organizează slujbe religioase 
de pomenire a eroilor la care 
participă masiv populaţia locală. 
La 21 septembrie 2010, când 
comunitatea locală sărbătoreşte 
Naşterea Maicii Domnului (pe stil 
vechi) şi Hramul Satului, a fost 
inaugurat Cimitirul Românesc de 
Onoare de la Vărzăreşti. Cimitirul 
a fost reconstruit de O�ciul 
Naţional pentru Cultul Eroilor în 
colaborare cu autorităţile locale: 
Consiliul Raional Nisporeni şi 
Primăria Comunei Vărzăreşti, 
precum şi cu Societatea „Ginta 
Latină”, �lialele Sângeorz-Băi 
şi Nisporeni. La ceremonia 
comemorativă, organizată de 
autorităţile locale, a participat 
din partea Preşedinţiei Republicii 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
Vărzăreşti
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Moldova, deputatul Ion Hadârcă 
iar din partea guvernului, 
miniştrii Învăţământului şi 
Justiţiei. Ambasada României la 
Chişinău a fost reprezentată de 
ataşatul apărării. Din România 
au participat, pe lângă delegaţia 
O�ciului Naţional pentru Cultul 
Eroilor condusă de directorul 
instituţiei, colonel dr. Marian 
Popescu, reprezentanţii 
Asociaţiei „Ginta Latină“. Serviciul 
liturgic a fost o�ciat de un sobor 
de preoţi, în frunte cu Înalt 
PreaS�nţia Sa, Petru, mitropolitul 
Basarabiei.

Cimitirul de Onoare de la 
Vărzăreşti reprezintă al optulea 
proiect de reconstrucţie a 
cimitirelor eroilor români din 
Republica Moldova, iniţiate şi 
�nanţate de O�ciul Naţional 
pentru Cultul Eroilor de la 
în�inţarea sa, în 2004, după 
cele de la Ţiganca, Neculăieuca, 
Feşteliţa, Micleuşeni, Cania, 
Dealul Epureni şi Vărvăreuca.

Delegaţia noastră a depus 

buchete de �ori, a aprins 
lumânări şi a păstrat un moment 
de reculegere la Troiţa din 
centrul cimitirului, care este 
foarte bine îngrijit.

Cimitirul Eroilor de la 
Ţiganca

În 17 mai 2018, de ZIUA 
EROILOR şi a ÎNĂLŢĂRII, ne-am 
deplasat la Cimitirul Eroilor 
ŢIGANCA,  raionul Cantemir, 
prima necropolă de război 
de pe teritoriul acestei ţări, 
reconstruită de către O.N.C.E.

Luptele desfăşurate în prima 
jumătate a lunii iulie 1941 în 
capul de pod de la Ţiganca sunt 
comparabile cu marile bătălii 
purtate de armata română în 
zonele Odessa, Cotul Donului, 
Kuban, Caucaz, Stalingrad sau 
Crimeea, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Din cauza pierderilor mari 
înregistrate pentru atingerea 

aliniamentului Cania - Stoieneşti 
- Ţiganca, în zonă au fost 
amenajate peste 25 de cimitire 
de campanie, la Ţiganca �ind 
înhumaţi 1.020 de morţi, în 
memoria cărora, în toamna 
lui 1941, a fost instalată o 
troiţă. Când, în vara anului 
1944, acţiunile militare s-au 
mutat la vest de Prut, a început 
demolarea tuturor cimitirelor 
şi însemnelor comemorative 
de război amenajate în întregul 
spaţiu în care armata română 
a luptat în timpul Campaniei 
din Est. Din cauza distrugerilor 
locului, inclusiv cu buldozerele, 
oasele românilor căzuţi pentru 
eliberarea Basarabiei au fost 
purtate de şuvoaie şi împrăştiate 
în toată valea.

Presa şi numeroşi 
reprezentanţi ai societăţii civile 
au semnalat opiniei publice 
indiferenţa autorităţilor statului 
faţă de starea unor foste cimitire 
româneşti din Republica 
Moldova, Ucraina şi Federaţia 
Rusă, în principal a celui de la 
Ţiganca. Rudele celor căzuţi, 
veteranii de război şi, mai ales, 
puţinii supravieţuitori ai luptelor 
desfăşurate în sudul Basarabiei 
au făcut numeroase demersuri 
pentru cuvenita reparaţie adusă 
peste ani memoriei celor care 
şi-au jert�t viaţa la doar câţiva 
kilometri de actuala frontieră de 
est a României. Sub presiunea 
opiniei publice, au fost elaborate 
programe, dar nici unul din 
acestea nu a depăşit stadiul de 
proiect conjunctural.

Până în anul 2005, la 60 de 
ani de la încheierea războiului, 
singurul semn al recunoştinţei 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR

La Troiţa de la Vărzăreşti: prof. M. Apăvăloae, mr. prof. Gh. Amaicei, col. Gh. Popescu,  
col. Cristin Hâra, maiştii militari Dan Molie şi Ion Baston.
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româneşti era o troiţă, ridicată 
în 2004, pe locul fostului cimitir, 
de Asociaţia Culturală „România 
din Inima Mea“, din Bistriţa-
Năsăud. Tot atunci au început 
demersurile pentru realizarea 
unei mânăstiri în apropiere. La 
9 iunie 2005, de Ziua Eroilor, 
O�ciul Naţional pentru Cultul 
Eroilor a lansat proiectul 
reconstrucţiei acestui veritabil 
memorial, care să devină un loc 
de reculegere în memoria celor 
peste 71.000 de militari români 
căzuţi în Campania din Est (iunie 
1941 – august 1944).

Finanţarea lucrărilor s-a 
făcut integral din bugetul 
O.N.C.E., conform prevederilor 
Legii nr. 379/2003. După 
elaborarea proiectelor tehnice 
şi desfăşurarea licitaţiei 
internaţionale, lucrările de 
reamenajare a cimitirului au 
început la 25 octombrie 2005, 
de Ziua Armatei României. 

Reconstrucţia cimitirului de 
Onoare Românesc de la Ţiganca 
a constat în: împrejmuirea 
acestuia, reamenajarea celor  
9 gropi comune, instalarea a   
142 de însemne de căpătâi 
(cruci creştine), amplasarea
a 11 plăci de marmură (pe  
9 dintre ele �ind înscrise 
numele celor 830 de eroi 
români identi�caţi), amenajarea 
peisagistică şi a căilor de acces, 
montarea unei troiţe, a unei 
porţi monumentale tradiţionale 
şi a candelelor ce vor arde întru 
veşnica recunoştinţă a celor ce 
s-au sacri�cat pentru Ţară.

De Ziua Eroilor, la 1 iunie 
2006, O�ciul Naţional pentru 
Cultul Eroilor a organizat 
ceremonia de inaugurare 
o�cială a Cimitirului de Onoare 
Românesc de la Ţiganca, 
Republica Moldova, în care 
sunt înhumaţi 1020 eroi români 
căzuţi în luptele din vara 

lui 1941. La ceremonie au 
participat înalte o�cialităţi, 
foşti combatanţi, veterani de 
război, urmaşi ai eroilor, pelerini 
din România şi locuitori din 
zonă. Partea română a fost 
reprezentată de o delegaţie 
o�cială condusă de Teodor 
Atanasiu - ministrul apărării 
naţionale. A fost prezent, a�at 
în vizită privată, M.S. Regele 
Mihai. Cei peste 2.000 de 
oameni prezenţi pentru a cinsti 
memoria celor căzuţi pentru 
ţară au asistat la slujba de 
pomenire o�ciată de un sobor 
de preoţi condus de I.P.S. Petru 
- Mitropolitul Basarabiei, şi P.S. 
dr. Casian - Episcopul Dunării de 
Jos. După o�cierea serviciului 
divin, a avut loc ceremonia 
de depunere de coroane din 
partea autorităţilor române şi 
moldovene.

Atmosfera emoţionantă din 
acea neuitată zi a încurajat şi 

RETROSPECTIVĂ CENTENAR
Țiganca
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a însu�eţit conducerea ONCE 
de a-şi continua misiunea de 
onoare de cinstire a memoriei 
eroilor prin amenajarea şi 
reabilitarea şi a altor cimitire de 
onoare a�ate în suferinţă.

Ajunsă aici într-o zi de mare 
sărbătoare, delegaţia noastră din 
judeţul Neamţ a fost invitată să ia 
parte la ceremonie şi să depună 
o coroană de �ori la troiţa din 
cimitir. Vă mărturisim că am stat 
de vorbă cu mare emoţie cu 
mulţi oameni ai locului, fraţi 
de-ai noştri, şi ne-am simţit între 
ei ca acasă, între neamuri. Ne-au 
impresionat şi cei patru călugări-
monahi care au venit din ţară să 
facă parte din viitoarea Mănăstire 
ce se va ridica aici, şi a cărei 
fundaţie este deja turnată.

Pentru noi, cei din delegaţia 
judeţului Neamţ, locurile 
şi oamenii de aici au fost o 
desfătare, �ind siguri că vom 
reveni curând, înainte de 
s�nţirea viitorului lăcaş.

 Cimitirul Eternitatea 
din Chişinău

În a treia zi de pelerinaj, ne-
am oprit mai întâi la mormintele 
Eroilor din Cimitirul Eternitatea 
al oraşului Chişinău. Cimitirul 
eroilor de aici a fost amenajat 
în perioada interbelică pentru a 
adăposti osemintele militarilor 
români, ruşi, austrieci, cehi, 
francezi şi polonezi căzuţi în 
Primul Război Mondial. Accesul 
în cimitir se făcea printr-o intrare 
monumentală – compusă 
dintr-o scară de 50 de trepte, cu 
lărgimea de 6 m – şi un portal 

arhitectonic constituit din doi 
piloni, a câte 10 m înălţime, 
purtând �ecare câte un vultur 
cu aripile desfăcute. De forma 
unui poligon neregulat cu 
suprafaţa de 2,4 ha, cimitirul 
avea în centru o capelă în 
stil bizantin vechi. În jurul 
acesteia au fost amenajate şase 
parcele – cu 136 morminte 
(individuale şi comune) în 
care au fost înhumaţi 202 eroi 
– şi două cripte cu 572 eroi 
români şi ruşi neidenti�caţi. 
Iată cum se prezenta situaţia, 
pe naţionalităţi, a militarilor 
înhumaţi: 431 de români (66 în 
morminte, 365 la criptă), 234 
de ruşi (27 în morminte, 207 
la criptă), 29 austrieci, 39 cehi, 
35 de francezi şi 6 polonezi. 
După anul 1941 aici au fost 
amenajate morminte şi pentru 
96 de militari români căzuţi în Al 
Doilea Război Mondial.

Cimitirul a funcţionat până 
în anul 1959. În prezent pe locul 
fostului cimitir se mai păstrează 
doar construcţia monumentală 
de la intrare şi fundaţia capelei. 
În ultimii ani, ONCE a început 
demersurile cu autorităţile 
locale din Chişinău pentru 
reconstrucţia capelei-osuar, în 
memoria militarilor români şi 
străini înhumaţi aici în ambele 
războaie mondiale.

Nu ne-au răbdat inima şi 
su�etul să plecăm din acest loc 
de pioşenie şi reculegere fără 
să aprindem o lumânare şi să 
punem o �oare la mormântul 
marelui poet român Grigore 
Vieru şi cel al soţilor Aldea-
Teodorovici.

Cu gândul la aceşti mari 
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români, care, prin harul 
dumnezeiesc al poeziei şi 
al cântecului, au întreţinut 
�acăra unirii noastre cu fraţii 
de peste Prut, ne-am continuat 
pelerinajul la cimitirul din 
Dealurile Răciulei – oraşul 
Călăraşi. Aici au fost amenajate, 
în anii ultimului război mondial, 
mai multe cimitire militare în 
care au fost înhumaţi militari 
români, ruşi şi germani. Unul 
dintre ele este pe dealul 
Răciulei, la cca 8 km nord de 
Călăraşi, în dreptul şoselei 
Călăraşi-Răciula. Aici îşi dorm 
somnul de veci 43 de militari 
români (21 identi�caţi, 22 
neidenti�caţi) din Regimentul 
55 Infanterie, căzuţi la 8 iulie 
1941. Cimitirul, de forma unui 
dreptunghi cu laturile de 14/22 
m, împrejmuit cu gard metalic, 
cuprindea 30 de cruci de beton 
la căpătâiul mormintelor, 
precum şi o troiţă de lemn, 
în partea centrală. Acum, din 
ceea ce a fost odinioară, se mai 
păstrează doar o troiţă zidită, 
cu o icoană pictată unde se pot 
aprinde lumânări! Pe terenul 
acestuia – în locul numit „La eroi” 
– autorităţile locale au promis să 
ridice o capelă! Dumnezeu să le 
ţină memoria şi promisiunea!

Ar � multe de spus despre 
sentimentul care te încearcă şi 
te însoţeşte când te întorci de 
la un drum prin memorie şi prin 
istoria zbuciumată a românilor. 
Dincolo de Prut, Moldova pare 
să aibă drumul şi �loso�a ei. 
Istoria, însă, ne spune că... n

Profesor Mihail APĂVĂLOAE
Colonel Cristin HÂRA 
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REMEMORĂRI

Traian Epure s-a născut la 
3 aprilie 1869, la Bârlad, plasa 
Târgului, județul Tutova, ca 
�u al magistratului Iancu și al 
Smarandei, născută Focșa. La 4 
decembrie 1903, s-a căsătorit, 
la Ploiești, cu domnișoara 
Smaranda Șișman. Din căsătorie 
s-au născut Constantin (6 
septembrie 1904), Ștefan 
(15 februarie 1906) și Ion (30 
ianuarie 1908)1.

A urcat toate treptele ierarhiei 
militare: soldat-voluntar (1 iulie 
1887), caporal (1 ianuarie 1888), 
sergent (16 august 1888) și 
sergent-major (23 decembrie 
1888), sublocotenent (1893), 
locotenent (1896), căpitan (7 
aprilie 1905), maior (24 aprilie 
1911), locotenent-colonel 
(1 august 1915), colonel (1 
noiembrie 1916) și general (10 
mai 1918, prin Înaltul Decret nr. 
1108).

Îşi începe cariera militară ca 
soldat-voluntar la Regimentul 12 
Infanterie, unde este reangajat 
în iulie 1890.

La 1 noiembrie 1891, îl găsim 
elev-subo�țer la Școala de 
Subo�țeri de la Bistrița, ca la 
30 august 1893, cu gradul de 
sublocotenent, să �e repartizat 
la Regimentul 12 Infanterie 
„Cantemir”.

Apoi, reperele carierei sale 
sunt marcate de următoarele 

Un erou al Primului Război Mondial
 GENERALUL TRAIAN EPURE

unități militare: Batalionul 
1 Vânătoare (28 noiembrie 
1895), Regimentul 34 Infanterie 
„Constanța” (8 aprilie 1896), 
Batalionul 6 Vânători (1 
octombrie 1896), atașat la 
Institutul Geogra�c al Armatei 
(1 februarie 1899) și încadrat 
la Regimentul 12 Infanterie 

„Cantemir” (16 februarie 1899), 
Regimentul 20 Infanterie 
„Teleorman” (1 aprilie 1904) și 
atașat la Institutul Geogra�c 
al Armatei, Regimentul 34 
Infanterie „Constanța” (15 aprilie 
1904) și atașat la Institutul 
Geogra�c al Armatei, Batalionul 
2 Vânători „Regina Elisabeta” (16 

Generalul Traian Epure
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martie 1906), Școala Normală 
de Învățători din București 
(1 aprilie 1910 - 1 iulie 1911), 
Regimentul 8 Infanterie „Buzău” 
(19 octombrie 1910), Regimentul 
18 Infanterie „Gorj” (24 aprilie 
1911), Regimentul 40 Infanterie 
„Călugăreni” (1 octombrie 1911), 
Regimentul 76 Infanterie (16 
iulie 1914), Batalionul 3 Vânători 
(10 mai 1916), Regimentul 3 
Vânători (1 noiembrie 1916), 
Regimentul 2 Vânători (1 
ianuarie 1917), Brigada 3 
Infanterie (1 aprilie 1917) și 
Divizia 5 Infanterie (1 octombrie 
1921)2.

Locotenent-colonelul 
Nicolae Petala, comandantul 
Regimentului 40 Infanterie 
„Călugăreni”3, îi face prima 
amplă caracterizare din carieră: 
„foarte bune aptitudini �zice, 
sănătos, sprinten, rezistă bine 
la toate greutățile vieții militare, 
încalecă bine, trage bine cu 
arma de foc. Mă unesc în totul 
cu aprecierile favorabile făcute 
de toți șe�i anteriori asupra 
maiorului Epure Traian, care are 
o judecată bună, o înțelegere 
dreaptă a lucrurilor, mult spirit 
de ordine și de observare. Are 
o bună cultură generală și 
militară, ceea ce l-a făcut a � 
întrebuințat, în ultimii doi ani, ca 
profesor la Școala de Infanterie 
și instructor și educator la 
Școala Normală Superioară, 
unde s-a impus foarte mult prin 
rezultatele excepțional de bune 
ce-a dobândit. La în�ințarea 
regimentului, activitatea și 
priceperea sa, impresionante în 
ramurile serviciului, au fost de 
cel mai mare folos corpului. A 
pus, personal, bazele Serviciului 

de mobilizare al regimentului, 
pe care îl conduce și astăzi cu 
competență desăvârșită. Ca 
[sic!] comandant al Batalionului 
2, s-a distins în toate ocaziile 
și în toate direcțiile; a condus 
bine și cu competență atât 
instrucția trupei, cât și pe cea a 
o�țerilor. A atras, de mai multe 
ori, în mod favorabil, atenția 
șe�lor ierarhici asupra sa. Foarte 
bune aptitudini militare; în 
conducerea trupelor pe teren 
a dovedit, în numeroase ocazii,  
când a fost pus să comande 
batalionul și regimentul cu 
partide contrapuse. Judecă bine 
situațiile tactice și ia dispozițiile 
potrivite împrejurărilor. Este 
hotărât, plin de voință, de 
energie și de încredere. Se 
impune și dă avânt trupei ce 
comandă. Cu ocazia manevrei de 
la Gara Dorobanțul s-a distins, 
în mod deosebit, îndeplinind 
o misiune specială detașată de 
regiment și alergând la vreme 
înapoi spre a lua parte la lupta 
principală și a decide victoria 
prin prezența sa. Și-a atras cu 
acest prilej cuvinte de laudă ale 
comandantului brigăzii, care 
era de față. Educația militară 
desăvârșită, disciplinat până 
la re�ex; este un fanatic al 
datoriilor sale militare. Camarad 
foarte bun care s-a făcut a � 
iubit și stimat de toți. Foarte 
mult  spirit militar. Este un 
o�țer superior demn, mândru 
de cariera sa, moral în viața 
publică, ca și în cea privată. A 
înaintat mereu la alegere numai 
prin munca și meritele sale. 
Îndeplinește serviciul cu un 
desăvârșit zel și devotament; 
este foarte activ și muncitor. 

Are multă grijă de oamenii 
ce comandă. Batalionul său 
este foarte disciplinat și bine 
pregătit pentru război. Sunt 
încredințat că la trebuință va 
da foarte bună probă. A condus 
foarte bine tragerile de luptă ale 
batalionului său, arătându-se a � 
foarte bine inițiat în organizarea 
câmpurilor de tragere și în 
conducerea tragerilor de luptă. 
Se ține mereu la curent cu 
ideile noi din armatele străine 
privitoare la conducerea trupelor 
în luptă și pregătirea lor. În 
notele ce a dat o�țerilor de sub 
comanda sa, a făcut aprecieri 
juste și foarte bine întemeiate. 
O�țer superior eminent, care se 
clasează printre acei care merită 
înaintarea excepțională pentru 
gradele următoare”4.

Dorința de continuă 
perfecționare, de a � mereu 
la curent cu noutățile în arta 
militară, disciplina asumată, 
exigența, cinstea, corectitudinea 
și moralitatea, grija față de 
camarazi − vor � atribute care 
se vor regăsi în toate aprecierile 
până la sfârșitul carierei lui Traian 
Epure.

În timpul celui de-Al Doilea 
Război Balcanic „[…] a muncit 
zi și noapte […] a dat dovadă 
de vigoare și de o rezistență 
neîntrecută […] maiorul Epure, 
care dacă n-a urmat școli 
superioare, are meritul de a se � 
instruit prin muncă personală”5.

Colonelul Nicolae Petala 
continuă caracterizarea: „în 
conducerea trupei pe teren a 
dovedit foarte bune aptitudini 
militare: o concepție foarte 
bună, inspirată dintr-un bun 
spirit ofensiv; are inițiativă 



29România Eroică nr. 2 (57) - Serie nouă 2018

REMEMORĂRI
și hotărâre în conducere”. 
Este „foarte energic, știe a se 
impune și a duce trupa în cele 
mai grele împrejurări. El a avut 
batalionul foarte bine pregătit 
de război. Companiile trăgeau 
bine, mărșăluiau bine și erau 
foarte îndemânatice în teren. A 
condus bine tragerile de luptă 
[…], organizând corpurile cu 
multă competență și făcând 
critici foarte instructive pentru 
trupă și o�țeri”6.În calitatea sa 
de șef al Serviciului mobilizării 
a desfășurat o activitate cu 
rezultate pozitive, „[…] a pus 
repede stăpânire pe oamenii 
săi, de multe ori refractari și 
greu de condus”7. Conducerea 
regimentului a remarcat faptul 
că „deși împrejurările în care s-a 
găsit cu batalionul erau grele, 
trupa sa nu a fost lipsită de 
nimic, iar sănătatea oamenilor 
s-a menținut prin grija sa 
ireproșabilă, deși a fost mereu 
într-o regiune lipsită de apă”8.

Maiorul Traian Epure s-a 
remarcat prin activitatea 
didactică desfășurată la Școala 
Militară de Infanterie, dar și la 
„convorbirile militare”, unde s-a 
dovedit a � „la curent cu tot ce 
este nou în literatura militară”, 
dovedind „în toate ocaziile 
o foarte bună înțelegere a 
lucrurilor”9.

În intervalul 1 februarie -10 
mai 1916, locotenent-colonelul 
Traian Epure a fost numit 
comandantul Sectorului III al 
Capului de Pod Turtucaia. Și în 
această calitate s-a remarcat 
„printr-o muncă intensă și 
o pricepere desăvârșită în 
aplicarea pe teren a lucrărilor de 
forti�cație și instrucția trupei”, 

generalul Constantin Teodorescu 
propunându-l la „înaintare 
excepțională la gradul de 
colonel” și promovarea în funcția 
de comandant de regiment10.

La intrarea României 
în Primul Război Mondial, 
îl găsim la comanda 
Regimentului 3 Vânători, 
în subordinea generalului 
Aristide Razu – comandantul 
Diviziei 22 Infanterie (14 
august-10 septembrie 1916), a 
generalului Nicolae Arghirescu 
– comandantul Diviziei 6 
Infanterie, și a generalului 
Constantin Tănăsescu.

Generalul Aristide Razu 
aprecia că „[…] este un 
desăvârșit conducător de trupe, 
dublat de un comandant care 
iubește și îngrijește de aproape 
pe soldat. În toate acțiunile 
Regimentului 3 Vânători, din 
acele zile mari, am constatat 
că acest o�țer este înzestrat 
cu un curaj care îl face ca, 
prin exemplul său personal, 
să îmbărbăteze trupa, iar prin 
măsurile luate în organizarea 
pozițiilor ocupate se găsea 
totdeauna în situații favorabile 
față cu orice însărcinare de 
acțiune a inamicului”11.

Același comandant, de data 
aceasta a�at la conducerea 
Diviziei 5 Infanterie, va 
dispune ca Ordinul de Zi 
nr. 194/1916 al Corpului 3 
Armată să �e citit „o�țerilor 
și trupei 3 zile consecutiv, la 
apelul de 2 ore”, ordin prin 
care generalul Arghirescu 
elogia faptele de arme ale 
Regimentului 3 Vânători: „L-
am avut sub comanda mea 
de la 1 septembrie 1916 până 

la 19 ianuarie 1917. În acest 
timp a avut următoarele 
însărcinări: la 16 septembrie, 
un batalion de la Boldgovareș 
(Transilvania) a executat un 
contraatac pentru a degaja 
Brigada 12 Infanterie, care era 
în retragere. Avântul și modul 
cum s-a achitat de această 
însărcinare este mai presus de 
orice laudă. În timpul retragerii 
la frontieră, Regimentul 3 
Vânători era singura trupă de 
care dispuneam pentru a opri pe 
inamic la frontieră, din cauză că 
Brigada 2 Infanterie îmi fusese 
luată de Armată, iar Brigada 
12 părăsise poziția și se risipise 
prin munți. Singur Regimentul 
3 Vânători a ținut piept năvălirii 
vrășmașului în vama Buzăului, 
unde la început am fost atacați și 
hărțuiți în �ecare zi și pe un front 
considerabil. La 20 octombrie 
1916, Regimentul 3 Vânători 
a atacat pe muntele Mălaia și 
[indescifrabil], conducându-se 
cu același avânt și bravură ca și 
în celelalte ocazii. În rezumat, 
acest regiment s-a condus 
admirabil din toate punctele 
de vedere și păstrez ca cea mai 
frumoasă amintire timpul cât 
l-am avut sub comanda mea. 
Este un regiment brav în cea mai 
curată accepție a cuvântului. 
Comandantul Corpului de 
Armată luând cunoștință 
de faptele de bravură ce 
Regimentul 3 Vânători a săvârșit 
în prima parte a campaniei, 
pentru care a fost propus la 
decorarea Drapelului său, aduce 
aceasta la cunoștința tuturor 
pentru a servi ca exemplu, 
trimițându-i acestui brav 
regiment felicitările mele”12.
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În luna martie 1917, colonelul 

Traian Epure a fost numit la 
comanda Regimentului 2 
Vânători „Regina Elisabeta”, 
în subordinea generalului 
Alexandru Mărgineanu 
− comandantul Diviziei 3 
Infanterie, și a generalului 
Arthur Văitoianu− comandantul 
Corpului 2 Armată.

Generalul Mărgineanu va 
nota: „în acest timp a stat numai 
pe front conducând organizarea 
sectorului regimentului de 
pe dealul Alba (frontul dealul 
Drăgotești – Răcoasa), cum și 
serviciul în tranșee. A concurat 
cu trupele sale la recunoașterea 
frontului inamic din dreptul 
Mărășeștilor. În acest timp, 
Brigada 5 Infanterie neavând 
comandant, titularul �ind trimis 
într-un serviciu comandat, a 
ținut și locul de comandant al 
brigăzii, regimentul �ind pus sub 
ordinele Brigăzii 5 Infanterie, ca 
[sic!] comandament de sector. 
De toate serviciile încredințate, 
colonelul Epure Traian s-a achitat 
în mod elogios, dând multe 
probe de capacitate în instrucția 
și conducerea trupelor”13.

La 1 aprilie 1917, a fost 
numit la comanda Brigăzii 3 
Infanterie. În zona de refacere 
s-a îngrijit de instruirea trupei 
și de combaterea epidemiilor. 
Brigada s-a a�at pe frontul de la 
Muncelu – Valea Zăbrăuțului (24 
august-23 decembrie 1917), în 
rezerva armatei la Gohar (1-21 
ianuarie 1918), pe frontul Vadul 
Roșia – Nămoloasa, Nămoloasa 
– Galați și Nămoloasa – lacul 
Cartal (Basarabia).

Comandantul Diviziei 2 
Infanterie, generalul Ioan Jitianu, 

propune, prin Raportul Special 
nr. 572, înaintarea colonelului 
Epure la gradul de general 
de brigadă: „cunosc însă pe 
generalul Epure de mult, ca un 
element foarte harnic și cu multă 
dragoste de serviciu. Știu precis 
modul mai presus de orice laudă 
cum a apărat Valea Buzăului în 
prima parte a campaniei”14.

Generalul Aristide Razu își 
amintește că l-a avut subordonat 
pe generalul Traian Epure l-a 
începutul carierei: „…în toate 
împrejurările s-a umplut de 
glorie, grație bunei pregătiri 
datorate comandantului de 
regiment și grație exemplului 
personal și a conducerii sale 
pricepute. Comandantul 
Corpului 1 Armată, generalul 
Petala, apreciază în mod elogios 
pe acest o�țer general asupra 
modului cum s-a condus pe 
front. De când am luat comanda 
Corpului 1 Armată, nu am avut 
ocazia să constat activitatea 
sa în conducerea trupelor de 
diferite arme, însă am constatat 
interesul care-l poartă bunei 
îndrumări și instrucției o�țerilor 
și trupei de sub comanda sa și 
dorința asanării morale în corpul 
o�țerilor din brigada sa”15.

„Foaia cali�cativă” pentru 
perioada 30 octombrie 1918-
30 martie 1919 este semnată 
de comandantul Diviziei 2 
Infanterie, generalul Ioan Jitianu. 
În ea este consemnat: „O�țer 
foarte muncitor, priceput în 
tehnica infanteriei propriu-
zise. Întotdeauna în mijlocul 
regimentelor ce comandă, 
căutând ca prin sfaturile sale 
pricepute să călăuzească pe 
calea cea mai bună instrucția 

trupei și a o�țerilor. O�țer  de o 
corectitudine exemplară, atât 
morală, cât și materială. Este 
un o�țer de nădejde și, când i 
se dă o însărcinare, sunt sigur 
că rezultatele sunt acelea care 
trebuie”.

La 1 februarie 1920, generalul 
Epure a primit sarcina de a 
asigura paza unui sector în 
Basarabia.

Generalul Ioan Jitianu 
consemnează, la 20 martie 
1920, că generalul Traian 
Epure „a însoțit divizia ca [sic!] 
comandant de brigadă în 
Transilvania și în Basarabia. Pe 
timpul când eram în Ardeal, 
a fost însărcinat de către 
comandantul Trupelor din 
Transilvania cu evacuarea 
trenurilor cu materialele adunate 
din regiunile ocupate de trupe” 
(1 iulie 1919-1 februarie 1920)”16.

În „Foaia cali�cativă” pentru 
perioada 1 noiembrie 1920-31 
octombrie 1921, generalul Vasile 
Rudeanu nota că, apreciindu-
se deosebitele sale calități de 
militar, de comandant și de om 
și „ca o răsplată a destoiniciei 
sale și pentru că și-a făcut 
frumos datoria pe câmpul de 
luptă”, generalul Traian Epure a 
fost numit la comanda Diviziei 5 
Infanterie”17.

Comandantul Corpului 3 
Armată, generalul Nicolae 
Rujinschi, remarca vizibila 
îmbunătățire „din punctele 
de vedere ale instrucției și 
disciplinei, cât și din punctul de 
vedere al comandamentului. Are 
mult ascendent asupra brigăzilor 
și regimentelor, conduce de 
aproape divizia. Intră în toate 
amănuntele. Inspectează 
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corpurile cu multă metodă și dă 
bune directive. Are prea bune 
aptitudini pentru comandă. Se 
ocupă de aproape și continuu 
de instrucția o�țerilor și trupei. A 
dobândit frumoase rezultate în 
pregătirea de război a diviziei”, 
probând „pricepere, interes 
și inițiativă” la mobilizarea 
Regimentelor 7 Artilerie și 19 
Obuziere18.

Inspectorul General de 
Armată, generalul Dumitru 
Strătilescu, nota la 31 octombrie 
1924: „Îl cunosc de pe când era 
căpitan vrednic între vrednici 
și așa de modest că nu vroia să 
se încumete a trece examenul 
pentru gradul de maior. Mereu 
harnic, fără preget la datorie, a 
ajuns prin propriile sale puteri 
la gradul de general �ind mult 
ajutat de împrejurările care i-au 
îngăduit pe câmpul de luptă să-
și valori�ce virtuțile omului de 
război. Acum, comandă vrednic 
divizia și chiar se distinge”19.

Comandantul Corpului 5 
Armată îi evidenția calitățile 
de bun pedagog, la inspecțiile 
efectuate găsind „în divizie o 
prea bună îndrumare pentru 
pregătirea de război. Starea 
trupelor, sub toate raporturile, 
în�oritoare și o prea bună stare 
de spirit”. În timpul concentrării 
de toamnă a trupelor au fost 
constatate rezultate bune și 
„omogenitate în pregătirea 
unităților”. Caracterizarea se 
încheia: „Ochiul său a privit peste 
tot cu aceiași grijă și același dar 
în prosperitate”20.

În „Foaia cali�cativă” 
pentru perioada 1 noiembrie 
1924-31 octombrie 192521, 
comandantul Corpului 5 Armată 

remarca vizibilul progres al 
Diviziei 5 Infanterie, faptul 
că generalul Traian Epure 
„a luat parte cu cel mai viu 
interes și conștiinciozitate la 
convocările pentru studii tactice 
și la călătoria de instrucție, 
provocând discuții interesante 
bazate pe cunoștințele sale și 
pe o apreciabilă experiență. 
[…] Spiritul său organizează și 
in�uențează. Se simte, domină 
activitatea tuturor șe�lor din 
subordine”.

La 1 aprilie 1929, generalul 
Traian Epure a fost trecut în 
rezervă și la 1 ianuarie 1937 a 
fost trecut în retragere.

De numele generalului 
Traian Epure se leagă ridicarea 
Bisericii Diviziei 5 − cunoscută 
ca și Biserica Eroilor (s�nțită la 
25 martie 1929) și amenajarea 
Cimitirului Eroilor (inaugurat la 
2 octombrie 1931) din orașul 
Buzău.

Moartea pe front a �ului 
său – căpitanul Ion Epure (din 
Regimentul 3 Călărași), la 28 
iunie 1940, la Cosăuți, județul 
Soroca − și boala soției au dus, 
la 27 octombrie 1940, la decesul 
distinsului militar în Sanatoriul 
Sf. Vincent de Paul din București. 
A fost înmormântat în Cimitirul 
Eroilor din curtea Bisericii 
Diviziei 5 „a Eroilor” din Buzău, 
alături de prețuiții săi camarazi22.

Întreaga sa carieră militară 
a fost răsplătită cu distincții 
românești − Ordinele 
„Steaua României”, „Coroana 
României” și „Ferdinand I” − și  
Medaliile „Jubiliară Carol I”, 
„Comemorativă”, „Avântul Țării”, 
„Bărbăție și Credință”, precum  și 
cu Ordinele străine − „Coroana 

Prusiei”, „Sfântul Alexandru” 
bulgar, „Crucea de Război” 
franceză și „Sfântul Stanislas” 
rusesc. n

Dr. Luminița GIURGIU
Comisia Română de Istorie 

Militară, Asociația Națională Cultul 
Eroilor „Regina Maria”
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România Eroică nr. 2 (57) - Serie nouă 201832

REMEMORĂRI

Căpitanul Ghika Comăneşti
către
Biroul de Informaţii

Primind însărcinarea de a însoţi la Armata
a II-a şi la Armata de Nord pe domnul Stanley 
Washburn, corespondentul ziarului “Times” din 
Londra, am avut ocazia să mă întreţin cu D-sa 
şi să iau totodată cunoştinţă despre diverse 
telegrame ce le-a trimis la Londra şi Petrograd în 
timpul cât a stat în România.

Aceste telegrame le dau în rezumat căci le-am 
avut în mână numai puţine minute aşa că nu am 
putut să le copiez textual.

Într-o telegramă trimisă la începutul 
ofensivei germane în Transilvania şi adresată 
Generalisimului Alexief, arată pericolul unei 
întoarceri a �ancului stâng rusesc prin România 
şi spune că Armata Română, deşi bine organizată 
şi având un serviciu de căi ferate şi de etape care 

Telegrame de pe Frontul de Est

Un ziarist englez 
laudă bravura 

soldaţilor români, care 
s-au revelat Europei 
drept cei mai buni 

luptători cu baioneta

Publicăm pentru prima dată un 
document de arhivă care conţine date 
importante despre acţiunile armatelor 
Puterilor Centrale pe Frontul de Est, în 
toamna anului 1916, cu puţin timp înainte 
de ocuparea Bucureştilor.

“20 octombrie 1916. Biroul Informaţiuni 
către Secţia Operaţiilor. Am onoare a vă 
înainta raportul căpitanului în rezervă 
Ghica Comăneşti care a fost ataşat pe lângă 
dl. Stanley Washburn, corespondentul 
ziarului “Times”, şi care conţine date ce 
ne interesează de aproape cu privire la 
operaţiunile noastre în curs”. Aceasta este 
rezoluţia pe care locotenent-colonelul 
Condeescu, din Biroul de Informaţii, o 
pune pe raportul căpitanului în rezervă 
Nicolae D. Ghika Comăneşti. Un raport 
care, se pare, nu i-a impresionat prea mult 
pe cei de la Secţia Operaţiilor din Marele 
Cartier General, care au notat doar atât: 
“23.X.916.Văzut”.

Nicolae D. Ghika Comăneşti (1875-
1921) aparţine marii familii a Ghiculeştilor 
din Moldova, care a dat ţărilor române 
câţiva domnitori, dar şi diplomaţi, 
arhitecţi, o�ţeri etc. Licenţiat în drept la 
Laussane şi Geneva. Ataşat diplomatic la 
Paris, preşedinte al Fondului Forestier al 
României, ministrul Lucrărilor Publice  în 
guvernul Alexandru Marghiloman din 
Primul Război Mondial.

În 1916, la începutul Marelui Război a 
fost încorporat, cu gradul de căpitan de 
rezervă, la Marele Cartier General, în Biroul 
de Informaţiuni, structură specializată 
în culegerea de informaţii pentru Secţia 
Operaţii. În toamna anului 1916 îl găsim 
ataşat pe lângă Stanley Washburn, 
corespondentul ziarului “Times” din 
Londra, pe care l-a însoţit în documentările 
sale pe front.

Iată raportul căpitanului în rezervă N.D. 
Ghika Comăneşti din 20 octombrie 1916.
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datoresc inexperienţei noastre, căci ne luptăm 
cu un inamic oţelit prin doi ani de război. 
Primejdia cea mai mare a fost când am intrat 
adânc în Transilvania cu trupe inexperimentate 
şi am fost atacaţi de forţe superioare germano-
austriace. Inamicul a pierdut atunci ocazia cea 
mai favorabilă de a ne urmări şi zdrobi. Acum 
însă, dacă rezistenţa noastră mai continuă 
tot aşa de dârză, inamicul va avea nevoie de 
săptămâni întregi ca să răsbată şi întăririle ruseşti 
vor avea timpul să sosească, mai ales acuma 
când deplasarea artileriei inamice a fost mult 
stânjenită prin ultimele ploi.

Sentimentul Ţării nehotărât în primele 
săptămâni ale războiului pare a se cristaliza 
acuma în deciziunea unanimă de a rezista până 
la sfârşit în modul cel mai hotărât. Această 
cristalizare trebuie să se facă împrejurul persoanei 
Majestăţii Sale Regelui care va deveni simbolul 
rezistenţei naţionale la noi şi va � recunoscut ca 
tare şi în străinătate. Asupra hotărârii Rusiei de 
a ne ajuta cu forţe su�ciente a spus că cunoaşte 
personal pe trei din corpurile de Armată ruseşti 
care sosesc în ţară şi că sunt corpuri de elită. 
A spus că Generalisimul Alexief nu ar � trimis 
niciodată aceste corpuri care sunt cele mai bune 
din Armata rusească dacă nu ar � considera 
astăzi teatrul de război din România ca un teatru 
principal. Trupele ruseşti care sosesc acum sunt 
de mult mai bună calitate decât cele sosite în 
Dobrogea la începutul războiului.

Domnul Stanley Washburn a mai spus că 
domnul colonel Thomson i-a reproşat că e prea 
pesimist şi l-a numit “panic-mongrel”. D-sa e însă 
de părere că ne-a făcut o mare îndatorire prin 
pesimismul său, căci dacă ar � trimis telegrame 
optimiste la Petrograd, întăririle ruseşti poate că 
nu ar � sosit aşa de repede. n

20 octombrie 1916
Căpitan N.D. Ghika

Sursa: Arhivele Militare Române, 
Fond nr. 3831, Dosar nr. 307, �lele 151-152.

funcţionează perfect, nu va putea rezista presiunii 
germane dacă nu se trimit urgent patru corpuri 
de armată ruseşti.

Într-o telegramă către ziarul «Times» din 27 
octombrie st. n., comunică că a asistat la lupta 
de la Clăbucetul Azugei. Constată că artileria 
germană trage cu 4-5 km mai departe ca a 
noastră şi aduce laude artileriei noastre care luptă 
vitejeşte în împrejurări aşa de dezavantajoase. 
Însă ca să mai reziste în asemenea condiţiuni ar 
trebui trupe mai numeroase şi proaspete, căci în 
contra unui inamic care posedă superioritatea 
de artilerie nu se poate lupta decât prin 
contraatacuri viguroase.

Într-o telegramă adresată şefului misiunii 
militare engleze în Rusia spune că Valea 
Prahovei nu se va putea ţine fără artilerie grea 
şi trupe proaspete, pentru apărarea poziţiei 
de la Comarnic va � nevoie de alte trupe căci 
trupele care luptă acuma la Buşteni vor ajunge la 
Comarnic demoralizate prin retrageri succesive 
şi pierderi sângeroase. A constatat că diviziile 
române din de�leuri au efective foarte reduse şi 
au suferit deja mult sub focul artileriei vrăjmaşe la 
care nu pot răspunde în mod e�cace. Adaugă că 
dacă s-ar mai trimite o divizie pe Valea Prahovei şi 
alta la Câmpulung, s-ar putea prelungi rezistenţa 
în aceste de�leuri până în iarnă. Dacă aceste 
întăriri însă nu se vor trimite, e numai o chestie de 
zile ca inamicul să ajungă la Ploieşti sau Piteşti.

În ultima sa telegramă către ziarul «Times» 
vorbeşte despre luptele în văile Trotuşului, Uzu 
şi Oituz şi aduce cele mai mari laude trupelor 
noastre care au luptat cu forţe inamice de două 
ori mai numeroase şi au respins pe inamic atât 
prin manevre bine concepute, cât şi prin bravura 
soldaţilor care s-au revelat Europei ca cei mai 
buni luptători cu baioneta.

În conversaţii, domnul Washburn s-a exprimat 
în modul următor:

Pericolul nu mai e pentru moment aşa de 
mare cum era cu câteva săptămâni în urmă. 
Ţara începe să se adapteze condiţiunilor unui 
război modern. Înfrângerile de la început se 
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Cinstirea memoriei înaintaşilor reprezintă o 
datorie morală şi creştină a tuturor cetăţenilor 
ţării. Un gând pios se cuvine să îndreptăm 
către jertfa martirilor români din Ip, a căror 
comemorare, noi, cei din Sălaj, o facem în �ecare 
an, în ziua de 14 septembrie.

În localitatea Ip, din judeţul Sălaj, a�ată la 
circa 45 km de oraşul Zalău, armata ungară, 
în complicitate cu etnicii maghiari locali, în 
momentul ocupării Ardealului, a comis cel mai 
îngrozitor masacru împotriva românilor, soldat cu 
157 de morţi.

Împrejurările şi modul în care au fost comise 
crimele  din toamna anului 1940, reconstituite din 

consultarea surselor arhivistice, bibliogra�ce şi 
din discuţiile cu supravieţuitori ai masacrului, sunt 
următoarele:

La 30 august 1940, România, în condiţii 
internaţionale potrivnice, a fost nevoită să 
accepte dictatul de la Viena, prin care a fost cedat 
Ungariei un teritoriu românesc de 43 492 kmp, 
cu o populaţie de 2 667 000 de locuitori, din 
care majoritatea români. Deşi art. 2 al textului 
semnat la Viena prevedea că “evacuarea şi 
ocuparea (teritoriului - n.r.) să se desfăşoare în 
ordine completă”, deşi prevederile interne, din 
3 septembrie 1940, ale armatei de ocupaţie 
hortyste speci�cau interzicerea de represalii 
şi acţiuni individuale, deşi România nu era în 
război cu Ungaria, cu toate acestea, la ocuparea 
teritoriului primit s-au înregistrat violenţe şi crime 
sălbatice. Urgia teroristă hortystă s-a manifestat 
în numeroase acte de o cruzime greu de imaginat 
asupra populaţiei paşnice româneşti. Maltratări, 

SĂ NU UITĂM!

Masacrul de la Ip
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bătăi, schingiuiri, omoruri, expulzări, jafuri, 
rechiziţii de bunuri. În luna septembrie 1940, în 
judeţul Sălaj, care era judeţ de graniţă atunci, s-au 
înregistrat 400 de victime din rândul românilor. 
În anii 1940-1944, din teritoriul cedat Ungariei 
au fost nevoiţi să se rufugieze peste 500 000 de 
români, din care peste 28 000 erau din judeţul 
Sălaj.

Cauzele masacrului de la Ip pot � sintetizate 
astfel: propaganda şovină revizionistă dusă în 
mod abil şi tenace de regimul hortyst în toată 
perioada interbelică a găsit aderenţi numeroşi 
şi în rândul populaţiei de origine maghiară din 
România. La 7 septembrie 1940, când trupele 
de ocupaţie au intrat în localitatea Ip, doi soldaţi 
ai armatei maghiare, beţi �ind şi lovind lăzile cu 
muniţie dintr-o căruţă, au fost omorâţi în explozia 
care s-a produs în acel moment. Autorităţile nou-
instalate au făcut o anchetă în rândul a peste 120 
de români şi au arestat o familie (Kozari), bănuită 
că ar � provocat explozia, dar nu au găsit vinovaţi, 
�ind nevoiţi să-i elibereze. Vizitiul căruţei, care a 
supravieţuit exploziei, avea să declare că vinovaţi 
de producerea  acesteia au fost chiar soldaţii 
unguri, prin neglijenţa lor. După înmormântarea 
celor doi soldaţi (9 septembrie), suspiciunile 
au continuat, alimentând sentimentele şovine 
exacerbate la adresa românilor din acest judeţ.

Evidenţa românilor - respectiv adresa, 
numărul gospodăriei, numărul membrilor 
�ecărei familii - s-a făcut într-un mod per�d, 
sub pretextul necesităţii achiziţionării de către 
armata de ocupaţie a animalelor (porci) necesare 
aprovizionării trupelor. Grupe de recenzori, între 
care poştaşul Kerekeş Beniamin a avut un rol 
important, au alcătuit listele cu adresele exacte 
şi numărul de persoane ale familiilor româneşti. 
Organizatorii acestui masacru asupra populaţiei 
româneşti au fost: învăţătorul Ujhelyi Adalbert 
şi locotenentul Vaszari Zoltan, comandantul 
trupelor maghiare staţionate în Nuşfălău.

Ducerea la îndeplinire a actului primitiv şi 
revoltător a revenit unei echipe a morţii formată 
din cinci grupe de soldaţi ai armatei maghiare, 
conduşi de elemente declasate, adepte ale 
teoriilor şovine hortyste, membri în garda 

naţională locală. Acestea s-au împărţit pe străzile 
satului Ip şi au mers din casă în casă.

Masacrul a început în noaptea de 13 spre 
14 septembrie 1940, în jurul orei 23.30-24.00, 
şi a durat până în jurul orei 4.00, dimineaţa. 
Românii erau chemaţi afară sau erau scoşi cu 
forţa din casele lor şi, acuzaţi că deţin arme 
sau manifeste antimaghiare, erau ucişi. Au fost 
împuşcaţi sau străpunşi cu baionetele. Au fost 
scene apocaliptice. Nu s-a făcut nicio diferenţă 
între copii, tineri, bătrâni, femei sau bărbaţi. 
Puţini au scăpat cu viaţă, cei care au reuşit să fugă 
(Crişan Alexandru, Costelaş Gheorghe) sau au fost 
protejaţi de trupurile celor morţi, aşa cum a fost 
Butcovan Gavril, acoperit de trupul tatălui său. 
Unii au fost salvaţi de vecinii lor maghiari, de plidă 
familia Dacz a salvat familia Moldovan; Borzaşi - 
pe cei din familia Găvriluţ. Au scăpat şi cei unde 
nu au ajuns echipele morţii: familia Butcovan şi 
Scurtu - 18 persoane. 
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Aproape întreaga populaţie a satului a căzut 
victimă sălbăticiei ungureşti.

În dimineaţa de 14 septembrie 1940 a 
început adunarea cadavrelor de către ţigani şi 
transportarea lor, cu carele, la cimitirul de pe 

deal, unde au fost depuse într-o groapă comună 
(24x4m), pe trei rânduri, şi acoperite cu pământ, 
peste care s-a pus var nestins. Autorităţile 
n-au permis nici măcar săvârşirea slujbei de 
înmormântare sau punerea unei cruci. 

Peste câteva luni, o comisie mixtă germano-
italo-ungară a mers în sat să facă o anchetă, dar 
nu au a�at nimic, deoarece cei chestionaţi au 
declarat că nu ştiu nimic. În 1946, tribunalul de la 
Cluj i-a condamnat pe autorii şi executanţii acestei 
odioase crime.

În memoria martirilor ucişi în 13/14 septembrie 
1940 la Ip s-a ridicat un monument în centrul 
comunei, în anul 1983, iar la cimitir a fost 
amenajat, un an mai târziu, mormântul victimelor. 
Pe o frescă aşezată la intrarea în biserica ortodoxă 
din Ip, în pronaos, sunt înscrise numele martirilor. 
În anul 1996, comuna Ip a fost declarată, prin lege, 
“Localitate martir a Neamului Românesc”. 

Odiosul masacru al românilor din Ip acuză 
hortysmul, revizionismul, terorismul, ca mod de 
soluţionare a problemelor şi diferendelor între 
popoare, �ind o pagină tristă de istorie.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martiri!
Suntem siguri că jertfa lor nu va � uitată. “Cine 

uită, nu merită!”, spunea marele istoric român 
Nicolae Iorga. n

Silviu JUNJAN
profesor de istorie
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Locuiesc în orașul Miercurea 
Ciuc şi doresc să vă aduc la 
cunoștință unele probleme 
legate de starea în care se a�ă 
monumentele istorice din 
Miercurea Ciuc. În calitatea 
mea de militar al acestei țări 
și de nepot al bunicilor mei 
care și-au pierdut viața în Al 
Doilea Război Mondial, la Cotul 
Donului, observ cu o mare 
durere cum monumentele 
dedicate eroilor neamului 
românesc se degradează sau 
sunt lăsate să se degradeze. 
Vă mărturisesc că slujesc 
această țară din patriotism și 
din dragoste pentru neamul 
românesc. Am aproximativ 14 
ani de când lucrez în MApN și 
sunt militar veteran cu două 
misiuni în teatrul de operații 
din Afganistan. Am apelat la 
dumneavoastră, deoarece 
nu pot să accept ca aceste 
monumente istorice din orașul 
meu să �e lăsate în paragină, să 
se degradeze sau să �e distruse. 
Nu pot să înțeleg ignoranța 
autorităților locale care ar trebui 
să se îngrijească de aceste 
monumente și să le protejeze. În 
�ecare an depunem coroane la 
aceste monumente, cu prilejul 
unor sărbători, dar vedem cum 
dispar de pe acestea plăcile 
comemorative sau bucăți din 
granit și marmură.

Vă trimit o fotogra�e făcută 
de mine în luna mai 2018. Este 
monumentul din Cimitirul 

Eroilor căzuți în Primul Război 
Mondial. Acest monument este 
profanat constant, sunt aruncate 
gunoaie în incinta cimitirului 
și mai grav a fost amplasat un 
stâlp funerar secuiesc. Dacă 
continuăm așa, aici nu va mai 
exista nicio urmă de român, este 
ca și cum nici nu am � existat 
pe aceste locuri. Istoria acestor 
locuri este rescrisă de la an la an 
de către liderii etnicilor maghiari 
cu complicitatea autorităților 
locale, iar românii și România 
nu sunt menționate nicăieri. Îmi 
pare rău, dar acesta este cruntul 
adevăr. Acest cimitir nu conține 
doar osemintele eroilor români, 
ci și ale celor polonezi, italieni, 
germani, ruși și unguri. Și totuși, 
acesta este supus constant unor 
acțiuni de profanare și lăsat apoi 
să se degradeze până când va 
dispărea.

În acest sens, vă rog să 
analizați posibilitatea de 
a sensibiliza autoritățile 
responsabile în acest sens, în 
vederea realizării unor veri�cări/
controale privind  starea 
monumentelor din județul 
Harghita, de a face o evaluare și 
poate de a ne sprijini pentru a 
putea restaura și pune în valoare 
aceste monumente dedicate 
eroilor neamului românesc, 
mai ales că sărbătorim și Anul 
Centenar. În acest sens doresc 
ca răspunsul la această sesizare 
să îmi �e comunicat pe adresa 
de mail bucur�orin1978@gmail.
com.

Vă mulțumesc anticipat și 
promit că o să vă mai scriu cu 
privire la situația monumentelor 
din județ. n

Florin BUCUR

S.O.S. Operele comemorative de război

Gesturi incali�cabile la Miercurea Ciuc
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INSCRIPŢIE LA O FOTOGRAFIE

Doamna Elena Diaconu, de la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, ne-a trimis 
câteva fotogra�i de pe front, care au aparţinut învăţătorului Ilie Ploscaru, din comuna Vulcana Pandele, 
judeţul Dâmboviţa. Am ales o fotogra�e pe care o publicăm la rubrica noastră, nu înainte de a prezenta 
câteva date despre eroul din imagine - al treilea, de la stânga la dreapta, sergentul Ilie Ploscaru.

Născut în anul 1910, într-o familie de oameni ambiţioși, iubitori de carte, din Vulcana Pandele, Ilie Ploscaru 
a urmat cariera străbunicului său - Niţă Ploscaru, candidat de învăţător în anul 1845 -, absolvind Școala 
Normală din Târgoviște. În 1931-1932 a făcut stagiul militar, specialitatea pușcași, la Vânători de Munte. 
La 22 iunie 1941, celebrul ordin „Vă ordon, treceţi Prutul!” îl găsea cu subunitatea sa undeva, în Bucovina 
neocupată de sovietici. A făcut războiul în Est din prima zi până la 4 august 1944, când a fost demobilizat și 
lăsat la vatră. A făcut parte din Compania a II-a, Batalionul 4 Vânători de Munte, din Divizia I Munte. 

În însemnările sale sunt pomenite locuri cu nume exotice, precum Ciudei, Storojineţ, Nistru, Bug, Crimeea, 
Perekop, Sudak, Feodosia, Sevastopol, Yalta, Caucaz, Cuban și altele. La 23 aprilie 1944, o parte din Batalionul 
4 Vânători de Munte este evacuat, pe mare, ajungând în ziua următoare la Constanţa. Locotenent-colonelul 
Ion Popa, comandantul batalionului în acel moment, originar din Sibiu, a rămas cu restul subunităţii la 
Sevastopol, în încercuire, și, conchide Ilie Ploscaru în însemnările sale, probabil a fost luat prizonier...

Fotogra�a aleasă pentru rubrica noastră surprinde un moment de respiro al vânătorilor de munte ai 
sergentului Ilie Ploscaru, aliniaţi pe un pod de căruţe, undeva, în Crimeea, în plin război. Nu știm dacă cel care 
a surprins acest „moment de pe front” era un fotograf profesionist sau un amator. În mod sigur, nu s-a gândit 
nicio clipă, atunci, că fotogra�a lui va deveni peste timp un document de arhivă. Priviţi chipurile soldaţilor. 
Ele degajă și îngrijorare, și încredere, și optimism, și tristeţe. Sergentul Ploscaru privește în gol, absent parcă la 
ceea ce se întâmplă. Oare câţi din acești soldaţi vor � ajuns să trimită această fotogra�e acasă, la cei dragi? n

Dumitru ROMAN
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Petru Tătar, originar din 
Gârbova de Jos a Aiudului, a 
luptat cu gradul de caporal în 
Corpul voluntarilor ardeleni 
şi bucovineni, în friguroasa 
Siberie şi în Orientul Îndepărtat, 
împotriva bolşevicilor. Odiseea 
miilor de luptători români, 
polonezi, cehoslovaci, iugoslavi, 
baltici şi ruteni s-a consumat în 
anii 1918-1920, în nordul Asiei. 

Mobilizat şi detaşat în 

Regimentul 50 Alba Iulia, din 
armata chezaro-crăiască a 
Puterilor Centrale, în marele 
Front de Răsărit, alături de 
camarazi germani din Armata 
Kaiserului berlinez, împotriva 
armatei ţaristo-romanoviste 
a Antantei, în Galiţia. În 
vara anului 1914, aproape 
de începutul primei mari 
con�agraţii planetare, în urma 
unor succesive ofensive, de o 

parte şi de alta a frontului de la 
Marea Baltică la Marea Neagră, 
soldate cu sute de mii de 
prizonieri, a căzut în captivitate 
la imperialii ruşi şi caporalul  
mitralior Petru Tătar (K.U.K. 
“oberge�reiter” pe o “gewehr-
machinen schwarzlose M07/12” 
austriacă).

Deportat în lagărul din 
Darniţa Kiev, Ucraina, în 
vagoane de vite, s-a pomenit în 

Odiseea caporalului mitralior Petru Tătar, 
combatant al “Diviziei sălbatice“, 

la capătul Pământului...

O�ţeri plecaţi din Moldova în vara anului 1918 şi înrolaţi în Corpul Voluntarilor Români din Siberia. Rândul de sus: locotenent Laza, 
sublocotenent medic Iana, locotenent Elie Bufnea, locotenent Ghişa, sublocotenent Cojocariu, sublocotenent Roşca junior. Rândul de jos: 

sublocotenent Roşca senior, locotenent Moga, sublocotenent Moldoveanu, căpitan Băleanu, locotenent Gâşteanu, sublocotenent Furtună.
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sălbatica Asie Centrală rusească 
(Tartaria) şi de aici la tot felul 
de munci în înspăimântătoarea 
Siberie. 

Din cei 120 000 de prizonieri 
imperiali de naţionalitate 
română, dispersaţi în 
imensitatea Imperiului Rus 
la diferite activităţi în locul 
bărbaţilor localnici înrolaţi 
masiv pe toate fronturile, 
s-au organizat două corpuri 
de voluntari români, primul 
�ind repatriat în 1917, în Mica 
Românie, restrânsă în teritoriul 
Moldovei, via Basarabia, iar 
al doilea  (tot din ardeleni 
şi bucovineni) urma să �e 
transferat pe Frontul de Vest, 
dar din cauza evenimentelor 
izbucnite în 1917 în Rusia - 
revoluţia socialistă, războiul 
civil, lupte sângeroase, 
tragedii, răsturnări de situaţii 
imprevizibile, haos, refugieri 
-, a fost rebotezat “Legiunea 
Română” (ruşii i-au spus “Dikaia 
Divizia”, adică Divizia sălbatică) 
şi a fost trimis să lupte contra 
bolşevicilor, care se dovedeau 
extrem de motivaţi de Revoluţie, 
cu moralul ridicat, disciplinaţi, 
dârji, uniţi ca un bloc de monolit 
de la soldat la o�ţer.

În aceste confruntări, 
luptătorii români au fost priviţi 
cu respect şi apreciere de 
camarazii străini, dar şi de ruşi, 
reuşind să se replieze în taigaua 
sud-siberiană, cu trenurile 
blindate pe Transsiberian, 
în sud-estul acestui imens 
imperiu slav, în Gubernia 
Primorsky, la Vladivostok, oraş 
port la Oceanul Paci�c, unde 
debarcaseră sute de militari 

Compania de mitralieră
Nr. 
crt. Gradul Nume şi prenume Vârsta Ocupaţia Domiciliul Judeţul şi Provincia

1 caporal Simion Bălos 30 băieş Abrud Alba-Inferioară
2 caporal Petru Tătar 29 pantofar Gârbova de Jos Alba-Inferioară
3 vânător Partenie Chira 29 crâşmar Cisteiu unguresc Alba-Inferioară
4 soldat Ieronim Suciu 33 plugar Ciuguzăl Alba-Inferioară
5 soldat George Nistor 33 plugar Inuri Alba-Inferioară
6 soldat Alexandru Buda 44 plugar Şeuşa Alba-Inferioară
7 soldat Dumitru Tanislav 28 plugar Zlatna Alba-Inferioară
8 soldat Emilia Ţicu 29 plugar Budieni Arad
9 soldat Petru Şerb 25 plugar Budeşti Arad
10 soldat Nicolae Toamas 33 plugar Cereghina Arad
11 caporal Petru Suciu 32 plugar Curticeni Arad
12 soldat Ioan Aron 28 plugar Hălmagiu Mare Arad
13 soldat Nicolae Jurju 28 plugar Ochişor Arad
14 caporal Petru Luncan 28 plugar Macrea Arad
15 sergent George Şurtea 26 plugar Zimbru Arad
16 vânător Vasile Panda 30 plugar Cişcoh Bihor
17 vânător Crăciun Tâlvan 29 plugar Sălişte Bihor
18 caporal Mihai Costea 30 pligar Sârbeşti Bihor
19 soldat Iacob Boldor 33 plugar Şigestol Bihor
20 soldat Petru Petrean 23 plugar Siud Bihor
21 fruntaş Ioan Andraş 27 grădinar V. Avramu Bihor
22 soldat Tro�n Grava 37 plugar Văşcău Bihor
23 soldat Mihai sabu 29 plugar Budacul Român Bistriţa Năsăud
24 plutonier D-tru Rebrişorean 27 plugar Maier Bistriţa Năsăud
25 soldat Longin Raţ 24 plugar Maier Bistriţa Năsăud
26 fruntaş Ioan Ciorbă 25 plugar Borgotiha Bistriţa Năsăud
27 soldat Zacharie Sârmaş 24 plugar Runc Bistriţa Năsăud
28 soldat Timoftei Spermezan 29 plugar Runc Bistriţa Năsăud

29
ajutor de 
sublocot.

Necolae Negrea 24 vicenotar Braşov Braşov

30 soldat Achim Mărceşan 37 plugar Braşov Braşov
31 soldat George Duţa 37 plugar Crisbav Braşov
32 caporal Nicolae Lungu 37 plugar Sf. Petru Braşov
33 soldat Ioan Florian 30 plugar Caransebeş Caraş Severin
34 soldat George Varniu 29 plugar Chiriştimiş Caraş Severin
35 soldat Ioan Baba 23 plugar Craşma Caraş Severin
36 sergent Nicolae Piţigan 27 plugar Dălboşet Caraş Severin
37 caporal Emeric Zelei 23 grădinar Erseg Caraş Severin
38 soldat Cornel Bona 24 plugar Hava Caras Severin
39 soldat Mihai Buciuna 31 plugar Iabalcea Caraş Severin
40 soldat Achim Vucan 29 plugar Lugoj Caraş Severin
41 soldat Nicolae Cărăbaş 29 plugar Ohaba Caraş Severin
42 soldat Ioan Uratoriu 24 plugar Tubări Caraş Severin
43 soldat Filip Iosif 27 plugar Tincova Caraş Severin

44 soldat Iosif Opronescu 26 plugar Susani
Caraş Severin
Caraş Severin

45 soldat Franţ Petrişor 24 plugar Valea Lungă Cojocnei
46 soldat Crăciun Breia 31 plugar Almaş Dol Cojocnei
47 soldat Ioan Moldovan 30 plugar Budacele Cojocnei
48 soldat Ioan Văcariu 28 plugar Corpadia Cojocnei
49 soldat Gavril Deju 30 plugar Boieni Cojocnei
50 soldat Nicolae Negrea 25 plugar Măgura Cojocnei
51 soldat Nicolae Murăşan 26 plugar Cristăcel Cojocnei
52 soldat Nicolae Leheni 27 plugar Lăpuşi Cojocnei
53 soldat Ivan Tulbure 31 plugar Sebeş Cojocnei
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francezi şi britanici, zeci de 
mii de combatanţi americani, 
în timp ce la Marea Albă, în 
Arhanghelsk, se găseau zeci de 
mii de soldaţi japonezi.

Prin demersurile politice 
făcute de guvernul român de 
la Bucureşti şi Misiunea Militară 
Română din Siberia, au reuşit 
să �e îmbarcaţi la Vladivostok, 
pe câteva nave britanice, şi 
repatriaţi circa 5000 de luptători 
unionişti români. În vara anului 
1920, după şase săptămâni 
de marş, voluntarii români au 
debarcat în portul Constanţa. 
Printre ei se a�a şi caporalul 
Petru Tătar.

Voluntarul unionist Petru 
Tătar n-a făcut politică 
înregimentat în vreun partid. 
Politica sa a fost aceea de 
eliberare de�nitivă a leagănului 
românismului multimilenar şi de 
reîntregire a ţării româneşti.  Îi 
plăcea să citească şi să asculte 
relatări istorice despre înaintaşii 
noştri, dar şi despre Alexandru 
cel Mare, Marco Polo, Nicolae 
Milescu Spătarul... Înainte de 
Marele Război fusese meseriaş 
(schuster, kavaf ), iar după 
întoarcerea din război s-a 
asociat în afaceri cu fraţii lui - 
Ilie, Eugen, Iustin, cu bunicul 
meu, Chirilă - şi cu cele cinci 
surori şi cumnaţi, reuşind să-şi 
clădească o locuinţă cu etaj în 
Cugir. Toţi bărbaţii din familie 
au fost înrolaţi în armata austro-
ungară, �ind nevoiţi să lupte 
pentru interese şi sub drapele 
străine.

Petru Tătar vorbea şi scria în 
germana austriacă, maghiară şi 
rusă, se descurca în idiş, engleză 

şi tătară, învăţase şi folosea 
zeci de cuvinte în mandarină, 
coreeană, japoneză, bengali şi 
arabă. Observa, fără reticenţă ori 
idei preconcepute, obiceiurile, 
tradiţia şi cultura popoarelor 
întâlnite şi căuta să le înţeleagă 
credinţa, psihologia, istoria şi 
chiar arta culinară. Îi plăceau în 
mod deosebit muzica şi dansul.

Era un bărbat voinic şi plăcut 
la înfăţişare. Avusese iubite şi 
înainte de război, în Transilvania, 
dar şi în rătăcirile sale în vremea 
războiului. În marele moment 
de pauză şi oarece linişte, în 
spatele frontului, doamnele 
băştinaşe şi domnii venetici se 
regăseau în intimitate, în po�da 
barierelor etnice şi a diferenţelor 
de tot felul. Şi aşa s-a întâmplat 
că o anume Nataşa siberianca 
i-a furat inima ardeleanului 
din Cugir, dăruindu-i-o pe a 
ei şi făcându-i trei copii, toţi 
băieţi. Dar oricât a încercat s-o 
convingă pe Nataşa să vină cu el 
şi cu copiii în România a fost în 
zadar.

Revenit acasă, de la capătul 
lumii, nu i-a fost uşor cu 
readaptarea şi reintegrarea 
într-o nouă societate 
românească. După câţiva ani 
de căutări şi ezitări, îndoieli şi 
remuşcări, întrebări şi speranţe, 
s-a hotărât să se însoare cu 
Victoria, dar n-a mai avut copii 
şi nici mult nu a mai trăit după 
aceea.

Odiseea voluntarului unionist 
Petru Tătar Întâiul, care călcase 
pe urmele vestitului Nicolae 
Milescu Spătarul, a rămas o 
amintire sfântă, multă vreme 
numai de noi ştiută, cei din 

neamul lui. Iată că lucrarea-
album “Corpul voluntarilor 
români din Siberia (1918-1920)”, 
apărută în 2010 sub semnătura 
lui Gabriel Rustoiu, Ioana 
Rustoiu şi Smaranda Cutean, 
m-a îndemnat să pun mâna pe 
condei şi să scriu cele de mai 
sus despre Petru Tătar, eroul din 
familia mea, al cărui nume l-am 
regăsit în “Lista foştilor voluntari 
din Siberia, din unităţile care 
se găseau în garnizoana 
Taişet, păzind calea ferată 
transsiberiană şi formând apoi 
ariergarda trupelor naţionale 
în retragere spre Vladivostok, 
1919-1920”, listă întocmită, 
atunci, de locotenentul Elie 
Bufnea. La poziţia nr. 2, din 
“compania de mitralieră” a 
Batalionului “Horea”, stă scris: 
caporal Petru Tătar; vârsta - 29; 
ocupaţia - pantofar; domiciliul 
- Gârbova de Jos; judeţul şi 
provincia: Alba-inferioară.

Ca să se repatrieze din Asia, 
caporalul Petru Tătar a trecut 
prin şase ţări, mari şi mici, 
istorice şi legendare, a navigat 
prin două oceane şi unsprezece 
mări, cu patru golfuri renumite, 
şapte strâmtori şi un canal 
maritim; a făcut escală în două 
insule din două arhipelaguri. 
Pentru a ajunge din nou acasă, 
în Transilvania natală, de unde 
plecase la război, a străbătut 
circa 10 000 km, adică un 
sfert din înconjurul lumii pe la 
Ecuator. n

A consemnat strănepotul 
Petru Tătar al III-lea

Aiud, 24 septembrie 2018

EROUL DIN FAMILIA MEA
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„Domnule Mareșal,
 
Subsemnata Avida N. Cotenescu, născută Ion Irimescu, domiciliată 

în comuna Cândești, satul Dragodănești, judeţul Dâmboviţa, supun 
respectuos următoarea rugăminte.

În august 1918 m-am căsătorit cu Niculae Rădulescu, învăţător 
ca și tatăl și unul din fraţii lui în satul Dragodănești, ai cărui părinţi 
erau ca și părinţii mei vechi moșneni și gospodari de frunte de pe 
Valea Dâmboviţei. Niculae Rădulescu abia se întorsese din războiul 
cel mare, unde luase parte ca locotenent, �ind rănit pe front în anul 
1917. Din cauza rănilor căpătate în lupte și a urmelor lăsate de tifosul 
exantematic, el a decedat la câteva luni după căsătoria noastră.

Ca urmaș al lui, mi-a rămas un singur băiat căruia i-am dat numele 
tatălui, pe care el nu avusese fericirea nici măcar să-l zărească. 
L-am crescut în buna cuviinţă, cu dragoste de părinţi și Ţară, în 
frica lui Dumnezeu. L-am dat la învăţătură la Liceul Mihai Viteazul 
din București, unde și-a luat bacalaureatul, �ind unul din bunii 
elevi. A urmat un an la Facultatea de Drept și apoi de bună voie s-a 
prezentat la Școala de Cavalerie, pe care a absolvit-o printre elevii de 
frunte, îmbrăţișând cu mult drag cariera armelor. A fost avansat de 
Majestatea Sa Regele la gradul de Sublocotenent la 10 mai 1941.

În acest război Mare și Sfânt de desrobire, a pornit o luptă sub 
suprema comandă a Domniei Voastre  cu Regimentul 10 Roșiori.

În ziua de 17 iulie 1941 după ce a cucerit cazemata 67, de pe Malul 
Nistrului, îndeplinindu-și misiunea dată de către superiorii săi, a 
căzut dincolo de Nistru răpus de o grenadă, alături de camarazii lui, 
Căpitanul Budurăscu și Sublocotenentul Popovici.

Am credinţa că el a căzut fericit că văzuse și luptase pentru 
desrobirea Basarabiei și că se jertfește pentru desrobirea pământului 
părinţilor și strămoșilor lui.

Eu l-am iubit ca pe lumina ochilor mei. Icoana lui frumoasă și 
luminoasă va rămâne cât voiu trăi, săpată în su�etul meu îndurerat.

Sunt însă mândră că A MURIT CA UN EROU.
Mi-a rămas moștenire de la el, în afară de amintirea unui viteaz, 

averea pe care el a moștenit-o de la bunicul său. În această avere se 

Cultul morţilor nu este numai act
de pietate, ci sfat de viaţă.

Ion Antonescu, mareşal al României

Printre zecile de mii de scrisori 
primite de generalul Ion Antonescu, 
viitor Mareșal, păstrate la Arhivele 
Naţionale Centrale din București, 
se a�ă și una trimisă, în vara 
anului 1941, de mătușa mea 
dâmboviţeană, Avida, născută 
Irimescu (sora avocatului Ion 
Irimescu-Cândești, autor, printre 
altele, al uneia din primele 
monogra�i dedicate lui Aurel 
Vlaicu).

Rămasă văduvă la scurtă vreme 
după demobilizarea soţului, 
învăţătorul Niculae Rădulescu 
(locotenent de rezervă), mamă a 
unui băiat, Niculae, care nu și-a 
cunoscut tatăl, Avida N. Rădulescu 
se recăsătorește, după mulţi ani, cu 
Nicolae (Nae) I. Cotenescu, fratele 
mai mare al bunicului meu matern.

Știind cât de atent era Ion 
Antonescu la semnalele primite 
mai ales din mediul rural, am fost 
convins că există și un răspuns. N-a 
fost ușor, dar l-am găsit.

Nu am schimbat o iotă din 
cele două texte, preferând 
autenticitatea, atmosfera epocii, 
fără a lua în consideraţie evoluţia 
limbii române (ex. am menţinut 
„datorită” deși înţelesul actual este 
diferit:„datorată”).

Cercetând și surse conexe, am 
putut veri�ca și întări o serie de 
informaţii prezente în scrisori, 
oferindu-le cititorilor în �nalul 
articolului.

Eroul de la cazemata 67
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a�ă și o casă care este de ani de zile închiriată Ministerului Sănătăţii, 
pentru dispensarul circumscripţiei. Este cât se poate de bună și 
amenajată pentru dispensar. Această casă, cu curtea ei și cu tot ce se 
a�ă în curte, magazie, bucătărie de vară și altele, împreună cu terenul 
în suprafaţă de circa 1.000 m.p., le donez Ministerului Sănătăţii pentru 
ca în mod de�nitiv dispensarul circumscripţiei să rămână în ele.

Doresc și vă rog respectuos ca dispensarul să poarte numele 
„Sublocotenentul de cavalerie Rădulescu N. Niculae”, din Regimentul 
10 Roșiori, jert�t pentru apărarea Ţării, după cucerirea cazematei 67, 
de pe malul Nistrului.

În curtea lui să mi se îngădue să-i ridic un Monument pe al cărui 
soclu să așez chipul lui în bronz, făcut de un artist sculptor cu reputaţie 
recunoscută (cred că va � dl. Prof. V. Blendea).

În soclul de piatră al acestui monument voiu așeza, când Ţara se va 
liniști, racla cu osemintele lui s�nte, ca tot timpul vieţii mele să le am 
cât mai aproape.

La acest monument tot timpul să �e candela aprinsă. În timpul 
vieţii mele voiu îngriji eu de lumină, iar după moartea mea să �e în 
grijea funcţionarilor dispensarului.

Mai am dorinţa ca actele de donaţie autentice să �e atestate de 
către fratele meu, Ion Irimescu-Cândești, avocat din Târgoviște, care 
face aceasta în chip cu totul desinteresat.

Reparaţiunile ce vor mai trebui, dacă va mai � nevoie pentru casă, le 
voiu face eu, din ceea ce Ţara și legea va socoti că i se cuvine urmașilor 
copilului meu.

Pentru această casă cred că este de plată o sumă minimă drept 
impozit, sumă care socot că poate � anulată sau oprită din chiria în 
curs.

Am credinţa, Domnule Mareșal, că cererea mea, pornită spre a 
cinsti un nume de Erou și a-i păstra numele în satul în care și-a văzut 
lumina zilei, a copilărit, în care sunt îngropaţi părinţii și ai lui și ai mei, 
sat pe care două neamuri de moșneni, Răduleștii și Irimeștii-Popești, 
atât cei din trecut cât și cei rămași în viaţă azi, au muncit spre înălţarea 
lui, va � primită de Domnia Voastră.

În durerea în care mă zbat, fără a mai găsi vre-un colţ de liniște 
pe acest pământ, faptul pe care Vi-l aduc la cunoștinţă este singura 
alinare a unei mame cu inima sfâșiată și mândră de copilul ei.

Vă rog a da de urgenţă dispoziţie Onor Ministerului Sănătăţii, 
condus de către dl. Prof. Tomescu, eminent colaborator al Domniei 
Voastre, spre a încheia actele autentice la Tribunalul Dâmboviţa și 
a numi la acest dispensar un medic energic și priceput spre a veni în 
ajutorul populaţiei și copiilor dintr-o regiune frumoasă, dar decimată 
de boli.

Primiţi, Vă rog, Domnule Mareșal, respectul meu cel mai profund.

Avida Elisabeta N. Cotenescu”

Răspunsul Mareșalului  
Antonescu, concis și de o 
delicateţe extremă faţă de o 
ţărancă română ce-și pierduse, 
pentru Ţară, soţul și �ul, credem 
că nu necesită comentarii.

Stimată Doamnă COTENESCU,
Impresionanta Dvs. scrisoare, 

prin care îmi anunţaţi hotărârea 
patriotică de a dona în plină 
proprietate Ministerului Sănătăţii, 
în amintirea �ului Dvs. căzut eroic 
la Nistru în fruntea plutonului 
său de Roșiori – Casa și curtea în 
care funcţionează Dispensarul 
Circumscripţiei Sanitare Cândești, 
Dragodănești, a produs un 
răsunet profund și viu în inima 
mea. Aducând închinarea 
datorită durerii sfâșietoare a 
unei mame, care-și știe căzuţi 
pentru Patrie soţul și �ul, dar care 
își găsește puterile mângâierii 
tocmai în consecinţa acestei jertfe 
eroice pentru împlinirea supremei 
datorii de Român, vă rog să 
primiţi mărturia adânc simţitelor 
mele mulţumiri.

Sentimentele Dvs. de mamă 
și de Româncă au găsit chipul 
mișcător de a cinsti amintirea 
scumpă a Sublocotenentului 
de cavalerie RĂDULESCU N. 
NICOLAE, din cea mai tânără 
promoţie de o�ţeri, atât ca �u, cât 
și ca Erou.

Vă rog să primiţi, stimată 
Doamnă, asigurarea întregei 
mele preţuiri și a distinsei mele 
consideraţiuni.

Antonescu
Mareșal al României

și
Conducătorul Statului
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Camaradul superior în grad, care 

l-a însoţit pe eroul trecut în veșnicie la 
17.07.1941, este căpitanul Budurăscu V. 
Ioan (n. 13.09.1910 – avansat locotenent la 
10.V.1934).

Comandantul Regimentului 10 Roșiori 
era Locotenent-colonelul Trianda�l St. 
Gheorghe (n. 10.02.1895 – avansat lt. col. 
la 08.06.1934).

Lista absolvenţilor Școlii de Cavalerie 
din Târgoviște, avansaţi la 09.05.1941 
la gradul de sublocotenent, o găsim 
în Decretul nr. 1361/09.10.1941 (Mon. 
O�cial nr. 109/10.05.1941, pp. 2554-2557). 
Astfel, la p. 2555 – Cavalerie – găsim și 
numele Rădulescu N. Nicolae. Este prima 
promoţie de o�ţeri din România sfârtecată, 
consecinţă a odiosului Tratat semnat 
de Molotov și Ribbentrop la 23.08.1939. 
Mareșalul Ion Antonescu a denumit-o, 
sugestiv, promoţia „Mihai I“.

Dr. Petre Șt. Tomescu (n. 04.11.1890) a 
fost Ministrul Muncii, Sănătăţii și Ocrotirii 

Sociale în perioada 27.01.1944-23.08.1944. 
A trecut prin penitenciarele Aiud și 
Râmnicu-Sărat. Eliberat la 19.05.1960 și 
„expediat” în D[omiciliu] O[bligatoriu].

Ion Irimescu-Cândești a fost un celebru 
avocat, om politic și scriitor al Târgoviștei 
interbelice. În 1945, se alătură dizidenţei 
liberale pro-guvernamentale conduse de 
Gheorghe Tătărescu.

Profesorul Vasile Blendea (1895-
1988), pictor și sculptor, are numeroase 
opere reprezentative în ţară, inclusiv în 
Dâmboviţa și în fostul judeţ Muscel. Chiar 
și preotul căpitan Gheorghe I. Cotenescu 
a apelat la acesta, în cadrul unei echipe 
mai mari de pictori, sculptori, arhitecţi și 
antreprenori, alături de Gheorghe Vânătoru, 
Octav Angheluţă, Dumitru Iliescu-Călinești, 
Dumitru Ionescu-Berechet și fraţii de Nicolo, 
la ridicarea și s�nţirea, cu 80 de ani în urmă 
(1939), a bisericii noi din comuna Stoenești, 
considerată cel mai frumos lăcaș de cult de 
pe Valea Dâmboviţei.

Printre puţinele fotogra�i din arhiva 
personală, salvate de la jaful sistematic 
soldat cu „evaporarea” în 24 de ore a 
locuinţei și bunurilor adunate în căminul 
de o viaţă al bunicilor mei materni, se a�ă 
și una în care apar împreună cei doi fraţi, 
studentul Gheorghe și ţăranul Nicolae, 
acesta din urmă �ind cel care, peste ani, își 
va întemeia o familie împreună cu văduva 
Avida și unicul �ul al acesteia, Nicolae, 
martirul din vara de foc a anului 1941.

Poate s-ar cuveni și o concluzie. 
Astăzi, în comuna Cândești, din judeţul 
Dâmboviţa, poartă, oare, dispensarul 
comunal numele „Sublocotenentului 
de cavalerie Rădulescu N. Nicolae”, din 
Regimentul 10 Roșiori? Totuși, la vremea 
respectivă, în plin război, o astfel de 
donaţie reprezenta ceva. Inclusiv în zilele 
noastre. Credem că nu! n

Radu PETRESCU-MUSCEL

Bunicul meu, Ion Petre, a fost 
un om de onoare. A făcut războiul, 
în prima linie, pe frontul de Est, în 
al Doilea Război Mondial. Dacă din 
povestirile lui de pe front nu-mi mai 
aduc aminte, am decis să apelez la 
datele de arhivă.

Din Foaia Matricolă, Contingentul 
1941, din Registrul Matricol întocmit 
de Cercul Militar Teritorial Prahova, 
ce se păstrează la Arhivele Militare 
Naţionale din Pitești, am extras 
următoarele informaţii: Ion Petre a 
satisfăcut stagiul militar și apoi a fost 
concentrat în Batalionul 12 Vânători 
Munte din orașul Târgu Neamţ. Cu 
acest batalion a participat la luptele 
pentru eliberarea Bucovinei de Nord 
și a părţii de Nord a Basarabiei, în 
perioada 22 iunie – 26 iulie 1941.

De la 8 august 1941, batalionul 
a fost angajat în luptele din Ucraina, 
pătrunzând la 1 noiembrie 1941, 
împreună cu celelalte unităţi de 
vânători de munte, în Crimeea. La 
5 iulie 1942, unitatea a participat la 

ocuparea fortăreţei Sevastopol.
Până la data de 28 februarie 1944 

a desfășurat lupte grele în Crimeea și 
în Caucaz. În urma insucceselor din 
anul 1943, armata germană și armata 
română au început retragerea spre 
vest, unităţile de vânători de munte 
române, o parte din unităţile de 
infanterie și artilerie au fost forţate 
să se retragă pe frontul din Moldova. 
Acestea au luptat, de la data de 6  
martie și până la 23 august 1944, 
pe frontul: Carpaţii Orientali - Târgu 
Neamţ - Pașcani - Târgu Frumos - Iași 
- Chișinău.

Bunicul meu, Ion Petre, a fost 
rănit la data de 11 mai 1944, în 
luptele din munţii Neamţului, �ind 
internat în Spitalul Militar din Iași. 
Refăcut și retrimis pe front, a luptat 
până la 23 august 1944, când a fost 
luat prizonier de către noul aliat în 
războiul antifascist, armata sovietică, 
în apropiere de orașul Roman.

Ostașii capturaţi în zona Roman și 
Bacău au fost deplasaţi, pe jos, până 

în orașul Bălţi, din Basarabia. Aici au 
fost triaţi cei mai rezistenţi bărbaţi și 
au fost trimiși în lagărele din Siberia. 
Mulţi dintre prizonieri au decedat pe 
drum sau au fost împușcaţi pentru 
că nu se mai puteau deplasa. Alţii au 
murit în lagăre. Bunicul  a fost mai 
norocos, a scăpat cu bine și a fost 
repatriat la 25 octombrie 1944.

În calitate de veteran de război, 
bunicul a fost avansat până la gradul 
de sergent-major în retragere. Bunicul 
meu a decedat, în anul 2004 și a fost 
înhumat în Cimitirul din localitatea 
natală.

Președintele Asociaţiei Judeţene 
Cultul Eroilor Prahova, �lială a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”,  colonelul în retragere 
Constantin Chiper, m-a ajutat să 
primesc �șa cu datele personale ale 
bunicului meu de la Arhivele Militare 
Pitești și în semn de recunoștinţă 
i-am donat suma necesară de bani, 
destinată realizării bustului „Regina 
Maria”, pe care a depus-o la sediul 
Asociaţiei din Ploiești. n

Inginer Silviu PETRE

Bunicul meu, Ion Petre
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S-a împlinit un veac de la moartea poetului George Coşbuc. 
A murit la 9 mai 1918, la doar 51 de ani, fără a apuca să-şi vadă 
neamul întregit în hotarele-i istorice. Ce s-ar putea spune la o 
asemenea comemorare, când toată presa românească a tăcut?...

La un an de la moartea lui Coşbuc, revista Luceafărul publica, 
sub semnătura directorului ei, Octavian C. Tăsăluanu, câteva 
rânduri, ale căror ecouri, ajunse până la noi, la o sută de ani, ne 
bat obrazul de ruşine...
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individualităţi de pură aristocraţie intelectuală 
primenesc şi intensi�că conţinutul vieţii, 
călăuzind turmele sociale spre lumina spirituală, 
spre imaterialitate, spre cultură şi artă. În vieaţa 
socială ele sunt fermentul de solidaritate şi de 
armonie; ele aduc mereu scânteia prometeică 
din cer în masa inertă de pe pământ, potenţând 
ritmul vieţii. Această luptă pentru intensi�carea 
culturii e determinată de un optimism sănătos, de 
iubirea şi de credinţa în vieaţă.

Lupta împotriva întunericului, truda necurmată 
a creaţiunii, prin sforţări şi suferinţă, constituie 
rostul ideal al omenirii. Prin muncă continuă se 
răscumpără scopul vieţii. Şi greul îl duc din cei 
mulţi chemaţi, cei puţini şi aleşi, individualităţile 
cari poartă cununile de spini ale progresului 
uman.

Progresul uman se compune din suma muncii 
săvârşite de grupurile sociale ale neamurilor, 
singurele care sunt realităţi su�eteşti. Creatorii 
exprimă notele etnice, nuanţele de simţire şi 
de gândire ale naţiunilor din care fac parte, 
şi, prin ele, sporesc tezaurul comun al culturii 
omeneşti. Creaţiunile artistice mai ales, oricare ar 
� momentul istoric al naşterii lor, şi orice subiect 
ar trata, îndeobşte reoglindesc su�etul naţional. 
O operă artistică fără patrie, fără rădăcini hrănite 
de o sevă naţională aproape nu e cu putinţă de 
conceput.

George Coşbuc, în creaţiunea lui artistică, 
e reprezentantul tipic al optimismului, al vieţii 
tinere şi viguroase de la ţară. În cântecele lui 
vibrează iubirea de vieaţă şi dorul de luptă 
cu duşmanii vieţii. Din versurile lui râde un 
prinos de energie, o bogăţie de sănătate şi de 
veselie. Poeziile lui sunt un izvor de reîntinerire 
su�etească.

Coşbuc e un maestru al credinţei în vieaţă şi 

Oct. C. Tăslăuanu
Luceafărul, anul XIV, nr. 5, Bucureşti, 1 Martie 1919.

În capitala liberată de nenorocita robie, am 
găsit mormântul proaspăt al lui Badea George 
Coşbuc, al poetului care s-a stins, fără ţară, înainte 
de-a începe să ni se lumineze orizonturile de 
bucuria biruinţei. S-a stins cu su�etul  întunecat 
de pajurile duşmane, cari îşi în�pseseră ghiarele 
hrăpăreţe în trupul ţării şi pe care le ura de moarte 
de acasă, din Ardeal.

Bietul, Badea George, s-a născut şi a murit sub 
cerul înnorat de robie!

Să ne închinăm cu evlavie în faţa mormântului 
lui şi să-l împodobim cu �ori culese din cuprinsul 
larg al României mărite şi libere, ca pribeagul să-şi 
poată dormi somnul lin şi împăcat măcar acolo în 
împărăţia nemuririi şi să simtă că s-a împlinit visul 
obştesc al neamului său.

Să îngenunchem cu smerenie la crucea ce 
străjuieşte creştetul cântăreţului pierdut, care, din 
razele geniului său, a împletit cununi de veşnică 
frumuseţe şi de mândrie su�etului românesc.

Să proslăvim, din generaţie în generaţie, 
amintirea acestei luminoase energii creatoare, 
care ne-a sporit bogăţia spirituală cu cântece 
smulse din adâncurile �inţei noastre naţionale, 
descoperind lumea nouă a �ăcăilor şi fetelor, a 
poporului vânjos de la sate.

Închinându-ne la mormântul lui, reînviem 
mereu opera lui, o retrăim şi ne-o apropiem, 
trezind o încredere în noi înşine, o putere 
dătătoare de vieaţă nouă şi un avânt spre 
desăvârşire, spre idealism, către care tind toate 
noroadele pământului din sânul cărora răsar 
personalităţi ca George Coşbuc.

Eroii gândirii, ca dânsul, prin moarte se 
liberează de cătuşele lutului vremelnic şi trăiesc 
deapururi în haina senină şi pură a ideilor, a 
frumosului întrupat în cuvânt.

Mormintele acestor gânditori mari se prefac 
în locuri s�nte, la cari pelerinează şi se proşterne 
mulţimea pentru a renaşte şi a se înălţa su�eteşte.

Vieaţa îşi descopere tainele numai celor puţini, 
numai su�etelor de elită. În ele se acumulează 
sbuciumul şi truda premergătorilor. Aceste 

Coşbuc
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opera lui cel mai minunat chiag de solidaritate 
socială. Fără să �e un poet luptător, un cântăreţ cu 
�amura tricoloră în mână, a pus temelii durabile 
unităţii noastre naţionale şi culturale.

În opera lui trăieşte creaţiunea artistică aşa 
cum trebuie să o înţeleagă, fără să o caute, 
orice su�et românesc. În tot ce-a scris trăieşte 
graiul, mentalitatea şi simţirea cea mai neaoş 
românească. El e poetul, nu al ţăranului, cum 
a fost numit, ci al neamului, al neamului care e 
cumpătat, cuviincios, harnic, mândru şi artist în 
toate manifestaţiunile vieţii lui.

Coşbuc a fost cel dintâi poet mare pe care ni l-a 
dat Ardealul.

Să ne închinăm la mormântul lui, căci e viaţă 
din vieaţa noastră şi su�et din su�etul nostru!

Poetul
Sunt suflet în sufletul neamului meu
 Şi-i cânt bucuria şi-amarul -
În ranele tale durutul sunt eu,
Şi-otrava deodată cu tine o beu
 Când Soarta-ţi întinde paharul.
Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s-apuci,
Răbda-vom pironul aceleeaşi cruci
 Unindu-ne steagul şi larul,
Şi-altarul speranţei ori unde-o să-l duci,
 Acolo-mi voi duce altarul.

Sunt inimă-n inima neamului meu
 Şi-i cânt şi iubirea şi ura - 
Tu focul, dar vântul ce-aprinde sunt eu;
Voinţa ni-e una, că-i una mereu
 În toate-ale noastre măsura.
Izvor eşti şi ţinta a totul ce cânt - 
Iar dacă vr-odată-aş grăi vr-un cuvânt
 Cum nu-ţi glăsueşte scriptura,
Ai fulgere-n cer, Tu cel mare şi sfânt,
 Şi-nchide-mi cu fulgerul gura!

Ce-s unora lucruri a toate mai sus,
 Par altora lucruri deşarte,
Dar ştie Acel ce compasul şi-a pus
Pe marginea lumii-ntre vieaţă şi-apus,
 De-i alb ori e negru ce-mparte!
Iar tu mi-eşti în suflet, şi-n suflet ţi-s eu,
Şi secolii-nchid-ori deschidă cum vreu
 Eterna ursitelor carte,
Din suflet eu fi-ţi-voiu, tu neamule-al meu,
 De-apururi nerupta sa parte!

Un uriaş cu fruntea-n soare!
George Coşbuc rămâne poetul înălţimii, al 

sborului, al încleştării dramatice, al epopeii. A 
avut ochi pentru lucrurile mari. A ciselat linia 
monumentală şi luminoasă. Viaţa şi-a petrecut-o 
stând de vorbă, peste timpuri şi peste spaţiu, 
cu indienii, cu Homer, cu Virgiliu, cu Dante. 
Vecinătatea lor îi priia.

Un om, pe care nu-l dă un veac, a închis ochii 
în vremuri tragice. Norii tristeţii s-au dus. Ani 
după ani se vor scurge pe matca eternităţii, dar în 
ţara aceasta, luminată de idealul ce s-a făcut una 
cu pământul, George Coşbuc va stăpâni zările, ca 
însuşi Ceahlăul lui - Un uriaş cu fruntea-n soare. n

Nichifor CRAINIC

Mormântul poetului George Coşbuc şi al �ului său, Alexandru, 
în Cimitirul Bellu din Bucureşti.
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În căutarea celor dispăruţi

O scrisoare emoţionantă 
a sosit pe adresa redacţiei. 
Semnatara acesteia, doamna 
Safta Frăţilă, din Buzău, 
ajunsă la vârsta de 80 de ani, 
povesteşte cum a reuşit să 
găsească mormântul tatălui 
său, sergentul post-mortem 
Constantin Zotoiu, căzut pe 
frontul de est, în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial.

“A fost pentru mine - scrie 
doamna Safta Frăţilă - una dintre 
cele mai lăuntrice şi nobile dorinţe 
pe care mi-am sădit-o în su�et, ca 
orice copil care nu şi-a cunoscut 
tatăl, şi pentru împlinirea căreia 
nu am încetat nicicând să sper 
că va veni odată timpul potrivit 
şi că voi găsi oamenii minunaţi 
şi cu su�et care să mă ajute în 
demersul meu.”

În primăvara anului 2018 s-a 
adresat, “cu onoare şi respect”, 
O�ciului Naţional pentru Cultul 
Eroilor: “Îmi dau seama că este 
destul de târziu, dar nu vreau să 
trec în lumea de dincolo până 
când nu voi rezolva această 
problemă care mă frământă 
de o viaţă. Tatăl meu, Zotoiu 
Constantin, născut în anul 
1908, în comuna Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău (părinţi - Rada şi 
Constantin), a fost recrutat în al 
Doilea Război Mondial, în Armata 
Română, în luna iunie 1941, în 
Batalionul 1 Vânători de Munte 
(este posibil ca această informaţie 
să nu �e una reală, deoarece a 
fost transmisă doar prin viu grai 

de către mama mea), pe Frontul 
de Est, în luptele pentru eliberarea 
Basarabiei şi Bucovinei. După 
o scurtă perioadă de timp de la 
începutul luptelor, mama mea a 
primit trista veste că tatăl meu a 
căzut la datorie pe front, lăsând 
astfel în urma lui patru copii şi 
o soţie bolnavă, fără posibilităţi 
materiale (eu aveam doar trei ani 
în vremea aceea)”.

După ce notează datele 
de identi�care pe care le 
cunoştea în acel moment, Safta 
Frăţilă conchide: “Dacă Bunul 
Dumnezeu îmi mai acordă 
câtva timp, măcar acum în anul 
Centenarului Marii Uniri să pot 
merge la mormântul lui cu un 

buchet de �ori. Am şi eu copii 
şi cu ajutorul lor vreau să îmi 
împlinesc dorinţa �erbinte.”

Fireşte, O�ciul Naţional 
pentru Cultul Eroilor i-a dat, 
conform legii, un răspuns prin 
care a trimis-o să bată la alte 
uşi. Nu doresc să citez din acest 
răspuns. Este atât de tern şi atât 
de fără su�et, uscat şi rece, încât 
nu merită nicio atenţie.

Norocul a fost că Doamna 
Safta Frăţilă nu s-a lăsat 
descurajată şi s-a adresat, aşa 
cum i s-a precizat, Arhivelor 
Militare. Şi, minune, a primit un 
răspuns copleşitor: Sergentul 
post mortem Constantin Zotoiu, 
erou al României, îşi doarme 

Undeva, într-un cimitir din Ucraina

“Dacă Bunul Dumnezeu îmi mai acordă câtva timp, măcar acum în anul Centenarului Marii 
Uniri să pot merge la mormântul lui cu un buchet de �ori...”
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somnul de veci în comuna 
Voloşcova, Ucraina!

Ce a urmat de acum încolo, 
intuieşte oricine. “De la primirea 
răspunsului din partea UM 
02405, în luna mai 2018, nu 
a trecut mult timp şi cu mare 
emoţie am plecat la drum, 
însoţită de copiii mei dragi, 
în ziua de 1 iunie, urmând să 
înnoptăm în Suceava, astfel ca a 
doua zi să putem trece graniţa 
pe la Siret şi să ajungem apoi 
la destinaţia mult căutată. Între 
timp am contactat şi Primăria 
Voloşcova pentru con�rmarea 
existenţei cimitirului în care 
se odihneşte tatăl meu, iar 
răspunsul lor ne-a umplut 
inimile de bucurie. Destinaţia 
noastră era astfel deplin 
con�rmată şi din ce în ce mai 
aproape în su�etele noastre. 
O doamnă de la Primăria 
Voloşcova  chiar s-a oferit să 
ne aştepte pentru a ne da 
îndrumările necesare la faţa 
locului.”

Aici mi-aş îngădui o paralelă 
între răspunsul O�ciului 
Naţional pentru Cultul Eroilor 
şi atitudinea Primăriei din 
Voloşcova. Şi într-o parte şi în 
alta, se lucrează cu legea în 
mână. Dar unii oameni ştiu să 
mai lucreze şi cu su�etul!...

“Am fost foarte surprinşi 
încă de când am ajuns în 
comuna Voloşcova datorită 
faptului că eram aşteptaţi nu 
numai de doamna cu care 
corespondasem, ci şi de o 
delegaţie numeroasă, din care 
făceau parte primarul, preotul, 
directoarea şcolii, învăţători 
şi alţi oameni din comună. 

Primirea a fost incredibil de 
caldă, frumoasă şi prietenoasă, 
de parcă ne cunoaşteam 
dintotdeauna. Ne-au condus 
către cimitirul bisericii, unde se 
a�ă un mic monument ridicat 
în cinstea eroilor căzuţi, precum 
şi crucile de piatră proaspăt 
văruite ale soldaţilor români 
îngropaţi aici, toate foarte bine 
şi atent îngrijite. 

A fost un moment tulburător 
pentru toţi deopotrivă, au 
plâns împreună cu noi şi ne-
am îmbrăţişat ca nişte prieteni 
adevăraţi. Urma să a�ăm că 
eram primii oameni sosiţi cu 
acest scop în comuna lor şi ne-
au îndemnat să facem cunoscut 
acest loc de comemorare, astfel 
încât şi alţi oameni să poată 
ajunge în comuna lor pentru a-şi 
cinsti eroii.

Ne-am dus să vizităm 
biserica, şcoala şi primăria şi 
ne-am bucurat împreună în tot 
acest timp. Deoarece ziua era pe 

sfârşite, nu am reuşit să mergem 
şi la Negoriani, locul unde tatăl 
meu a căzut în luptă.

Şi aşa, ziua de 2 iunie 2018 a 
fost pentru mine o zi minunată 
şi pot spune că din acel moment 
mi-am uşurat su�etul de marea 
datorie şi răspundere pe care 
o resimţeam, şi anume de a 
ajunge la locul unde tatăl meu 
se odihneşte pentru vecie.”

Ce s-ar mai putea spune la o 
asemenea scrisoare?

Primul meu gând, după ce 
am terminat de citit scrisoarea 
doamnei Safta Frăţilă, a fost să 
a�u ce este cu această comună 
şi cine sunt locuitorii ei. Iată 
câteva date: Voloşcova este 
un sat reşedinţă de comună în 
raionul Secureni, din regiunea 
Cernăuţi (Ucraina), pe malul 
drept al Nistrului. În perioada 
1941-1944, toate teritoriile 
anexate anterior de URSS 
au reintrat în componența 
României. În 1944, cele trei 

O parcelă din cimitirul eroilor români din Voloşcova, Ucraina, unde se a�ă mormântul 
sergentului post-mortem Constantin Zotoiu

În căutarea celor dispăruţi
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teritorii au fost reocupate 
de URSS și integrate în 
componența R.S.S. Ucrainene, 
conform organizării teritoriale 
făcute de Stalin după anexarea 
din 1940, când Basarabia a fost 
ruptă în trei părți. Conform 
recensământului din 1989, 
numărul locuitorilor care s-au 
declarat români era de 9. În 
prezent, satul are 773 locuitori, 
preponderent ucraineni. 

În �nalul scrisorii sale, 
Safta Frăţilă face o mărturisire 
și un îndemn cu adevărat 
emoţionante: „Motivul principal 
pentru care vă scriu această 
scrisoare este să vă informez 
cu privire la acest loc de 
comemorare al eroilor români, 

deosebit prin faptul că este în 
grija unor oameni atât de atenţi, 
frumoși, primitori, iubitori și 
păstrători de adevăr, și doresc 
din tot su�etul să îl înregistraţi 
în evidenţele dumneavoastră 
și să îl includeţi pe Lista 
comemorărilor o�ciale pentru 
Eroii României!”

De-a lungul anilor, am primit 
pe adresa revistei „România 
eroică” zeci de scrisori, în care 
familii de români ne cereau să-i 
ajutăm să-și găsească bunicii, 
fraţii, unchii căzuţi pe front sau 
daţi dispăruţi în luptele de la 
Cotu Donului, de la Stalingrad 
sau din alte locuri. Dintre toate, 
scrisoarea doamnei Safta Frăţilă 
m-a impresionat cel mai mult 

tocmai pentru că are un �nal 
fericit. Safta Frăţilă a reușit să 
găsească mormântul tatălui 
ei, căzut pe câmpul de luptă. 
Aș îndrăzni să spun, păstrând 
proporţiile, că Safta Frăţilă este 
o altă Vitoria Lipan a românilor. 
Lecţia de viaţă și de omenie pe 
care a trăit-o merită învăţată și 
de alţii! n

Colonel (r) Dumitru ROMAN

N.R. Prezentăm “Lista eroilor 
români din Războiul II Mondial 
înmormântaţi în comuna 
Voloşcova, Ucraina”, întocmită la 
faţa locului de familia Frăţilă.

Batalionul 1 Vânători de Munte 
“Regele Carol al II-lea”
Căpitan Buzătoiu Gheorghe
Locotenent Stoica Mihai
Sublocotenent Leonte Mircea
Sublocotenent Vasilescu Alexandru
Sergent Avram Ion
Sergent Bobroiu Gheorghe
Sergent Puiţoiu Mihai
Fruntaş Dima Gheorghe Ioan
Fruntaş Ioan D. Ioan
Fruntaş Sima Ioan
Fruntaş Ţârlea Gheorghe
Soldat Bucur Ştefan
Soldat Iordache Gheorghe
Soldat Marin Nicolae
Soldat Munteanu Grigore
Soldat Savu Ioan
Soldat Şerban Nicolae
Sergent p.m. Zotoiu Constantin 
(subl. mea - D.R.)

Batalionul 4 Vânători de Munte
Căpitan Lăchioiu Ştefan
Căpitan Păun Ilie
Căpitan Popa Alexandru
Locotenent Lungulescu Lucian
Sergent T.R. Constantinescu Gheorghe
Sergen T.R. Micu (?) Ioan

Caporal Deleoi Nicolae
Fruntaş Chirciu Gheorghe
Fruntaş Cioartă Archir
Soldat Demsa Petre
Soldat Gavrilă C. Constantin
Soldat Iorga Alexandru
Soldat Nicolae Vasile
Soldat Rejlan Ioan

Batalionul 24 Vânători de Munte
Căpitan Drăguş Ioan
Sergent Lăzăroiu Ştefan
Sergent T.R. Burcea Ioan
Fruntaş Toader Gheorghe
Soldat Ioniţă Gheorghe
Soldat Tatu Vasile

Batalionul 2 Pionieri Munte
Sergent major Terpu Nicolae
Sergent Nicolae M. Ioan
Soldat Bicoiu Petre
Soldat Lăcătuş Mihai
Soldat Munteanu Nicolae
Soldat Rung Anton

Batalionul 3 Vânători de Munte 
“General de divizie principe 
Friederich de Hohenzollern”
Sublocotenent Zam�r

Sergent Mateescu Nicolae
Caporal Blidaru Stan

Batalionul 23 Vânători de Munte
Soldat Ungureanu Gheorghe

Regiment de Pontonieri
Sergent Mareş Ştefan
Fruntaş Munteanu Aurel
Soldat Geambaşu Gheorghe
Soldat Mitioglu Gheorghe
Soldat Mocanu Constantin
Soldat Perjog Mihalache

Regimentul 4 Artilerie
Sublocotenent Marcu Teodor
Soldat Goga Consatntin

Compania 1 Antitanc
Soldat Nuvilă Constantin

Compania 7 Antitanc
Soldat Costache Scarlat

Corp Vânători de Munte
Soldat Vasile D. Nicolae

Eroi necunoscuţi: 2 

Eroi români din al Doilea Război Mondial înmormântaţi în comuna Voloşcova, Ucraina

In căutarea celor dispăruţi
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Cartea
de istorie a 

unei localităţi
Noi, românii, după atâta 

traumă morală, avem şansa 
să ne redescoperim mândria 
naţională doar la sat, calchiind 
într-un fel sintagma lui Lucian 
Blaga, din Trilogia Culturii: 
eternitatea s-a născut la sat. Am 
văzut în Gorj un muzeu de sat, în 
care, printre exponate de cultură 
populară, mergând în adâncul 
istoriei, până la daci, tabele 
distincte cu eroii, cu cei care 
au fost în războaie, cu preoţii 
şi dascălii, cu cei plecaţi din 
localitate şi ajunşi intelectuali ori 
oameni de afaceri.

Acum am în faţă “Cartea de 
aur” a comunei Lunca din judeţul 
Botoşani, care îşi propune acelaşi 
caracter monogra�c complex 
despre această localitate cu 
mai multe sate, ale căror urme 
de locuire se regăsesc undeva 
departe în istorie, tocmai în 
cultura şi civilizaţia Cucuteni. 
Câteva sate care au stat mereu 
în calea urgiilor, oştile de tot 
felul trecând în sus şi în jos prin 
istorie, arzând case şi su�ete, 
siluind, jefuind şi schilodind, dar 
nereuşind niciodată să atingă 
inima lemnului românesc, din 
care s-au regenerat mereu 
urmaşii care au tot construit 
şi reconstruit prezentul: care, 
gospodării, culturi, cultură, 
biserici - viaţă.

naţionale, la patriotism ca 
valoare a �ecărui popor, la 
istoria organizaţiei cultul eroilor 
şi cea a veteranilor de război, 
a Zilei Eroilor, personalităţi 
militare şi culturale proeminente 
ale judeţului.

Listele de eroi sunt întocmite 
pe con�agraţii şi pe sate, 
folosindu-se datele de pe 
mormintele eroilor şi cele din 
registrele bisericilor. Trecându-
le sumar în revistă, te în�ori 
cât de mare a fost tributul de 
sânge plătit pentru dăinuirea 
ţării, de aceste comunităţi de 
ţărani. Nu o să intrăm în detalii, 
menţionăm doar că numărul 
celor căzuţi pe câmpurile de 
luptă se ridică la 306 eroi, dintre 
care doar 4 în Războiul de 
Independenţă. Cu alte cuvinte, 
cele cinci sate alcătuitoare ale 
comunei Lunca, pe parcursul 
unei generaţii au trimis peste 
300 de tineri să se îngroape la 
temeliile statului român.

Autorii ne spun că numele 
celor căzuţi în 1877-1878 sunt 
înscrise pe un tabel înconjurat 
de o ramură de stejar şi alta de 
laur, pentru �ecare, unite cu o 
panglică tricoloră, pentru �ecare 
comună din Regat, proiectul �ind 
realizat centralizat la Bucureşti.

Modelul realizat de un pictor 
consacrat merită a � perpetuat, 
dacă tot vorbim de continuarea 
tradiţiilor, mai ales că aceste 
tipărituri trebuiau a�şate, şi 
au fost, până când delăsarea 
şi ignoranţa le-au trecut în 
uitare, în şcoli, în biserici şi în 
primării. Oare de ce noi cei de 
astăzi nu putem să ne unim - 
şcoală, biserică, primărie, cultul 
eroilor, veterani de război - şi 

Trei oameni şi-au dat mâna 
să învingă timpul acestei 
localităţi şi au scris monogra�a, 
care e mai mult decât o carte a 
eroilor: colonelul jurist Dumitru 
Bulboacă, profesorul pensionar 
Viorel Maxim şi Constantin 
Achiţei, preşedintele sub�lialei 
Lunca a “Cultului Eroilor”, sub 
coordonarea primarului Marcel 
Marcu. Aşadar, o asociere 
normală, la care tot visăm de 
multă vreme, între asociaţiile 
Cultul Eroilor, ale veteranilor 
de război şi administraţiile 
locale, pentru a realiza ceva 
demn de toată lauda: o carte 
cu valoare de manual pentru 
generaţiile tinere şi pentru cele 
ce vin, despre pământul sacru 
(localitatea) din care s-au născut, 
cresc şi se formează ca oameni.

Această carte de învăţătură 
cu menirea de a � stavilă în 
calea ignoranţei şi a memoriei 
subţiri, pare eclectică, din pricina 
multitudinii punctelor de vedere 
din care este privită comunitatea 
în devenirea ei istorică.

Altfel are trimiteri corecte 
şi documentate la simbolurile 

VITRINA CU CĂRŢI
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să impunem acest model de 
perpetuare a istoriei, a memoriei 
eroice a locului? Pentru că ne 
lipseşte un Spiru Haret, care să 
dea ordin cadrelor didactice, 
mitropolitul primat, care să dea 
o circulară preoţilor şi, pentru 
vremurile noastre, ministrul 
administraţiei şi internelor - un 
ordin către primării!

Cartea mai are un speci�c, 

îi menţionează pe toţi cei care 
au fost pe front, indiferent de 
perioadă şi care s-au întors la 
treburile lor, pe cei căzuţi în 
revoluţia din 1989, originari din 
localitate, pe văduvele de război. 

Uneori sunt mici monogra�i 
personale, multe poeme 
patriotice şi o foarte bogată 
ilustraţie de bună calitate.

În ciuda aglomerării de teme 

şi idei, cartea se poate constitui 
într-un proiect de istorie locală, 
care n-ar trebui să lipsească 
din nicio comună, din niciun 
oraş, dacă vrem să �m un stat 
naţional unitar şi suveran. n

Dumitru Bulboacă, 
Constantin Achiţei, Viorel 
Maxim, Lunca Botoşani, Cartea 
de Aur, 2017.

Istoricul Aurel Pentelescu şi-a 
reeditat într-o ediţie revizuită 
şi adăugită volumul “Destinul 
unui zburător - căpitanul aviator 
Mircea T. Bădulescu (1917-1967), 
apărută în 2002, în Editgraph, 
din Buzău. Autorul a simţit 
nevoia să mai adauge vreo 70 
de pagini la ediţia iniţială şi să 
lanseze pe piaţa cărţii, din nou, 
amintirea pilotului de război 
Mircea Bădulescu, unul din aşii 
zborului, care a făcut numeroase 
acte de eroism în misiunile 
primite pe ambele fronturi ale 
ultimului război mondial. Aşa 

cum se menţionează în nota 
asupra ediţiei, reeditarea s-a 
produs la cererea şi contribuţia 
�ului pilotului, inginerul Doru-
Laurian Bădulescu - care a dorit 
să-şi omagieze tatăl cu prilejul 
centenarului naşterii acestuia.

Deşi eroul şi-a consumat 
istoria în ultima încleştare 
mondială, dar tot în numele 
apărării şi salvării neamului 
românesc, gestul celor doi - 
autor şi �u - poate � considerat o 
contribuţie omagial-aniversară în 
cadrul Centenarului Marii Uniri.

Suntem în faţa unei lucrări 
masive, 547 de pagini, în care 
se porneşte de la ideea de 
monogra�e, dar nerespectându-
se limitele genului, e completată 
cu multe informaţii şi impresii 
ale căror valoare şi mod de 
inserţie  în economia volumului 
trimit la ideea de roman 
biogra�c. Dacă această tehnică 
este bună sau nu, doar cititorul 
grăbit de astăzi poate aprecia.

Dincolo de aceste aprecieri 
mai scorţoase despre tehnică şi 
formă, apreciem că personajul 

principal al cărţii, aviatorul 
Mircea Bădulescu, merită 
mult, având în vedere ce a 
însemnat el în istoria aviaţiei de 
bombardament-picaj, prin nu 
mai puţin de 230 de misiuni de 
război, 230 până în februarie 
1945, cum se menţionează în 
raportul prin care este propus 
pentru Ordinul “Mihai Viteazul”, 
clasa a III-a, cu spade. Desigur, 
acestora li s-au mai adăugat 
câteva până la încheierea 
războiului. Fiecare plecare în 
misiune echivala cu o posibilă 
întâlnire cu moartea.

În ciuda de�cienţelor de 
înzestrare în general, uneori şi 
de organizare, Armata Română 
a trecut Prutul pentru eliberarea 
Basarabiei şi apoi mai departe 
până în Caucaz, cu o forţă 
modernă de necontestat - 
aviaţia militară. Piloţii români 
au dat la superlativ valoarea 
pregătirii şi curajului lor, 
situându-se foarte repede, după 
intrarea în luptă, într-o elită de 
necontestat, care şi-a impus 
imaginea în rândul aliaţilor, 
indiferent care au fost ei.

Mircea Bădulescu, Tudor 
Greceanu, Dan Vizanty, Ioan 

Zburător cu aripi retezate
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cererea nemţilor de a le returna 
aparatele, acestea devenind 
arme de atac împotriva lor până 
la sfârşitul războiului.

A fost un pilot extraordinar, 
acoperit de ordine şi medalii 
pe ambele fronturi. A luptat la 
Cotul Donului, apoi în Crimeea 
şi în Peninsula Kerci, a sprijinit 
evacuarea trupelor încercuite 
la Odesa şi apoi în retragere 
spre ţară. Marea lui bravură 
rămâne bombardarea cu succes 
a podurilor de peste Dunăre, 
care uneau Buda cu Pesta. Podul 
cu lanţuri şi Podul Elisabeta, 
facilitând astfel ocuparea 
oraşului de trupele sovietice. 

Această misiune a fost 
ordonată de generalul de divizie 
Selesnikov, şeful statului major 
al Forţelor Aeriene Sovietice, 
pentru a realiza ceea ce alţii 
înaintea aviatorilor români 
nu reuşiseră. Era o misiune de 
sacri�ciu menită să satisfacă 
resentimentele ruseşti pentru 
ceea ce făcuseră zburătorii 
români în Est. Fuseseră anunţaţi 
că cei care vor abdica de la 
misiune trecând la inamic îşi vor 
expune familiile la represalii.

Acţiunea aviatorilor de la 
Budapesta s-a încheiat cu succes 
în 13 ianuarie 1944, dar nu ne 
putem abţine să nu remarcăm 
că intenţiile sovieticilor au fost 
similare cu �ancarea trupelor 
române la Oarba de Mureş şi 
în cucerirea Budapestei. Pe 
Mureş au fost ucişi aproape toţi 
militarii români, la Budapesta 
- românii au fost opriţi de la 
înaintare, când erau la doar 2 km 
de Dunăre şi în faza de a cuceri 
capitala ungară, şi trimişi în 
Slovacia, lăsând gloria ruşilor.

Cu bombardarea podurilor 
sacri�carea nu s-a putut 
produce. Dimpotrivă, le-a adus 
piloţilor protagonişti, deci lui 
Mircea Bădulescu, Ordinul 
“Mihai Viteazul” clasa a III-a 
cu spade. Pentru faptele lui 
excepţionale nici el n-a scăpat 
de urmări. Nu a făcut puşcărie 
precum mulţi dintre colegii 
lui de zbor, dar a fost scos de 
la zbor şi apoi din treaptă în 
treaptă tot mai jos până la 
eliminarea din armată.

Zborul aviatorului Bădulescu 
a fost frânt, dar omul Bădulescu 
a rămas în picioare şi a luat-o de 
la capăt. Ajuns contabil la un IAS, 
urmează cursurile Academiei de 
Ştiinţe Economice şi e promovat 
în conducerea Trustului ce-şi 
avea sediul la Ploieşti.

Din păcate, viaţa lui s-a 
curmat brusc printr-un cumplit 
accident în anul 1967, când avea 
50 de ani.

Mircea Bădulescu este 
un model din multe puncte 
de vedere. A trăit toată viaţa 
sub semnul verticalităţii şi 
al încrederii absolute în sine 
şi a supravieţuit războiului 
răspunzând cu �ecare misiune 
poruncii din decalogul de zbor 
stabilit de pilotul instructor 
german: “Stukistale!”, Întoarce-te 
acasă!

Păcat că neamul nostru a 
trecut şi trece prin încercări 
grele care l-au făcut să-şi arunce 
mereu valorile peste bord! n

Aurel Pentelescu, Destinul 
unui zburător. Căpitanul 
aviator Mircea T. Bădulescu 
(1917-1967), Editgraph, 
Buzău, 2017.

Dicesare, Bâzu Cantacuzino, Ion 
Milu, Horia Agarici şi mulţi alţii 
formează aristocraţia aripilor 
româneşti. Aceşti cavaleri ai 
aerului care îşi apărau ţara 
coborând de deasupra norilor 
nu au apărut din neant în 
timpul războiului. Tradiţia 
începe cu adevărat în Primul 
Război Mondial, când România 
dispunea de 106 aparate de 
zbor care făceau, �ecare, toate 
misiunile cerute de război, de 
la observare-cercetare- curierat 
până la bombardament. 
Perioada interbelică a însemnat 
formarea în şcolile de aviaţie 
româneşti a acestei elite, aviaţia 
atrăgând ca un magnet atât 
tineri din înalta societate, cum 
sunt Bâzu Cantacuzino şi Tudor 
Greceanu, cât şi alţii de condiţie 
modestă, precum Mircea 
Bădulescu care era �u de croitor. 
Două lucruri fundamentale i-au 
unit pe aceşti oameni: pasiunea 
nebună pentru zbor şi dragostea 
de ţară - care s-au cantonat 
într-o ambiţie elitistă de a � 
cei mai buni şi performanţi, 
conştienţi de excepţionala lor 
condiţie profesională şi umană.

Mircea Bădulescu s-a născut 
la Buzău. A fost elev de mijloc 
în toate etapele de învăţământ, 
cataloagele nenreuşind să indice 
performanţele profesionale de 
mai târziu. Dar s-a întâmplat 
acelaşi lucru şi cu Eistein, ca să 
dăm un exemplu ilustru.

Bădulescu a fost selecţionat 
pentru Grupul 3 Picaj Stuka, 
aparate nemţeşti superioare 
ca performanţă pe care le-a 
pilotat în ambele campanii, şi 
în Est şi în Vest. La întoarcerea 
armelor, piloţii români au refuzat 
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O carte biogra�că remarcabilă 
care respectă toate cerinţele 
cercetării și redactării știinţi�ce, 
constituindu-se, astfel, într-o 
necesară lucrare de referinţă. 
Prefaţa semnată de istoricul 
Alin Ciupală, lista generoasă de 
consultanţi din rândul istoricilor 
și sursele folosite, preluate critic, 
întăresc caracterul știinţi�c al 
acestei lucrări.

Cartea are meritul de a 
prezenta evoluţia militară a lui 
David Praporgescu în contextul 
evoluţiei și modernizării 
sistemului de învăţământ militar, 
�ind a doua lucrare monogra�că 
dedicată acestuia.

Prima, apărută în 1967, sub 
semnătura lui Vasile Iosipescu 
și Gheorghe Preda, este scrisă 
în stilul epocii, tributară în mare 
parte ideologiei vremii, cu accent 
pe originea sănătoasă a celui ce a 
fost generalul David Praporgescu, 
primul general căzut în luptă 
în Războiul pentru Întregirea 
României.

Evoluţia în cariera militară 
a lui David Praporgescu - de la 
condiţia de învăţător în satul Liţa, 
din Teleorman, până la gradul de 
general și funcţia de comandant 
de Corp de Armată - ilustrează 
politica românească privind 
selecţia o�ţerilor și integrarea 
lor în armata modernă. Se știe 
că noi n-am avut o instituţie a 
cavalerismului de tip occidental 
care să-i determine pe aristocraţi 
și burghezia avută să-și trimită 
feciorii în armată, să-l slujească 
pe Domn, ca o�ţeri. Numărul 
insu�cient al o�ţerilor proveniţi 

din acest mediu a trebuit 
completat cu cei din rândul 
ţărănimii și târgoveţilor, care 
odată acceptaţi de sistem 
își depășeau condiţia și prin 
Legea căsătoriilor pătrundeau 
în elita socială. Soţiile aduceau 
obligatoriu zestre în familie 
sau, mai târziu, condiţie social-
intelectuală superioară prin 
absolventele școlilor de arte și 
meserii.

David Praporgescu este din 
Turnu Măgurele, dintr-o familie, 
nu modestă, deși în scriptele 
o�ciale �gurează la categoria 
plugari. Deși clăcaș, bunicul 
lui era su�cient de înstărit 
pentru a da numele său unei 
întregi mahalale din oraș și a 
� reprezentat în pictura unei 
biserici printre ctitorii lăcașului.

Academicianul Dinu Vergati 
susţine că numele său, iniţial 
Prapurgicu, este legat de 

existenţa unui stegar în vremea 
lui Mihai Viteazul, purtător 
de prapur, cum i se spunea la 
vremea aceea.

David Praporgescu s-a instruit 
în particular și în instituţiile 
statului, ajungând absolvent al 
Școlii Normale a Societăţii pentru 
Învăţătura Poporului Român 
din București, care i-a conferit 
statutul de cadru didactic. 

Nu a profesat mult. A fost 
nevoit să-și îndeplinească stagiul 
în armată de șase luni, speci�c 
învăţătorilor. Un văr care era 
subo�ţer sanitar l-a convins să 
rămână în armată și să aleagă 
cariera o�ţerească.

Probabil acest îndemn s-a 
suprapus peste imaginea din 
copilărie de la Turnu Măgurele, 
când a privit trupele române 
trecând podul de vase, 
pentru a lupta în Războiul de 
Independenţă.

Stagiul de sergent reangajat, 
cu dreptul doar de a-i instrui 
pe recruţi, l-a petrecut într-
un regiment de cavalerie din 
Botoşani. După trei ani petrecuţi 
în regiment se înscrie la Şcoala 
Specială de Cavalerie, care 
funcţiona în cazarma din Calea 
Griviţei, unde, în prezent, sunt 
atelierele Academiei de Arte 
Frumoase «Nicolae Grigorescu». 
Învăţământul militar românesc 
era la început şi încă nu atinsese 
nivelul de performanţă care se 
cerea în epocă. Din acest motiv, 
cei mai merituoşi o�ţeri erau 
trimişi la studii în străinătate. 
David Praporgescu face Şcoala de 
echitaţie de la Saumur, în sudul 

Generalul David Praporgescu
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Franţei, stagiu într-o unitate de 
dragoni din Compiègne, pleacă 
de acolo încălcând convenţia, 
e pedepsit, dar calităţile sale 
sunt evidente, e încadrat ca 
locotenent. Se căsătoreşte la 33 
de ani cu �ica unui general.

Ulterior va � o�ţer-elev la 
Școala Superioară de Război din 
București, unde i-au fost stimulate 
calităţile și ambiţiile. Apoi își va 
îmbogăţi experienţa militară 
printr-un stagiu de un an în 
Austria, la R. 12 Ulani „Freiherr von 
Boshen”, Comandamentul Brigăzii 
4 Cavalerie și cel al Corpului 4 
Armată. Acolo a exersat speci�cul 
�ecărui eșalon și serviciul 
administrativ, ceea ce îi va � foarte 
util la întoarcerea în ţară. 

Specializările în străinătate 
erau o practică a armatei 
române foarte necesară pentru 
modernizare și racordare 
continuă la strcturile militare 
europene ale vremii. 

După o pregătire intensă, 
alternată cu stagii în unităţile 
românești la diverse eșaloane, 
o�ţerul ajunge în punctul în care 
își poate transmite cunoștinţele 
și este numit profesor la Școala 
Militară de Infanterie și cavalerie 
din dealul Spirii, situată cam 
pe unde se construiește acum 
Catedrala Mântuirii Neamului, 
unde este șeful secţiei cavalerie 
și, mai târziu, adjunctul 
comandantului.

Autorul lucrării menţionează 
pentru �ecare etapă a 
carierei numele colegilor și 
comandanţii lor, multe dintre 
ele devenite cunoscute în timp 
ca personalităţi importante 
ale armatei și intelectualităţii 
românești: Averescu, Prezan, 
Iorga, Rădulescu-Motru etc.

Intrarea României în 
neutralitate la începutul 
războiului mondial a fost voinţa 
politicienilor din Consiliul de 
Coroană, cu excepţia lui P. Carp, 
care era germano�l, pornită de 
la interesele majore ale ţării care 
prevalau în faţa tratatului de 
alianţă cu Germania încheiat în 
1883.

Interesant este că această 
neutralitate a stimulat mișcarea 
patriotică unionistă, ducând 
la transformarea Ligii pentru 
Unitatea Culturală a tuturor 
Românilor în Liga pentru Unitatea 
Politică a Românilor, cu un 
comitet în care activau Lucaciu, 
Delavrancea, Iorga, Mehedinţi, 
Take Ionescu, Titulescu, Filipescu, 
Goga etc., oameni cu o poziţie 
in�uentă în societate.

La o întrunire din 15 februarie 
1915, din sala „Dacia” București, 
N. Filipescu i-a transmis regelui 
mesajul: Să te încoronezi la Alba 
Iulia sau să mori pe câmpia de la 
Turda”.

Ieșirea din neutralitate 
este precedată de negocieri și 
condiţionări, printre care se a�ă 
și o înţelegere secretă cu Rusia 
pentru recunoașterea dreptului 
românesc asupra teritoriilor din 
Austro-Ungaria.

Războiul îl prinde pe David 
Praporgescu comandant de 
regiment de cavalerie. Primește 
comanda Diviziei 20 Infanterie cu 
misiunea de a acoperi Dunărea 
de la Calafat la Corabia, în timp ce 
trupele române treceau Carpaţii 
și angajau lupte în Transilvania. 
Lucrurile se schimbă rapid, 
germanii încep ofensiva pe 13 
septembrie și trupele române 
nu rezistă. Primește misiunea 
să apere Carpaţii și trecătorile. 

În Valea Oltului era cea mai 
mare presiune. Corpul Alpin 
al Armatei 9 germane, sprijinit 
de două brigăzi austro-ungare 
constituite în Grupul Kra�t 
forţau deschiderea Văii Oltului. 
În contramăsură se formează 
detașamentul Lotru sub comanda 
generalului Praporgescu, din 14 
septembrie.

Generalul Ion Popovici face 
greșeala de-a ordona retragerea 
de pe culmi și masarea trupelor 
în valea Oltului, lăsând pasurile 
la discreţia alpiniștilor de elită 
germani. Este schimbat din 
funcţie și pe 17 septembrie e 
numit la comanda Corpului I 
Armată generalul Praporgescu.

Din păcate, generalul cade 
rănit mortal pe 30 septembrie, 
pe înălţimea Coţi, în timp ce-și 
inspecta și îmbărbăta trupele. Era 
însoţit de colonelul Gheorghe 
Cantacuzino, comandantul 
unităţii de grăniceri, căruia o 
schijă din aceeași bombă rătăcită 
i-a smuls o parte din obraz.

David Praporgescu este 
primul general căzut pe front, în 
timpul luptelor. Nu peste mult 
timp îl va urma generalul Ioan 
Dragalina, rănit în De�leul Jiului, 
în circumstanţe asemănătoare.

Monogra�a de faţă 
este o carte meritorie care 
evidenţiază evoluţia militară a 
lui David Praporgescu, sugerând 
convingător contextul epocii și 
menţionând foarte multe nume 
din mediul în care a evoluat, 
nume care, cele mai multe, au 
intrat în istorie. n

Ionuţ-Constantin Petcu, 
Generalul David Praporgescu 
(1865-1916), Editura militară, 
2017.
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Consiliile locale ale oraşelor 
Târgu Ocna şi Slănic Moldova, 
primarii acestora, au inclus printre 
acţiunile-Centenar şi sprijinirea 
apariţiei acestei lucrări. Autorul, 
Corneliu Stoica, a răspuns la 
modul superlativ nevoii morale 
de a ne aduce aminte cât de 
însemnate au fost luptele pentru 
apărarea trecătorii Oituz, în 
economia generală a Primului 
Război Mondial.

Fără îndoială, bătălia de 
la Mărăşeşti a fost momentul 
esenţial în care cumpăna 
războiului a început să se încline 
în favoarea României, dar fără 
cumplita şi lunga încleştare din 
zona Oituzului, acest lucru nu 
ar � fost posibil. Luptele care 
au continuat cu înverşunare 
după 6 august 1917, pentru 
apărarea culmilor strategice 
Coşna şi Cireşoaia, porţile de 
intrare în Moldova prin Valea 
Oituzului, au consolidat victoria 
armatei române de la Mărăşeşti şi 
Mărăşti. Dacă ele ar � fost rupte 
de inamic, joncţiunea armatelor 
Triplei Înţelegeri ar � fost posibilă, 
iar statul român concentrat în 
Moldova ar � fost anihilat. 

Acest lucru nu s-a întâmplat 
deoarece unităţile româneşti de 
infanterie, cavalerie, grăniceri, 
vânători de munte, artilerie, 
comandate de o�ţeri care au 
înţeles miza supremă a misiunii, 
s-au opus cu înverşunare, scriind 
pe trecătoare cu viaţa şi sângele 
lor “Pe aici nu se trece”. Netrecerea 
a fost plătită cu sacri�ciul a 14 000 
de soldaţi şi o�ţeri. Atât de mulţi 
eroi proveniţi de pretutindeni 

din vechiul Regat au rămas în 
pământul acelor locuri cu gândul 
că îndeplinesc datoria sfântă 
dintotdeauna, de a apăra ţara şi 
pe cei rămaşi acasă.

Pe parcursul a o sută de pagini, 
autorul realizează o excelentă 
monogra�e a luptelor duse în 
zonă, integrându-le în situaţia 
generală a frontului şi a locurilor, 
demersul epic �ind susţinut 
de o bogată iconogra�e. Cărţi 

şi înfrângeri succesive, toate 
sunt prezentate sintetic pe tot 
parcursul lucrării, folosindu-se 
surse de documentare interne 
şi externe, citate din note de 
campanie româneşti şi germane. 
Cu alte cuvinte, bătăliile, grupate 
corect în cele trei etape ale lor, 
care s-au întins în timp, de la 
28 septembrie 1916 până la 
29 august 1917 (cu momentul 
de mijloc 28 octombrie-2 
noiembrie 1916) sunt privite 
din mai multe puncte, ceea 
ce conferă autenticitate şi o 
viziune cinematogra�că asupra 
evenimentelor. 

Interesant este că autorul 
prezintă şi �gurile proeminente 
ale inamicului, printre care foarte 
sugestivă ni se pare a � cea a 
lui Erwin Rommel, locotenent,  
comandant de subunitate în 
Batalionul de Vânători Alpini 
Würtenberg, viitorukl feldmareşal 
în cel de-al Doilea Război 
Mondial, care şi-a amintit în “The 
Romanian campaigne” despre 
cele două săptămâni de lupte 
continue pentru cucerirea Coşnei 
- ultima redută a României. 

În lucrare sunt şi câteva tuşe 
despre armata ţaristă, care 
în mod o�cial ne era aliată şi 
angajată împreună cu noi în 
luptele împotriva inamicului 
comun, dar care era departe de 
a-şi onora angajamentul. Ba mai 
mult încerca să cocheteze cu 
o�ţerimea germană în staţiunea 
Slănic Moldova, o�ţerii români 
acuzându-i direct de spionaj pe 
faţă şi trădare.

În mod inteligent, Corneliu 

poştale ilustrate de început de 
secol, fotogra�i de familie, hărţi, 
portrete de generali şi o�ţeri, 
imagini generale cu soldaţi în 
marş, în tranşee, în acţiuni de 
stat-major etc., fotogra�i recente 
ale monumentelor şi cimitirelor 
de război, toate oferă cititorului 
grăbit de astăzi o imagine 
sugestivă despre ceea ce a fost. O 
bogăţie de date despre efective, 
unităţi şi persoane implicate în 
lupte, angajări şi pierderi, victorii 

Zile de foc la porţile oraşului
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Stoica evocă în lucrarea sa şi 
oraşul Tg. Ocna, arătându-l 
documentar şi iconogra�c cum 
era înainte de război şi ce s-a ales 
din el în timpul luptelor, precum 
şi avatarurile prin care a trecut 
pentru refacerea edilitară, ceea ce 
s-a întâmplat în mică măsură, din 
cauza promisiunilor politice de 
�nanţare neonorate.

Oraşul a găzduit state-majore 
române şi ruseşti, dar n-a fost 
cucerit de germani efectiv. A 

fost distrus pur şi simplu, �e ca 
pierdere colaterală, cum spun 
americanii, �e intenţionat, din 
răzbunare. Spre �nalul bătăliilor 
a fost supus tirurilor cu bombe 
incendiare şi as�xiante, ştiindu-se 
bine că aceasta nu era o pregătire 
de artilerie.

Prin această lucrare, 
bibliogra�a centenară despre 
război şi unire se îmbogăţeşte 
cu o carte grea ca documentare, 
redactare şi prezentare gra�că pe 

o întindere mică. Ea se constituie 
într-o sursă documentară demnă 
de a � luată în calcul de istoricii 
interesaţi, aparatul critic indicând 
o listă impresionantă de lucrări 
consultate şi alte documente-
sursă. n

Corneliu Stoica, Zile de foc 
la porţile oraşului Târgu-Ocna. 
Centenarul luptelor de la Coşna 
şi Cireşoaia (1917-2017), Editura 
Magic Print, Oneşti, 2017.

Este o lucrare dedicată eroului 
Ioan R. Marinescu, sublocotenent 
în Primul Război Mondial, originar 
din comuna Lespezi, din nordul 
Moldovei, care este şi localitatea 
natală a autorului.

Ioan R. Marinescu, silvicultor, 
tânăr de 23 de ani, a fost 
încorporat imediat ce a început 
războiul şi trimis pe front în primul 
val. S-a integrat în luptă, imediat ce 
armata română a trecut Carpaţii, 
parcurgând apoi drumul dureros al 
retragerii, angajat cu subunitatea 

sa în luptele de rezistenţă de 
pe Valea Prahovei. A căzut rănit 
grav în bătălia pentru apărarea 
Capitalei, pe linia frontului Neajlov-
Argeş, nu se ştie cu exactitate 
localitatea. A murit la scurtă vreme 
într-un spital de campanie. A fost 
înmormântat în Cimitirul Militar al 
Eroilor Ghencea, Bucureşti, într-un 
mormânt separat. O nepoată de 
frate i-a descoperit, aproape după 
o sută de ani, notele de război şi 
le-a publicat într-o lucrare editată 
de Editura Junimea, Iaşi.

Autorul lucrării de faţă, 
fascinat de imaginea eroului, 
preocupat în general de memoria 
promovată de cultul eroilor şi 
animat de puternice sentimente 
de patriotism local, prezintă 
această lucrare, în devenirea 
ei, adică de la preparative de 
editare până la lansare, prin 
evenimente publicitare în care el 
pare a � eroul principal. Se arată 
şi odiseea refacerii Monumentului 
Eroilor din comuna Lespezi. 
Practic, înţelegem că autorităţile 

locale nu au înţeles valoarea de 
artefac a monumentului iniţial 
şi au făcut altul nou, pentru toţi 
eroii din toate timpurile, uitând 
într-o primă fază să-l menţioneze 
şi pe sublocotenentul Ioan R. 
Marinescu, căzut la datorie, doar 
după o sută de zile de război. 
Situaţia a fost remediată ulterior.

Stilul adoptat de autor, uşor 
desuet şi caracteristic celor 
neobişnuiţi cu uzura condeiului 
şi rigoarea redactării, scade din 
eventuala valoare documentară a 
cărţii.

Totuşi, merită să stimulăm 
efortul unor oameni care, în larma 
cotidiană actuală, au puterea şi 
îndrăzneala de a se opri asupra 
memoriei eroice a locului. n

Mihai Caba, Un erou s-a 
întors acasă, Editura Rotipo, 
Iaşi, 2017

O rubrică realizată de
General de brigadă (r) 

Grigore BUCIU

Un erou s-a întors acasă
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Județul Giurgiu are de recuperat un 

decalaj bibliogra�c important față de 

istoriogra�a suratelor vecine, inclusiv 

în privința repertorierii monumentelor 

comemorative de război, a 

recuperării istoriei lor și a îndemnării 

comunităților contemporane să le 

îngrijească, să le restaureze și să le dea 

o nouă strălucire.

Filiala judeţului Giurgiu a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 

și Muzeul județean au diverse proiecte 

ne�nalizate din cauza puținătății 

fondurilor, a insu�cienței specialiștilor 

și a unor eterne motive subiective. Un 

proiect drag nouă, un album istoric 

al ansamblului format din Mausoleul 

Eroilor și Biserica ”Înălțarea Domnului” 

din Giurgiu, s-a blocat de un an de zile 

din cauza nereușitei unei continuări 

adecvate a șantierului de reparații de 

la Mausoleu. Există însă și vești bune, 

cum este aceea a publicării volumului 

inedit al scriitorului Nicolae Crevedia 

(De la secere la baionetă. 1913-1918), 

carte despre care revista ”România 

Eroică” a scris deja și care poate � un 

punct de plecare pentru reconstituirea 

monumentului din comuna Crevedia 

Mare. În preocupările mai multor 

iubitori de istorie giurgiuveni 

sunt anunțate o serie de intenții 

promițătoare, dar nu vom anticipa 

asupra lor, rezumându-ne la lucrări 

deja apărute.

Un album pe măsura 
evenimentului

În Editura Episcopiei Giurgiului 
a apărut, în prag de toamnă, un 
album despre Mausoleul Eroilor 
de la Mănăstirea Comana. 
Cu binecuvântarea și prefața 
Preas�nțitului Ambrozie (intitulată 
”România la ceas aniversar”), 
lucrarea este coordonată de 
Arhimandritul Mihail Muscariu, 
care dezvoltă o serie de paragrafe 
ale tezei sale de doctorat despre 
așezământul monahal unde este 
stareț, reunind și texte aparținând 
prof. univ. dr. Radu Ștefan 
Vergatti (”Mănăstirea Comana în 
vremea războiului de întregire a 
României”), respectiv pictorului 
Dan Ioan Rusen (”Erminia picturii 
mausoleului-paraclis al Mănăstirii 
Comana”). Într-o ținută gra�că 
ireproșabilă și cu ilustrații de 
calitate (dintre care se detașează 
fotogra�a rară a cimitirului militar 
din 1917, necropola anterioară 
ridicării mausoleului), albumul 
reprezintă un binemeritat 
omagiu, deopotrivă pentru eroi și 
pentru acei urmași care știu să-i 
cinstească așa cum se cuvine.

Lucrarea detaliază bine 
istoria monumentului, arătând 

și contradicțiile din sursele 
arhivistice cercetate, în legătură 
cu numărul osemintelor depuse 
de-a lungul vremii, adică între 
762 și 866 militari români și 
străini (bulgari, turci, germani 
și ruși). Decizia realizării ei într-
un timp scurt i-a împiedicat 
probabil pe autori să detalieze 
numele celor peste 70 de eroi 
români identi�cați. Această lipsă, 
singurul reproș ce-l putem face în 
împrejurările de față, va putea � 
îndreptată într-o ediție viitoare.

Tipărit cu sprijinul mai multor 
autorități județene și locale, 
albumul de la Comana este o 
certă reușită editorială. El se 
înscrie într-o lăudabilă politică 
de revigorare a spiritualității 
locului, care reunește Mănăstirea, 
Mausoleul și secția muzeală 
administrată de Muzeul județean 
”Teohari Antonescu”.            

Pentru eroii 
bolintineni

Asociația pentru Cultură și 
Tradiție Istorică Bolintineanu a 
inițiat un proiect cât se poate de 
potrivit pentru anul Centenarului, 

Semnături giurgiuvene
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materializat într-un volum editat 
cu dragoste de țară, intitulat 
PRO PATRIAE VICTORIA. Eroilor 
leagănului Bolintin întregitori de 
neam. Apărută recent la Editura 
Rawex Coms, sub coordonarea 
lui Vasile Grigore, cu concursul lui 
Ștefan Crudu și Ciprian Necșuțu și 
cu sprijinul Primăriei și Consiliului 
Local al orașului din nordul 
județului, lucrarea are o ținută 
gra�că lăudabilă și o înșiruire 
a informațiilor cât s-a putut 
de clară, datorate cunoscutei 
acribii a coordonatorului. Ea 
readuce în atenția celor de 
azi atât eroii Primului Război 
Mondial originari din localitățile 
Bolintin Vale și Crivina, cât și 
povestea monumentelor, a actelor 
comemorative și a făuritorilor lor. 

Autorii au analizat cazurile 
a peste 200 de eroi, pentru 
aproximativ jumătate dintre 
ei adunând informații de stare 
civilă și din diverse alte surse 
documentare, cu o perseverență 
ce le face cinste. Regretăm, 
împreună cu dânșii, că instituția 
națională specializată este 
departe de a oferi datele 
așteptate la acest Centenar, 
dar și că – nici pe plan local 
ori județean – nu au existat 
preocupări de a aduna relatările 
veteranilor supraviețuitori, atunci 
când acest lucru mai era posibil 
(despre lipsa de viziune în această 
privință a diriguitorilor de acum 
patru decenii pot depune și eu 
mărturie). 

În carte s-a încercat, acolo 
unde s-au găsit date, menționarea 
locurilor și cauzelor deceselor, 
descrierea participării la lupte 
a unităților în care au fost 
încadrați eroii bolintineni, cazurile 

deosebite ale sublocotenenților 
Gheorghe M. Ioniță, Nicolae 
Marinate și Călin Tănescu, ori cel 
al soldatului spoitor Constantin 
Mustafa. Emoționante sunt și 
istorisirile invalizilor Ilie C. Dan, 
Marin Chițănău, Marin Necșuțu 
sau cea a fostului prizonier Ștefan 
Dae Bobe. Nu în ultimul rând 
reliefăm povestea monumentului 
inaugurat de două ori (în 1925 și 
1929) și cea a realizatorului său, 
profesorul Teodor M. Mâinea, 
sculptor și poet. 

La aceeași editură, cu un 
format și cu condiții gra�ce 
similare, Vasile Grigore(scu) a 
realizat lucrarea complementară  
Întru slava sătenilor ostași 
din Bolintin Deal și Mihai 
Vodă: 1916-1918, volum 
apărut cu sprijinul Primăriei și 
Consiliului Local Bolintin Deal. Pe 
monumentul din Bolintin Deal 
sunt înscrise 113 nume, pe cel 
din Mihai Vodă 69, iar în sursele 
documentare consultate au mai 
fost identi�cați 15 eroi originari 
din cele două localități. Primul 
monument, sculptat în marmură 
de bucureșteanul N. Lampaditis, 
are inscripționat un imn eroic de 
N. G. Rădulescu-Niger. Cel de-al 
doilea, de o factură mai modestă, 
este străjuit de clasica acvilă din 
piatră. 

Pornind de la cele două 
monogra�i consacrate localităților 
arealului bolintinean de pe 
ambele maluri ale Argeșului, 
harnicii noștri colegi de la revista 
”Sud” au adunat informații noi, în 
urma unor investigații laborioase, 
cu sprijinul multor instituții 
și persoane care au înțeles 
importanța demersului și care 
merită felicitări pentru aceasta.

Strădaniile unui 
profesor vlăscean

Între giurgiuvenii care 
s-au străduit să-și utilizeze 
cunoștințele și priceperea pentru 
întâmpinarea Centenarului cu 
lucrări de valoare se evidențiază 
prof. univ. dr. Ștefan Păun, �u al 
comunei Toporu. El este autor 
și coautor al multor volume de 
istorie, dintre care menționăm 
în chip special Nicolae Droc-
Barcian: pedagog militant și 
luptător pentru emanciparea și 
unitatea națională a românilor 
(Buc., Ed. Semne, 2018), lucrare 
consacrată singurului martor 
din orașul Giurgiu despre 
care știm cu certitudine că la 
1 Decembrie 1918 s-a a�at la 
Alba Iulia. Ștefan Păun a inițiat și 
reeditarea anastatică a ”albumului 
comemorativ” Drăgănești-Vlașca. 
1916-1919 (Buc., Ed. Semne, 
2018), a cărui primă ediție din 
1932 fusese dedicată inaugurării 
Monumentului ”Vlăscean” din 
acea comună, la 28 septembrie 
1930. Îngrijitorul noii ediții a 
prefațat-o cu un ”Îndemn către 
cititori”, în cuprinsul căruia 
pledează pentru readucerea 
toponimului Vlașca în denumirea 
actualului județ Giurgiu. n

Emil PĂUNESCU  
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 În revistele apărute în această 
perioadă sunt consemnate 
relatări de la manifestările 
desfășurate în judeţe, de la 
ceremoniile de inaugurare 
a monumentelor ridicate în 
memoria eroilor Marelui Război, 
dar și de la pelerinajele la locurile 
de jertfă ale eroilor, precum și de 
la alte manifestări, bunăoară de 
la cele iniţiate și desfășurate de 
elevi, membri ai cercurilor „Cultul 
Eroilor”.

Spaţiul nu ne îngăduie să 

Este îmbucurător să constatăm 
că în anul de graţie 2018, Anul 
Centenarului Marii Uniri, toate 
�lialele noastre judeţene s-au 
străduit să editeze cel puţin câte 
un număr din revistele pe care 
le patronează. Firește, așa cum 
era de așteptat, toate au avut 
ca temă principală sărbătorirea 
Centenarului Marii Uniri, așa cum 
a fost înţeleasă de o�cialităţile 
locale şi aşa cum s-a desfășurat 
ea în �ecare judeţ, cu lumini și 
umbre (unde a fost cazul).

Martori la Centenar!
CARUSELUL PRESEI

detaliem. Datoria acestei rubrici 
este să semnaleze apariţia de 
publicaţii și, atunci, când este 
cazul, să tragă un semnal de 
alarmă sau să îndemne cititorii, 
iubitori de istorie și de adevăr, să 
caute o anumită publicaţie sau să 
citească un anumit articol. Astăzi, 
într-o lume copleşită şi sufocată 
de internet, a � bine informat 
înseamnă a � selectiv, iar această 
abilitate se poate dobândi - 
atunci când este vorba despre 
cinstirea memoriei eroilor noștri - 
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Bucureştiul eroic
Anul I

Am primit cu interes profe-
sional primul număr al revistei 
Bucureştiul eroic şi, aşa cum se 
obişnuieşte la început de drum, 
mă grăbesc să consemnez 
evenimentul, prezentând câteva 
date din caseta redacţională. 
Aşadar, Bucureştiul eroic. Anul I, 
nr. 1, noiembrie 2018. Revistă 
de cultură istorică, educaţie 
patriotică şi de cinstire a eroilor 
neamului a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria” - 
Filiala Municipiului Bucureşti. 
Număr realizat în colaborare cu 
Centrul Cultural şi de Tineret 
“Ştefan Iordache”. Director 
fondator: colonel (r) Petru Gurău; 
redactor-şef: maior (r) Cristian 
Mateescu; redactori: dr. Luminiţa 
Giurgiu, dr. Luminiţa Zugravu, 
bibliotecar Lucreţia Nechifor, 
comisar (r) Ştefan Ionescu, Radu 
Petrescu-Muscel. Colaboratori: 

lector universitar dr. Alin Spînu, 
colonel (r) Petre Otu, ambasador 
Dumitru Preda, căpitan Ion 
Gabriel, Neculai Moghior. Foto: 
ing. Romică Zaharia.

Bucureştiul avea nevoie de o 
revistă pentru cinstirea memoriei 
eroilor. O spun cu convingerea 
celui care, în mai bine de 15 ani 

de activitate în slujba cultului 
eroilor, am văzut multe şi mai 
ales m-am lovit de multe. Cred 
că în nici o localitate din ţară 
nu am întâlnit o indiferenţă mai 
mare faţă de memoria eroică a 
românilor ca în scumpa noastră 

Capitală. Niciodată Bucureştii 
n-au avut gospodari mai inculţi 
şi lipsiţi de scrupule ca primarii 
înşăuaţi după decembrie 1989 
în scaunul primăriei municipale. 
Am spus gospodari pentru că aşa 
ar trebui să �e, prin de�niţie, un 
primar. Dar, ce spirit gospodăresc 
aţi văzut la Halaicu, la Lis sau la 
Oprescu? Trist şi de neînţeles 
este când vezi, însă, că nu numai 
primarii sunt indiferenţi faţă de 
soarta operelor comemorative de 
război, ci şi unii dintre locuitorii 
urbei dâmboviţene. În Bucureşti, 
aproape toate plăcile de bronz de 
pe monumente au fost furate...

Poate că noua revistă - 
Bucureştiul Eroic - îi va sensibiliza 
şi pe edili şi pe locuitorii 
Capitalei să-i respecte trecutul 
şi să-i protejeze monumentele. 
Începutul a fost făcut chiar în acest 
număr de revistă prin colaborarea 
Primăriei Sectorului 5 Bucureşti. 
Felicitări!

Îi urăm noii publicaţii 
viaţă lungă şi articole cât mai 
interesante!  n

D. ROMAN

şi cu ajutorul rubricii de faţă.
Așadar, Caruselul presei, 

rubrică destinată în exclusivitate 
prezentării publicaţiilor de 
istorie și de evocare a faptelor 
eroice, vă semnalează revistele 
despre Cultul Eroilor apărute în 
anul Centenarului Marii Uniri, 
care au sosit la redacţie până la 
încheierea acestei ediţii.

Martori la Centenarul Marii 
Uniri vor depune mărturie peste 
timp:

•  Argeș - Cultul Eroilor, nr. 11-12, 
2018;

•  Bacăul Eroic, anul IX, nr. 16, 
2018; 

•  Eroica, nr. 1-2 (61-62), 2018 
(publicaţia Filialei Dâmboviţa 
„Mihai Viteazul” a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”);

• Oltenia Eroică, nr. 9, 2018;
•   Prahova Eroică, nr. 2 (16), 

decembrie 2018;
•  Neamul Eroilor, nr. 3 - 4 (37 - 

38), 2018 (publicaţie a Filialei 
judeţene Iași a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”).

•  Galaţiul Eroic, nr. 8/2018;
•  Plăieșii, nr. 13, noiembrie 2018;
•  Brașovul și Eroii Neamului 

Românesc, nr. 2/2018;
•  Eroii Neamului, Satu Mare, nr. 

37/2018;
•  Vlașca. Istorie-Cultură-

Civilizaţie, anul I, nr. 1, 
decembrie 2018. n
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Inscripţiile de pe 
monumentele eroilor sau 
monumentele de for public 
au un impact puternic asupra 
privitorului. Forţa mesajului unei 
inscripţii poate � uneori mai 
puternică decât însuși mesajul 
pe care îl conţine și îl transmite 
edi�ciul în sine. A�rmaţia este 
valabilă doar în cazul acelor 
propoziţii inspirate, care spun 
multe în puţine cuvinte.

Sunt și cazuri în care un 
monument vorbește prin el însuși, 
prin forţa și geniul celui care l-a 
creat. Faimoasa statuie ecvestră a 
ţarului Petru cel Mare,  cunoscută 
sub numele de Călăreţul de 
Aramă, simbolul orașului Sankt 
Petersburg, nu are nevoie de nicio 
inscripţie. Ce mesaj s-ar mai putea 
pune pe soclul ei, când statuia 
însăși transmite o forţă și o măreţie 
nemaipomenite. Apoi Statuia 

Libertăţii, simbolul orașului New 
York, Statuia lui Iisus Mântuitorul, 
din Rio de Janeiro ș.c.l.

Avem și noi, românii, 
capodopere care n-au nevoie 
de cuvinte. Între ele se numără, 
negreșit, Coloana recunoștinţei 
fără sfârșit, geniala creaţie a lui 
Constantin Brâncuși din orașul 
Târgu Jiu. Dar mai sunt și altele...

Deocamdată, vă propun, 
stimaţi cititori, să recitim câteva 
inscripţii de o rară frumuseţe 
şi forţă a mesajului de pe 
monumentele noastre. 

Biruitor în războaie, învins 
numai la Baia de propriul 
său neam când încercă să 

învingă Moldova nebiruită.

Este inscripţia de pe Statuia 
lui Matei Corvin din Cluj-Napoca. 

Ea aparţine istoricului Nicolae 
Iorga. Această inscripţie a salvat 
monumentul de la distrugere. 
În anul 1919 au existat voci care 
au cerut înlăturarea sau mutarea 
monumentului, considerat ca 
�ind o relicvă al naționalismului 
maghiar.

Istoricul Nicolae Iorga a găsit 
soluția salvării monumentului, 
prin evidențierea originii române 
a regelui Matei Corvin. Astfel 
că, în 1920, inscripţia respectivă 
a fost aplicată pe monument. 
Dar, în 1940, anul Dictatului 
de la Viena, inscripția a fost 
îndepărtată de pe monument. 
După război, noul regim, instalat 
cu tancurile sovietice, n-a găsit de 
cuviinţă să citească inscripţiile de 
pe monumentele patriei. Fie le-a 
ignorat (lucru mai rar întâlnit), 
�e le-a distrus cu totul, �e le-a 
“dezbrăcat” de orice simbolistică 
regalistă, supărătoare şi la auz şi 
la vedere. 

Părea că inscripţia a fost dată 
uitării. În anul 1992, primarul 
Gheorghe Funar a dispus 
reamplasarea inscripţiei pe 
soclul statuii, pe latura sudică, 
la fațadă. Cu ocazia restaurării 
monumentului, în anul 2010, 
plăcuța cu inscripţia respectivă 
a fost din nou înlăturată, pentru 
ca, la 23 mai 2011, să �e aşezată 
la locul ei pe monument. La 
câteva luni, adică la 18 iulie 2011, 
membrii Grupului de Inițiativă 
Bolyai au lipit peste plăcuță un 
text care vine să pună în lumină 
colaborarea ungaro-moldoveană 

Inscripţii celebre de pe monumente celebre
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pe frontul antiotoman, colaborare 
care a dus la victoria lui Ştefan 
cel Mare la Vaslui, în 1475. Textul 
a fost, �reşte, înlăturat. Inscripţia 
lui Iorga a generat o adevărată 
bătălie!

Jocul cu istoria este ca jocul cu 
focul!

Tot lui Nicolae Iorga aparţine 
o altă inscripţie, poate cea mai 
frumoasă dintre toate:

Aici doarme
fericit întru Domnul 
soldatul necunoscut
săvârșit din viaţă în 

jertfa pentru unitatea
Neamului Românesc.

Pe oasele lui odihnește
pământul României

întregite.

Inscripţia se a�ă pe lespedea 
care acoperă Mormântul Eroului 
Necunoscut, din Parcul Carol, din 
București. Și această inscripţie 
face trimitere explicită la jertfa 
românilor pentru întregirea și 
unitatea României. Inscripţia 

poate � citită și astăzi pe 
lespedea mormântului s�nţit 
la 17 mai 1923, dar să nu uităm 
că multă vreme acest mormânt,  
simbol al eroismului românesc, 
a dispărut pentru o vreme din 
peisajul Parcului Carol. În noaptea 
de 22 spre 23 decembrie 1958, 
monumentul a fost strămutat 
la Mausoleul de la Mărășești. 
Oare de ce? Istoria nu doarme! 
Românii pot � îndemnaţi, prin 
chiar primul vers din Imnul 
naţional („Deșteaptă-te, române, 
din somnul cel de moarte...”) să 
se deștepte, dar istoria nu are 
nevoie de îndemnuri!

O altă inscripţie scrisă adânc, 
în piatră și în minte, sună așa: 

Spuneţi generaţiilor viitoare 
că noi am făcut suprema 

jertfă pe câmpurile de bătaie
pentru întregirea Neamului

Acest îndemn poate � citit pe 
frontispiciul celei mai frumoase 
opere comemorative de război 
din București: Statuia Leul, 
din Dealul Cotrocenilor, de pe 
Bulevardul Geniului. Este statuia 
dedicată Armei Geniu și tuturor 
eroilor ei. Și această inscripţie 
a fost ciopârţită, �indu-i, multă 
vreme, eliminat ultimul rând: 
„pentru întregirea Neamului”. 
Aceste trei cuvinte, atât de dragi 
românilor, au fost adăugate după 
decembrie 1989. (D.R.) n
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În septembrie 2019 se vor 
împlini 45 de ani de la inaugurarea 
Transfăgărășanului, unul dintre 
cele mai spectaculoase drumuri 
din lume, operă de artă genistică 
realizată cu participarea efectivă a 
militarilor Armatei Române.

În 1974, când a avut 
loc inaugurarea o�cială a 
Transfăgărășanului, au fost ridicate 
două monumente în onoarea 
militarilor care au contribuit la 
construirea acestui drum. În urma 
vandalizărilor și a neglijenței, 
monumentele s-au deteriorat. În 
septembrie 2009, la împlinirea a 
35 de ani de inaugurarea șoselei și 
a 150 de ani de la în�ințarea armei 
Geniu, acestea au fost restaurate 
integral de militarii Batalionului 
136 Geniu „Apulum”.

Pe versantul nordic, la cota 
1200, se înalță „Poarta Geniștilor”, 
un colț de stâncă străpuns 
de drum, purtând o placă pe 
care stă înscris: „Înfruntând 
greutăți deosebite, trupele de 
geniu ale Armatei României au 
deschis drumul Transfăgărășan, 
străpungând această zonă în martie 
1971. În amintirea evenimentului, 
bravii geniști, care s-au dovedit mai 
tari decât stânca, au denumit acest 
loc POARTA GENIȘTILOR”.

Pe același versant, la cota 
1600, se a�ă „Poarta Întâlnirii”, 
un monument pe a cărui placă 
stă înscris: „În această zonă s-au 
întâlnit în ziua de 16 august 1971 
două subunități de geniu care 
lucrau la deschiderea drumului 
Transfăgărășan din sensuri opuse. 
În amintirea evenimentului, bravii 
geniști au denumit acest loc 
POARTA ÎNTÂLNIRII”.

Între o�ţerii genişti care au 
lucrat efectiv la construirea 
Transfăgărăşanului s-a numărat 
şi generalul Consantin Tănase. 
În memoria acestui strălucit 
o�ţer de geniu, a fost dezvelită, 
pe Transfăgărășan, o placă de 
marmură cu e�gia sa și o inscripţie 
pe cât de simplă, pe atât de 
sugestivă:

General Constantin Tănase 
1933-2015

Să ne amintim, noi, cei de azi
Şi generaţiile care vin
Un nume: Transfăgărășan
Şi un erou:
Tănase Constantin.
Să ne amintim!

Iar noi, cititorii revistei România 
eroică, să ne amintim că generalul 
Constantin Tănase a fost prim-
vicepreședinte al Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”. În calitate de președinte al 
Filialei Dâmboviţa „Mihai Viteazul” 
a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, a fondat 
revista „Eroica”. 

Generalul de brigadă 
Constantin Tănase s-a născut,  
a copilărit și a absolvit școala 
primară în localitatea Gura Ocniţei, 
judeţul Dâmboviţa. Liceul l-a 
absolvit în orașul Câmpina, după 
care a îmbrăţișat, pentru o viaţă, 
cariera armelor. La absolvirea 
Școlii Militare de O�ţeri de 
Geniu, a fost numit în funcţia 
de comandant de subunitate 
elevi, dovedind reale calităţi de 
instructor și educator.

Au urmat misiuni de mare 
uzură �zică și psihică, pe 

care numai o�ţerii din arma 
geniu le pot înţelege în toată 
profunzimea lor.

A fost un pasionat iubitor al 
sportului de performanţă, unde 
a obţinut rezultate foarte bune, 
îndeosebi în atletism, la faimosul 
“CCA”, Clubul Sportiv al Armatei.

Absolvirea Academiei Militare 
i-a deschis drumul spre vârfurile 
carierei militare: comandant de 
batalion elevi în Școala Militară 
de O�ţeri „Nicolae Bălcescu”, 
Sibiu; comandant al unei 
unităţi militare, în Șantierul de 
Construcţii al Transfăgărășanului; 
șef de stat major la o unitate 
militară, la Canalul Dunărea-
Marea Neagră; comandantul 
Brigăzii energetice la Turnu 
Severin, cu puncte de lucru în 
de�leul Dunării. În anul 1989 a 
fost numit comandantul Clubului 
Militar „Steaua” București, după 
care, în 1992, a fost trecut în 
rezervă.

Fire dinamică și plină de patos 
și energie, a început, s-ar putea 
spune, o nouă viaţă, dăruindu-se 
cu pasiune activităţii de cinstire 
a memoriei eroilor, în fruntea 
Filialei judeţului Dâmboviţa a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria”. Vreme de 22 de 
ani a muncit cu dăruire, voluntar, 
pentru Cultul Eroilor!

Pentru meritele sale a fost 
onorat și răsplătit cu diplome și 
medalii, între care Ordinul „Meritul 
Cultural” în grad de Cavaler. A 
fost distins cu titlul de „Cetăţean 
de Onoare” al municipiului 
Târgoviște. n

Colonel (rtr.) 
Constantin CHIPER

Eroii Transfăgărăşanului!
IN MEMORIAM



Proiect
de Cruce 
Monumentală. 
Autor: sculptor 
Theodor Burcă 
(1889-1950)




